
Z e n o n  P a ł a t

OSTATNIE FORUM CESARSKIE.
FORMA I SYMBOLIKA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEGO 
ZAŁOŻENIA POZNAŃSKIEGO RINGU

Rozprawa ta ma na celu zaprezentowanie Forum Cesarskiego zbu
dowanego w Poznaniu w pierwszym dziesięcioleciu XX w .1 To interesu
jące założenie nie doczekało się dotychczas pełniejszej interpretacji. Licz
ne artykuły w ówczesnej prasie i wzmianki w wydawnictwach okazjo
nalnych, dotyczące poszczególnych gmachów architektonicznego zespołu, 
rzadziej całości reprezentacyjnego założenia, nie wykraczają niemalże 
poza stronę faktograficzną i opisową. Jeśli chodzi o ikonografię, to ogra
niczają się na ogół do podania znaczeń istotnych fragmentów rzeźbiar
skiego i malarskiego wystroju poszczególnych budowli, a jedynie o Zamku 
mówi się wprost jako o znaku niemieckiej obecności na Wschodzie. Nie
mieckie periodyki i wydawnictwa okazjonalne stanowią podstawowe źró
dło informacji, które tylko w niewielkim stopniu wymaga uzupełnienia 
dokumentami archiwalnymi. W polskiej literaturze znajdujemy na in
teresujący nas temat niewiele znaczące wzmianki albo problematyczne 
.'jínvierdizienia, Iktórymli zajmiemy się później. Polityiozmie przyczyny po- 
wtsitaniiia os&atiniiego w  Europie Forum Cesarskiego są powszechnlie znuamie; 
wypada je jednak przypomnieć i od nich zacząć 2.

1. W końcu XIX w. sytuacja uwięzionego w murach fortecy Pozna

1 N ajw cześniej (-1004) zaprojektow ane budow le —  Zam ek i gm ach Kiomiiiśji 
Osadniczej — rozpoczęto w znosić w  1305 r. Od 1907 noku budow ano A kadem ię  
(zaprojektowaną w  1005 j .)  i K rajow y B ank Spółdzielczy. N ajpóźniej, bo dopiero 
w  kwieitindii 1009 roteu rozpoczęto budow ę Teatru. Do krańca 1910 roku Wsfcytetkie 
reprezentacyjne gm achy Forum  Gears kiego b y ły  już gotow e. Por. m in  A us dem  
Posener Lande, 1SH, s, 233 (¡gmalch Komàsjii O sadniczej), s. 26S (Teatr) oraiz 19119, 
s. 1 (Zamek).
nysim. X X  ? X IX  3iiu0}azud mi oO aiotsuouzoj jstnm  osoj/sjod o m nofa  't if s- o >; 
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nia stała się krytyczna. Złe warunki mieszkaniowe i higieniczne, zaco
fanie pod każdym względem w stosunku do większych miast Rzeszy 
były przyczyną traktowania pobytu w Poznaniu przez napływową lud
ność niemiecką jako tymczasowego. Urzędnicy niemieccy wykorzystywali 
każdą nadarzającą się okazję do przeniesienia w głąb Rzeszy. Umacniało 
się przekonanie, iż odpływowi ludności z miasta nie będzie można za
pobiec bez jego modernizacji, której podstawowym warunkiem była de- 
fortyfikacja. W maju 1898 r. odbyła się w Poznaniu pierwsza narada, 
z udziałem pruskich ministrów, dotycząca przyszłości miasta. Narada 
ta zapoczątkowała realizację na terenie Poznania szerokiego programu 
ultrwtalenliiai iniktnczytziny we wschodnich prowincjach państwia pruskiego. 
Efektem tej narady było podjęcie energicznych starań o uzyskanie zgody 
cesarskiej na zburzenie zachodnich obwarowań Poznania oraz wstępne 
ustalenia dotyczące przyszłej rozbudowy miasta i wzbogacenia go o nowe 
gmachy użyteczności publicznej. Zarządowi miasta polecono przygotować 
plan zabudowy terenów fortecznych. Plan taki sporządził jeszcze tego 
samego roku miejscowy radca budowlany Heinrich G rüder3. Oficjalną 
zgodę cesarza na likwidację zachodniego pasa obwarowań uzyskano do
piero z początkiem września 1902 roku. Wkrótce potem rozpoczęto prace 
rozbiórkowe i niwelacyjne. Nad zagospodarowaniem terenów pofortecz- 
nych czuwała Królewska Komisja Rozbudowy Poznania, powołana przez 
cesarza w marcu 1904 roku, z siedzibą w Poznaniu, podporządkowana 
pruskiemu ministerstwu finansów. Na czele Komisji stanął wybitny u r
banista Josef Stübben. Jem u to powierzono wcześniej sprawdzenie planu 
rozbudowy miasta. Pochodzący z 1898 roku pierwszy plan zagospodaro
wania terenów pofortecznych, po poddaniu go weryfikacji autorytetowi 
w dziedzinie budowy miast, został odrzucony, gdyż okazał się pozbawio

Pozsmań 1964, s. 63 - 66. W. J a k ó b c z y k ,  Przełom w rozwoju Poznania. W: Studia 
z dziejów Polski, Niemiec i NRD (XVI - XX  w.). iPoanań 1974, s. 210 i 2111,. H e  i n e 
m a n-n, Staditerweiterung und Stadtentfestigung. W: Die Residenzstadt Posen und 
ihre VervxMung im  Jahre 1911. Posen 1911 s. 108 i n.

3 Giriider prolponoiwał prze kształcenie ulicy biegnącej ,po wewnętrznej stolonie 
watów tartecanych w reprezentacyjną obwodnicę, poprzez zabudowanie jej za
chodniej pierzei. Na zewnątrz tak zappo jekt o wane j obwodnicy, między prz ozna
czonymi do zburzenia bramami fantecznymi — Królewską i Banlińiską — plan 
Grupera nie przewidywał żadnej zabudowy. Teren ten miał zająć rozlegiy pairk 
miejski. Plozolstały obszar przeznaczony został pod zabudowę mieszkaintawą, zróż
nicowaną ma pięć kiais budowlanych. Miały to być m. in. wille, doffriki w zabu
dowie szeregowej poi przędzom e ogródkami, trzypiętrowe kairniendiee, z kitdrych 2/3 
miały otrzynmć ogródki frontowe. Wykluczono stawianie oiicyn. Takie roizwiązande 
zatpawnić miało zdrowe warunki życia i poprawić, przynajmniej częściawio, trudną 
sytuację mieszka nilową miasta. Por. H e i i n e m a n n ,  op, cit., ¡s. 110 i 11,1.
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ny rozmachu stosownego dla miasta kreowanego na stolicę „niemieckiego 
Wschodu”. Nowy plan urbanistyczny sporządził Stübben w 1903 r. 4

2. Odmiennie od wcześniejszego planu Grüdera zaplanował Stübben 
nową, szeroką obwodnicę, biegnącą w znacznej odległości od wschodniej 
pierzei ulicy wałowej. Obwodnica styka się w kilku punktach z krzywą 
linią promenad, podkreślających zewnętrzny obrys umocnień ziemnych 
■zlikwidowanych fortyfikacji. Ten potrójny pierścień — promenad, no
wej obwodnicy i zachowanej okrężnicy ulicy wałowej — przecinają prze
dłużenia istniejących ulic promienistych, łączących śródmieście z zachod
nimi dzielnicami. Nowa obwodnica uzyskała znaczną szerokość — od 21 
do 40 o n — S 3 700 m długości, lojpatsując leżącą miai lelwytm bnzegu Wanty 
część miasta. Zgodnie z wymogami nowoczesnej sztuki urbanistycznej 
duży nacisk położył Stübben na tereny zielone, pozostawiając cmentarze 
podwala oraz zamieniając je częściowo na parki. Dając pierwszeństwo 
rozwiązaniom komunikacyjnym, zrezygnował jednak ze schematycznego 
prowadzenia ulic po liniach prostych, dostosowując ich bieg do konfi
guracji terenu. Racjonalne rozwiązanie układu komunikacyjnego połą
czył Stübben z tendencją do malowniczego kształtowania wnętrz urba
nistycznych.

W swojej rozległej praktyce planowania przestrzennego oraz w opra
cowaniu obszernego podręcznika, dotyczącego wielorakich aspektów bu
dowy miast, kierował się Stübben głównie poglądami Reinhardta Bau- 
m eistra5. Baumeister traktował plan miasta jako funkcję rozwiązania 
komunikacji pomiędzy zróżnicowanymi składnikami organizmu miej
skiego, iz ’ziachołwamliletm wymogów higieny *. W ¡piiletnvsizym wydiamŁu Der 
Stàdtebau, w 11*890 rioiku, uwzględnili jednaik Sttubbeai już miielkltóire po*- 
stm'lalty Cannila Sittego, jak inp. dogodność sytuiowiamiiia imctniumienitów m!a 
obrzeżu ipfl&ców — ¡mftejsc zebrań 7. W (wtiękislzyim stopniu pnzytchyDLł sŁę Ido 
estetycznych postulatów Sittego w nowym wydaniu swego podręcznika

4 AHP, Akta Miasta Poznania, sygn. 5137 — Bebaungsplan fiir das bisherige 
Gelande der Stadtumwallung zu Posen. Coin, Januair 1903. (Poszyt zawiera opis 
planu oraz przekroje poprzeczne poszczególnych odiainków obwodnicy. Do kom
pletu brakuje trzech planów sytuacyjnych i planu sytuacyjno-wysokość io wago. 
Projekt Stübbena omówiony został w ZenltraHiblatt deir Bauverwaltuntg, 1904, 
s. 261 i n.

5 W, K o n o n o w i c z ,  Przemiany jormy urbanistycznej Wrocławia w XIX  
i na pocz. XX wieku. Wrocław 1074 (maszynopis), <s. 34, 86, 8171

• Swoje poglądy urbanistyczne wyłożył Baumeiistetr w 1874 r. w reesolucji dla 
Berlińskiego Stowarzyszenia Architektów i Inżynierów. Por. W. K o n o n o w i c z ,  
op. ciit., s. 34 i 86.

7 J, S t ü b b e n ,  Der Stàdtebau. W: Handbuch der Architektur. Vieirter Theil. 
9. Halb-Band. Darmstadt 1890, s. 407.
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z 1907 ro k u 8. Pod wpływem Sittego również Baumeister zrewidował 
swoje poglądy urbanistyczne, czemu dał wyraz w 1906 roku, w nowej 
rezolucji dla Berlińskiego Stowarzyszenia Architektów i Inżynierów 9. 
Zmiana dokonująca się w poglądach urbanistycznych Stübbena pod 
wpływem rosnącej popularności postulatów estetycznych Sittego widocz
na jest w rozwiązaniu poznańskiego Ringu 10. Stübben połączył tutaj za
lety panujących w drugiej połowie XIX w. regularnych rozwiązań do
środkowych — zapewniających dobrą komunikację poprzez sieć ulic 
promienistych i okrężnych — z walorami malowniczych, trójwymiaro
wych rozwiązań szkoły zainspirowanej ideami urbanistycznymi Sittego u . 
Włączenie istniejących promenad wałowych do nowego założenia, pro
wadzenie obwodnicy łagodnymi krzywiznami oraz staranne opracowanie 
uMaldu wynikającego z relacji między gmachami mioiniuimenitialllnyimi 
a otaczającą je przestrzenią — oto efekt sittowskiego przełomu w nie
mieckiej myśli urbanistycznej widoczny w rozplanowaniu poznańskiego 
Ringu.

3. Pomysł stworzenia zespołu gmachów reprezentacyjnych w pobliżu 
obwodnicy, biegnącej w miejscu wcześniejszych obwarowań miasta, za
czerpnął Stübben z Wiednia. Późniejsze o przeszło pół wieku rozwiąza
nie poznańskie w swym kształcie urbanistycznym niewiele posiada wspól
nego z Ringiem wiedeńskim. Nieporównywalna jest skala obu założeń 
oraz:'odmienna wymowa ideowa. Istotną zbieżność sitanowi to, że i tam 
i tutaj rezydencję cesarską zestawiono z gmachami instytucji kultural
nych. Ale podczas gdy Forum wiedeńskie zbudowano w celu podtrzy
mania habsburskiego mitu „K ulturtragera”, założenie poznańskie było 
wyrazem dążeń nowo sformułowanej „Hebungspolitik” w odniesieniu do 
wschodnich prowincji państwa pruskiego 12. Umieszczenie rezydencji cer

8 W. K o n o n o w  i c 2. op. cit., s. 88.
* Ibid., s. 90.'
10 Jeszcze przed ro!zpows.aechnieniem się estetycznych ¡postulatów Sittego Bau

meister i Stübben dalii wyraz swojemu krytycznemu stosunkowi wobec układów 
Szachownicowych i wytyczaniu ulic po limach prostych. W praktyce nie stosowali 
jednak roziwiązań malowniczych, preferując ze względów komunikacyjnych proste 
ulice i place gwieździste. Por. ibid., s. 87.

11 Popularność Sittego w krajach niemieckich dała dwojakie nalsłępstwo: spo
wodowała modyfikację tradycyjnej szkoły urbanistycznej, re prezentowamej przez 
Baumeistra i Stübbena oraz utworzenie odrębnego kierunku, lansującego krzy- 
wolinijne, malownicze układy. Kierunek ten reprezentowali m.in. K. Henrici 
i Th. Goedke. Port ibid,, s. 88 i 90,

“  Z. W a ź b i ń s k i ,  Habsburski mit „Kulturtragera” — jego geneza i znacze
nie dla kultury Europy Środkowej XIX w. Poznań 1977 (maszynopis powielony), 
passim.
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sarza w zespole budowli poznańskiego Ringu oraz wyodrębnienie pew
nego loibsziairu miejskiego, ‘otaaztanego ¡gmalohaimi momumenítalinymí, po
zwala tmówiić, rdwmliież w  ipnzyjpaldku ziałożaniiia potzinańskiiego, o Fciruim 
Cesarskim 13.

W polskiej literaturze od okresu międzywojennego zakorzenił się po
gląd sprzeciwiający się traktowaniu reprezentacyjnej zabudowy poznań
skiego Ringu jako zwartej całości. Ponieważ zamierzam tutaj wyszcze
gólnić treści symboliczne związane z poszczególnymi fragmentami całości 
urbanistyczno-architektonicznego założenia, ustosunkować się muszę naj
pierw do tego poglądu. Ukształtował się on w atmosferze silnej nie
chęci wobec wszystkiego, co przypominało pruską obecność w mieście. 
Sylwester Pajzderski, w wydanej w 1929 r. Księdze Pamiątkowej Miasta 
Poznania, tak oto ocenił efekt rozbudowy Poznania w pierwszym dzie
sięcioleciu XX wieku: „wyników tej pracy nie można nazwać szczęśli- 
wemi. W całem założeniu brak jest myśli przewodniej nie uznającej 
nawet przy sytuowaniu poszczególnych gmachów monumentalnych za
sadniczych reguł budowy miast. Budowano jeden gmach monumentalny 
obok drugiego nie biorąc względu na sąsiedztwo, jak o tem np. świadczy 
ulica Wjazdowa z zamkiem, akademią i teatrem  na tyłach i ¡małostko
wym pomnikiem Bismarcka wśród plant. I. . .] Do zabudowy tej, przed
stawiającej istne muzeum stylów architektonicznych (romański obok 
niemieckiego renesansu, klasycyzm obok baroku) mogło dojść jedynie 
z tego powodu, że każde z poszczególnych ministerstw pruskich bu
dowało na własną rękę” w. Wprawdzie nikt już więcej nie podejrzewał 
Stübbena o bezmyślność, ale pozostała część opinü Pajzderskiego nie 
została zakwestionowana. Czterdzieści pięć lat po ukazaniu siię Księgi 
Pamiątkowej Witold Jakóbczylk w rozprawie zamieszczonej w Studiach 
z  dziejów Polski, Niemiec i NRD  potworzył bezkrytycznie (w czym nic 
dziwnego, gdyż nie zajmuje się on problematyką architektoniczną) tę ne
gatywną opinię o architekturze reprezentacyjnego założenia poznańskie
go Ringu: „Ponieważ gmachy te wznosiły różne władze i organa, przeto 
nie koordynowały projektów architektonicznych i powstała mieszanina 
stylów, skupiona na niewielkim obszarze” 15.

** Jako Forum potraktowane zastało poznańskie założenie urbaniistycano-archi
tekt orticarie wewsjpółczefenej prasie specjalistycznej. Por. O. S a r r a z i n ,  F. S c h u l -  
t z e, Das nette Residenzschloss in Posen. Zentraliblatt der Baiuverwialtuing, 1910, 
s. 453.

14 S. P a j z d e r s k i ,  Rozbudowa miasta Poznania: fW: Księga Pamiątkowa Mia
sta Poznania. Poznań 1009, s. 508.

ls W. J a k ó b e z y k ,  op. ciit., s. 214. Jakóbczyk nie zaznacza, że zamieszczoirua 
przez ràeigo ocena ze&połu architektonicznego poznańskiego Ringu pochodzi od 
Pajzderskiego. Powołuje się natomiast (w przypisie 11) na Hedneimanoa, oo dkł-
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Stwierdzenie, że zróżnicowanie stylistyczne budowli wzniesionych 
przy poznańskim Ringu było rezultatem  braku koordynacji projektów 
architektonicznych, w konsekwencji którego można by mówić tylko
o zgrupowaniu niezależnie zaprojektowanych gmachów, nie jest w pełni 
prawdziwe. Prawdą jest, że poszczególne gmachy oraz zespół budowli 
składający się z Zamku oraz gmachów Dyrekcji Poczty i Ziemstwa, za
projektowane zostały niezależnie przez różnych architektów 16. Nie ma 
też podstaw do przypuszczenia, by style tych budowli ustalał jakiś obo
wiązujący wszystkich „scenariusz”. Wybór stylu architektonicznego za
leżał zapewne od poszczególnych zleceniodawców. Jednolitość stylistycz
na traktowanego całościowo zespołu budowli nie stanowiła jednakowoż 
wtedy powszechnie respektowanej normy. Budowane niemal równocześ
nie w przeciągu pięciu lat obiekty skoordynowane zostały przecież w pla
nie urbanistycznym, i to wystarcza, aby można było interpretować nie 
tylko każdą budowlę z osobna i osobno rozwiązania urbanistyczne, ale 
również całość urbanistyczno-architektonicznego założenia17. Jego sym
bolika okaże się spoista, ponieważ wszystkim niezależnie tworzonym dla 
poszczególnych gmachów programom ikonograficznym, niezależnie do
bieranym środkom architektonicznego wyrazu oraz samej koncepcji ur

tyiczyć może tylko części wydzielonego fragmentu tekstu. Heinemiann pozytywnie 
ocienił całe założenie: „Die Verbiindung zrwiise'hen den Anlagen und den oben er- 
wàhinten Monumentalbauten hat ein so raizvolles Biild geschaffen, wiie es in we- 
nigen Stadten wieder g efunden werden wiiird.” (H e in e  m a n n ,  op. cit., s. 115),

11 Projekty Zamku w az gmachów Dylrekiciji Poczty i Ziemsitiwa opracował
Franz Schwechten na zlecenie i w 'konsultacji z Wilhelmem II. Por. Aus dem
Posen er Lande, 11903, s. 290. Teatr zaprojektował Max Litton amn, a wykonała bu
dynek moinaichijsika firma Heilmann & Litton ann. Por. Aus der Pasener Theaterzeit
1879 bis 1911. W: Die Residenzstadt. . . ,  op. cit., s. 399. Pirojekty gmachów Komisji
Osadnicizej i Akademii sporządzono w Miiniisterstwde Robót Publicznych. Pracami
projektowymi związanymi z budynkiem Komisji Osadniczej kierował starszy radca 
budowlany Delius. Por. F. T e u b n e r, Der Neubau der Ansiedlungskommissum. 
W: Aus dem Pos en er Lande, 19111,, s. 233. Autorem projektu Akademii jest radca 
stainu i radca budowlany Fürstenaiu. Wykorzystał on szkice projektowe radcy ,stanu 
i iradicy budowlanego Butza. Por. Zeitschrift íür Bauwesen, 1911, s. 522 i n. Gmach 
Krajowego Bainku Spółdzielczego zaprojektoiwala i wykonała firma Hartmann & 
Schlenzig z Berlina. Por. Zentralblatt der Bauverwaltung, 1910, si. 14 i n. Autorem 
projektu Domu Ewangelickiego jest Jołianmes — architekt z Chairlotenbuirga. Por. 
Ostdeutische Bau-Zeitung, 1911, s. 290.

17 Poznański nauczyciel i architekt A. Grotte podaje wprost, że myśl zgru
powania budowli monumentalnych w  najiwyższym punkcie Rinigu pochodziła od 
Stübbena. Por. Die neue Ringstrasse in Posen. W: Ostdeutsche Bau-Zeitung, 19*11, 
s. 225..
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banistycznej przyświecał jeden, nadrzędny sens, wyrażony postulatami 
„Hebungspolitik”.

4. Reprezentacyjna zabudowa poznańskiego Forum składała się ze 
stylistycznie zróżnicowanych czterech głównych gmachów: Zamku, Aka
demii, Teafttru (i ibuidynku Kctmiiisji Osadmliiczej, oiljednioldlcoaiyich sltyłnisltycziniie 
z Zamkiem gmachów Dyrekcji Poczty i Ziemstwa oraz z częściowo uza
leżnionych formalnie od Akademii budynków Krajowego Banku Spół
dzielczego ii Ewangelickiego Damai Związkowego „Henbemge zuir Heiimiatt”.

Ujednolicenie stylu sąsiadujących z Zamkiem budowli dokonał autor 
projektu architektonicznego Franz Schwechten na życzenie Wilhel
ma I I 18. W tym  celu wykorzystał zapewne architekt swoje doświadcze
nie, jakie zdobył zabudowując pierzeje berlińskiego placu Augusty Wik
torii gmachami w romańskim stylu, w jakim wzniósł wcześniej na tym  
placu kościół poświęcony pamięci cesarza Wilhelma 1 19. Rozszerzając 
ekspresję Zamku na sąsiednie budowle uzyskał Schwechten w miejscu 
zfburaomjej Btriaimy Berlińskiej monumentalne, axchiitektioinlkzine uijędie 
głównej ulicy prowadzącej do śródmieścia 20.

Bank Spółdzielczy i Dom Ewangelicki otrzymały forimy odimienne 
od architektonicznej dekoracji Akademii, opartej na wzorach renesan
sowych budowli Gdańska i L ubeki21. Odmienne, ale nawiązujące do sze
rokiego repertuaru form renesansu północnego, przez co Bank i Dom 
Ewangelicki zachowały swoją odrębność i indywidualny charakter nie 
konkurując jednocześnie z ozdobną architekturą Akademii. Elementami 
integrującymi z Akademią obie budowle były ponadto, nieistniejące obec
nie, hełmy wieżyczki schodowej Banku oraz wieżowej wystawki nad na

18 Por. Aus den Posener Lande, 1908, s. 290. Po rate (pierwszy opowiedział się 
Wilhelm II za stylem romańskim przy okazji konkursu rozpisanego w związku 
z projektowaną budową kościoła poświęconego pamięci cesartzowej Augusty. Wobec 
czego aż pięć z dziesięciu projektów nadesłanych na późniejszy konkurs,, mający 
rozstrzygnąć wg jaikiiego projektu ma być wzniesiony kościół poświęcony pamięci 
Wilhelma I, utrzymanych było w stylu romańskim. Poir. A. Ma n n ,  Die Neuro- 
manik. Koln 1:966, s. 1513.

19 Kaiser-Wilhelm-Gedàchtniis.klirc.he, ukońiczony w 1895 r. Ostatni budynek 
z neoromańskiego zespołu przy Augu sta - W iktoTia-Platz, o przeznaczeniu mieSzikal- 
no-handlowym wzniesiono w 1902 r. Por. Das nette romanische Haus. Berliner 
Archi'tektu,nwelt, il902, s. 193 i n.

20 Początkowo w miejscu, w którym stanął ostatecznie Zamek, planotwano 
otwarte portyki, ujmujące namożnliki Owej obwodnicy i głównej ulicy promienistej. 
Portyki te miały zibiegać się ku dwom budowlom wieżowym, które na kształt 
pylonów akcentować miały główny wjazd do śródmieścia. Por. Bebaung des Um- 
wallungsgelànde der Festung Posen. Zentralblatt der Bauveirwaltung, 1004, s. 266. 
s. 266.

41 Potr. S p i e s ,  Kónigliche Akademie in Posen. Posen 1910, s. 3i7.
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rożnikowym frontonem Domu Ewangelickiego. Owa integracja i usytuo
wanie obu budynków zadecydowały, iż nie stanowią one równorzędnych 
z głównymi gmachami członów zabudowy Forum. Dom Ewangelicki roz
poczyna ciąg zwartej zabudowy południowej pierzei głównej ulicy pro
mienistej, wiodącej z dworca kolejowego i zachodnich dzielnic do śród
mieścia. Bank Spółdzielczy natomiast wzniesiono tuż przy wykopie kole
jowym, na kwadratowej działce wykrojonej z bloku zajmowanego przez 
Akademię. Takie usytuowanie obu budowli można uznać za dogodne 
tylko z uwagi na bliskość dworca kolejowego i wskazuje wyraźnie na 
ich podrzędny charakter w całości reprezentacyjnego założenia Forum.

W dolnych kondygnacjach Banku Spółdzielczego umieszczono restau
rację, piwiarnię i winiarnię, a także pokoje klubowe Deutsche Kassino- 
gesellschaft. Tym sposobem w aulę akademicką, w której przewidywano 
urządzanie imprez o charakterze patriotycznym, i część pomieszczeń bu
dynku bankowego został wtłoczony program tzw. domu stowarzyszeń 
niemieckich. Budowę takiego domu postulowano na wspomnianej nara
dzie w maju 1898 ro k u 22. Sprzeciw władz miejskich wobec tej propo
zycji doprowadził w efekcie do wybudowania domu stowarzyszenia
0 charakterze wyznaniowym i przejęcia funkcji niemieckiego domu sto
warzyszeń przez budynek auli Akademii i część pomieszczeń Banku 
Spółdzielczego.

5. W pochodzącej z 1903 roku pierwszej redakcji planu urbanistycz
nego uwlziględnił Stübben, z ipiowistałyah ¡później ibuldowda Cesiairdkiiego Fo
rum  jedyniiie gmach Teattru23. Założenie łtaatiralrae, iczytli gumach Teaitiru 
usytuowany w parku miejskim — mimo późniejszych zmian, polegają
cych głównie na cofnięciu budynku Teatru poza północną pierzeję Pauli- 
-Kirche-Str. (obecnie ul. Fredry) — pozostało ośrodkiem kompozycji
1 w sytuowaniu pozostałych gmachów dostosowywał się Stübben do tej 
pierwotnej koncepcji24. W obrębie bloków przewidzianych pod zabudowę 
wysoką usytuował cztery budowle monumentalne: Zamek, gmachy Dy
rekcji Poczty i Ziemstwa oraz Komisji Osadniczej 2S.

22 L. T r z e c i a k o w s k i ,  ap. cit., s. 64; W. J a k ó b c z y k, op. cit,, s, 210.
23 Por. ¡plan sytuacyjny pierwszego rozwiązania Stübbena repr. w Zen/tralfolait 

der Bauverwaltung, 1904, exp. cit.
** Poir, szkic ckct. usytuowania Ziarnku, Akademii i gmachu Komisji Osadniczej 

7. 1805 roku wykonany przez Koniigl. Kreá!sibauti!n|s¡pektiion — APIP, Państwowe In
spekcje Budowlane Poznań-miasto, syign. 1)16, s. Z. Teatr znajduje się tutaj jeszcze, 
zgodnie z pierwotnym planem, przed obecną ulicą Fredry, w miejscu, które osta
tecznie zajął basen z wodotryskiem.

25 Bloki między Ulicą Wałową a obwodnicą praeznactao.no pod zabudowę cztero- 
kondygnacjową, nie przekraczającą Ì7,5 m wysokości i z oo najmniej 33*/» pò-
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Rozległe założenie zamkowe zajęło blok ograniczony od północy Pauli- 
-Kirche Str., a od południa ulicą Am Berliner Tor (obecnie ul. Czerwo
nej Armii). Oś tego założenia przebiega równolegle do osi sąsiedniego 
założenia teatralnego. Kompleks gmachów Ziemstwa i Dyrekcji Poczty 
wzniesiono przy południowej pierzei ulicy Am Berliner Tor, dopełniając, 
dzięki jednolitemu opracowaniu stylistycznemu, założenie zamkowe od 
południa. Gmach Komisji Osadniczej stanął natomiast przy północnej 
pierzei Pauli-Kirche-Str., zamykając założenie zamkowe od północy.

W rozmieszczeniu gmachów Cesarskiego Forum zerwał Stübben 
z wcześniejszą — zastosowaną w Wiedniu, ale również w planie S tüb
bena dla Kolonii — zasadą sytuowania gmachów reprezentacyjnych na 
osi prostopadłej do obwodnicy28. Na takiej osi umieścił jedynie gmach 
Akademii. Fasada Akademii stanowi tym  sposobem optyczne zamknięcie 
ulicy Sw. Marcina (obecnie ul. Czerwonej Armii). Fasady pozostałych 
gmachów zwrócił Stübben ku ulicom promienistym — Am Berliner Tor 
i Pauli-Kirche-Str. — pozwalając biec obwodnicom, zarówno głównej 
(Konigsring), jak i ulicy wałowej (Ober-Wall-Str.), wzdłuż elewacji bocz
nych. W ten sposób uzyskał szereg przechodzących jedno w drugie 
wnętrz urbanistycznych, podporządkowanych formalnie i treściowo trzem 
gmachom: Zamkowi, Akademii i Teatrowi.

Szeroki odcinek ulicy Am Berliner Tor tworzy wraz z dziedzińcem 
paradnym Zamku reprezentacyjny, architektoniczny, utrzym any w ro
mańskim stylu plac zamkowy. Pfzéd nawiązującą do stylú „niemieckiego 
relnesaińisu” fasadą Akiademliá ¡powis>tał używany do -manifestacji ¡ptaitifilo- 
tycznych plac z pomnikiem Bism arcka27. Plac ten łączy się z rozległym 
założeniem parkowym, podporządkowanym portykowej fasadzie klasy- 
cystycznego Teatru.

wteractond działki poizoStawionej día podiwárzy i dMedaińiców. Ohszatr pò zewnętrz
nej strànie obwodnicy, na pd. od ulicy Am Berliner Tor, riiłędźy linią kolejową 
a promenadami, zająć mogły budynki trójikandyignacyjne, nie przekraczające 15 tm 
wysokości i zajmujące nie więcej niż 80°/« działki. Tereny przed przeznaczonymi 
do zburzenia bramami Berlińską i Królewslką oraz Rycerską — zawarte w obrębie 
uMc Wytyczonych stkrajeim uimtaorsień ziemnych dawnych fortyfikacji — pnzewi- 
daferfo pod piętrową zabudowę willową, gdaie budyneik mógł zająć najwyżej 39*/» 
działki. Por. Zentraliblatt der Bauverwaltung, 1904, s. 266.

** Potr. plany rozbudowy Wiednia i Kolonii oraz innych rOzWiązań obwodnic 
repr. w: J. S t ü b b e n ,  Der Stàdtebau, loc. cit., passim.

87 Pommik BismBpcka ustawiono na (przedpolu Bramy Berlińskiej w paździer
niku 1903 croku. Po rozpoazęciu budowy Akademii, w  floikU 1907, przesunięto go 
nieco na pd. skraj nowo rozplanowanego placu prized Akiadeimią. Pox. Aus dem 
Pose.ner Lande, 1819, s. 168.

3 Artium Quaestione* n
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Poprzez ogród zamkowy, ogrodzony ażurowym oraz częściowo tylko 
pełnym płotem, otwiera się z obwodnicy widok na monumentalną fasadę 
gmachu Komisji Osadniczej. Gmach ten wzniesiono bezpośrednio przy 
północnej pierzei Pauli-Kirche-Str. Zbliżenie do ulicy monumentalnej 
fasady potęguje pożądane wrażenie wielkości gmachu wzniesionego na 
wzór barokowego pałacu. Lecz gdy w przypadku sytuowania Teatru
i Akademii uzyskał Stübben malownicze, udane połączenie dwu placów
o zróżnicowanej funkcji oraz zdołał podporządkować częściowo regularne, 
częśaiowo swobodne założenie parkowe architektonicznym dominantom; 
jeśli w zabudowie przedpola zburzonej Bramy Berlińskiej udało się zhar
monizować budowle o zróżnicowanej funkcji w jednolity stylistycznie 
kompleks, to wzniesienie wielkiego, zwartego gmachu Komisji Osadni
czej naprzeciw ogrodu zamkowego zamyka jedynie od pn.-wsch. rozległy 
obszar zia'jimiolwiainy przez założenia itealtralmie i  zaimkowe. Upioáüedza Ito 
w pewnym stopniu usytuowanie gmachu Komisji Osadniczej wobec 
względnie samodzielnych rozwiązań przestrzennych przed Teatrem, Aka
demią oraz względem założenia zamkowego, ale w efekcie daje silne 
zwarcie całości, co pozwala mówić o obszarze między Akademią, Zam
kiem, Teatrem i gmachem Komisji Osadniczej jako o Forum, już nie 
tylko z ideowych, ale poniekąd również ; z formalnych względów.

6. Cały obszar od ulicy Am Berliner Tor na południu do Pauli-Kirche- 
-Str. na północy oraz od zachodniej promenady do wewnętrznej obwod
nicy (Ober-Wall-Str.) zróżnicowany został pod względem wyrazowym.

Przedpole dawnej Bramy Berlińskiej określone było treściowo pro
gramem legitymizmu. Kompleks budowli utrzymanych w stylu romań
skim, dający obraz średniowiecznego zamku, służył unaocznieniu obec
ności niemieckiej w Wielkopolsce; był symbolem panowania na tych 
ziemiach spadkobierców Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Nie
mieckiego. Romański styl zamku oraz jego program ikonograficzny wy
rażały treści skupione wokół tych zagadnień28. Chodziło również o pod-

28 W sali tronowej Zamku umieszczono malowane ¡przedstawienia średnio
wiecznych władców Niemiec poczynając od Karola Wielkiego. Wysitrój rzeźbiarski 
elewacji częścfi gmachu mieszczącej a¡pairltamenty cesairtza prezentował średniowiecz
ną historię niemieckiej ekspansji w granice państwa polskiego. Ustawiono tam 
figury margrabiego Gelrona, cesarzy Henryka II i Fryderyka Barbar osisy oraz księ
cia śląskiego Władysława. Kaplica zamkowa była miejscem legitymowania władzy 
na płaszczyźnie metafizycznej. Przedstawienie Salomona, uicharakteryizowanego na 
idealnego władcę niemieckiego, opatrzono banderolą z wersetem: „Ich balte das 
Wort des K&iigs umd den Eid Gotlttís”. W epoce wzmożonych tendencji nacjona
l i s t y c z n y c h  powoływanie się tylko na dawne i boskie pochodzenia władzy prze
stało wylstarlczać, istąd nacjonalistyczny składnik historyleznej i metafizycznej mo-
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kreślenie nowego charakteru Poznania, podniesionego do rangi miasta 
rezydencjonalnego. Ekspresja zamkowej rezydencji zastąpić miała wy
mowę zburzonych murów fortecznych, nadających dotąd Poznaniowi cha
rakter nie tylko miasta-fortecy, ale również miasta-więzienia 29. Z chwilą 
wzniesienia najeżonych wieżami budowli w miejscu zburzonego fortu 
miasto zdominował obraz „niemieckiego zamku wysokiego opierającego 
się słowiańskiemu zalewowi” — że posłużę się tu taj przenośnią nadbur- 
mistrza Poznania Richarda Wittiga, postulującego w 1900 roku „aus den 
Stàdten deutsche Hochburgen in slavischer Hoehflut zu machen” 30.

Okolice ogrodu zamkowego to obszar podporządkowany gmachowi 
Komisji Osadniczej. Podzielony półkolumnami kolosalnego porządku pół
okrągły ryzalit środkowy tej budowli stanowił podstawę dla figur przed
stawiających reprezentantów kolejnych etapów niemieckiej kolonizacji 
dorzecza W arty i Wisły 31. Potężna kopuła, spoczywająca pierwotnie na 
wysokim tamburze, nie była jedynie elementem akcentującym środkową 
oś budynku, ale posiadała również symboliczny sens uwznioślenia — glo
ryfikacji kolonizacji niemieckiej.

W przypadku dwu pozostałych architektonicznych dominant Forum
— Teatru i Akademii — zwrócono uwagę na kulturalny, w węższym 
sensie, aspekt krzewienia niemczyzny na wschodnich kresach państwa 
pruskiego. Pamiętając o tym, że powołanie się na Bismarcka miało z re
guły na celu zamanifestowanie jedności Niemiec, nietrudno zauważyć, iż 
usytuowanie Akademii w pobliżu pomnika „żelaznego kanclerza” w szcze
gólny sposób wpłynąć musiało na wymowę ideową placu przed Akade

tywaicji, który odegrał poiważną rolę również w przedstawieniach drugorzędnych. 
Tematy dla figuralnego wystroju rzeźbiairlskiego elewacji zaczerpnięto z germań
skich sag oraz z popularnych baijek ludowych. Oparty ina wzorach staroigarmań- 
skiej sztuki Iislandii wystrój przedpokoju gabinetu cesarskiego prezentowa! władcę 
rdzeninie germańskiego. Por. m,iin. Auls dem Osttlamde, 1910, s. 1 i n.; A. W a r 
se  h a  u er , Führer durch Posen. Posen 10117, s. 24 i 25; V o s s ,  Die Schlosskapelle, 
b.r.w., passim.

29 Por. Z. O s t r o w s k a - K ę b ł o w s k a ,  Architektura i budownictwo Po
znania w latach 1780 -1880 (referat wygłoszony 17 X 1978 r.). PTPN Sprawozdania, 
n¡r 96 za, 1978 r. Wydział Nauk o Sztuce. Poznań 1979, s. 67.

30 Cyt. za: W. J a k ó b c z y k ,  op. cit., przyp. ilO na ,s. 213.
51 Były to figury przedstawiające mmliciha, rycerza zakonnego, Salzburczyka 

i Holendra oraz chłopów westfalskiego i szwabskieigo. Poisitacie te reprezentowały 
trzy etapy koloniaalcji: średniowieczny, oisiemnaisto wieczny i Współczesny. Ten hi
storyczny przegląd uzupełniony został patetycznoi-idyllicznym programem wystroju 
plastycznego hallu. Ścianę tarczową, ma przeciwko głównego wejścia, zajęło ogrom
ne malowidło z przedstawieniem oracza. Kamienne studzienki, ustawione po bo
kach halllu, opatraonlo figurami wyidealizowanych wieśniaków. Por. F. T e u b n e r ,  
Der Neubau der Ansiedlungskommission, op. cit., s. 233.

5*
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mią. Rozwój nauki i sztuki w tym kontekście miał na celu nie tylko 
podniesienie poziomu życia prowincji, ale pobudzenie przede wszystkim
i ukształtowanie ducha narodowego, a przez to wzmocnienie poczucia 
przynależności do zjednoczonego politycznie, potężnego narodu 82.

Podporządkowanie układu parku miejskiego fasadzie Teatru wypadło 
bardzo efektownie. Godnym uwagi jest nie tylko walor estetyczny za
łożenia teatralnego, ale także jego zdezaktualizowana już treść. Ścisłe 
powiązanie architektury z otoczeniem umożliwia zinterpretowanie wy
stroju rzeźbiarskiego Teatru łącznie z elementami parku. Bijący wysoko 
wodotrysk i figura Pegaza, usytuowana na naczółku fasady, przywodzą 
na myśl Hipokrene — źródło Muz. Funkcja impresywna tego obrazu po
legała na nakłanianiu kresowych Niiemców do pozostania w miejscu 
wcale nieupośledzonym pod względem kulturalnym . Werset umieszczony 
w tympanonie naczółka fasady Teatru sugerował ponadto, że wytrwanie

3! Fasada budynku auli Akademii, na której umieszczano alegoryczne figury 
Nauki i Sztuki, stanowiła architektoniczne tło dla pobliskiego pomnika Bismarcka. 
Program dotyczący naiukd i sztuki, zasygnalizowany na fasadzie, rozwinięty zastał 
w rzeźbiarlsko-imalaiiiskim wystroju wnętrza auli. Plafon zajęło alegoryczne przed
stawienie Muzyki. W sąsiednich polach wymalowano alegorie Sztuki i Nauiki, Siły 
i Piękna, Fantazji i Umiairu. W narożnikach pseudasklapiania auli znalaizły miejsce 
malowane postaci Teologa, Filozofa, Prawnika i Lekarza, symbolizujące cztery 
klasycznie fakultety. Na prospekcie organowym umieszczono gruipę rzeźbiarską 
wyrażającą Siłę oddziaływania muzyki, a przedstawiającą grającego Orfeusza oraz 
jelenia i  lwa u jego stóp. Między oknami przeciwnej, wschodniej ¡ściany auli sta
nęły alegoryczne figury Obronności i Żywienia. Por. S p i e s ,  cup. cit., s. 38-40.

Aula Akademii pełnić miała, poza nominalną, jeszcze dwie funkcje — sali 
koncertowej oraz reprezentacyjnego wnętrza dla odbywania imprez patriotycznych, 
stąd niejednorodna symbolika jej ikonograficznego programu. Na szczególne zna
czenie muzyki zwraca uwagę wyjątkowy Charakter wnętrza, sprawiającego wra
żenie odwróconego kościoła emporowego, w  którym miejsce retabulum ołtarzo
wego zajął prastpekt organowy. Miała to być, jak wydaje się, nie tyle sala kon
certowa, ile świątynia muzyki. Koncert w takim wnętrzu stawał się rytuałem 
odprawianym w celu pokrzepienia serc krasowych Niemców. Z muzyki •*— najbar
dziej wysublimowanej formy emanaicji ducha narodu — mieli oni czerpać impulls 
do działalności naukowej i artystycznej; oma miała być źródłem siły i piękna, po
budzać fantazję utrzymaną w ryzach umiaru. Nadrzędnym sensem tej duchowej 
konsolidacji przebywających na obcych etnicznie ziemiach Niemców miało być 
podniesienie na wyższy poziom zacoifainej dotąd prowincji — rolniczego zaplecza 
i wschodniego bastionu państwa. W wyglądzie zewnętrznym gmachu dominuje obraz 
renesansowego pawilonu zabawowego^ za wzór którego posłużył stuttgarcki Lust- 
hauis. Dążenie <ło uwznioślenia odbywających się w aiuli imtprez, poprzez nadanie 
jej ceich architektury sakralnej, uwidocznia się nie tylko we wnętrzu, ale 
i  w ukształtowaniu bryły. Ta uwznioślająca korekta, polegająca na członowaniu 
bryły w oparciu o schemat budowli sakralnej, pozwoliła właściwie oddać charakter 
gmachu, którego przeznaczenie odbiegało przecież od reprezenitalcyjno-raabawowej 
funkcji Luathaititsu.
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w tym miejscu jest kwestią godności33. Pomocą w tym  celu służyły 
instytucje kulturalne, które spełniać miały zasadniczo dwojaką rolę — 
służyć kształtowaniu świadomości narodowej oraz stanowić miejsce wy
poczynku w walce na polu umacniania niemczyzny34. Te dwa podsta
wowe zadania wyrażone zostały umieszczeniem przed portykiem Teatru 
dwu posągów, będących późnym nawiązaniem do koncepcji dwu dróg 
życiowych: via activa i via contemplativa. Postaci muskularnego mło
dzieńca z wieńcem laurowym w dłoni, kroczącego energicznie przy boku 
pantery, przeciwstawiono figurę nagiej dziewczyny siedzącej na lwie
i „spoglądającej z rozmarzeniem w odmienny, piękny świat romantycz- 
ności” 3S.

Podsumowując, forma poznańskiego Forum Cesarskiego uzależniona 
została od rozwiązania obwodnicy (tzw. Ringu) zaplanowanej zgodnie 
z aktualnymi w Niemczech ok. 1900 r. koncepcjami urbanistycznymi. 
Koncepcje te miały dwa źródła. Pierwsze stanowiła teoria urbanistyczna 
sformułowana przez R. Baumeistra; drugie — dezyderaty estetyczne 
C. Sittego. Natomiast idea utworzenia przy obwodnicy Forum Cesarskie
go zaczerpnięta została z rozwiązania Ringu wiedeńskiego.

Symbolika poznańskiego Forum rozpatrywana w planie ogólnym do
tyczyła kulturotwórczej roli Niemiec — niemieckiego państwa i narodu
— wobec Wielkopolski i Pomorza. W planie szczegółowym, odpowiednio 
do przeznaczenia budowli reprezentacyjnych, program ten różnicował się 
na:

1) legitymowanie władzy cesarzy Rzeszy Niemieckiej,
2) gloryfikację niemieckiej kolonizacji,
3) zamanifestowanie znaczenia nauki i sztuki niemieckiej w  kształto

waniu świadomości narodowej i podnoszeniu poziomu życia prowincji,

ss Werset ów, zaczerpnięty z Schillera, brzmiał: „Der Menischheit Würde ist 
in eure Hand gegebęm; bewehreł sie! Sie sinlkt mdt euch; mit euch wird sle sich 
heben!”. Por. Die R esiden zstad t..., op. cit., s. 517.

54 Por. M. G u m o w s k i ,  Historia zbiorów Muzeum. Wielkopolskiego. Muzeum 
Wielkopolskie w Poznaniu, R. 1, 1923, s. 7,

Pogląd, traktujący instytucje kulturalne jako oręż w walce oraz miejsce wy
poczynku po walce na polu narodowym, wypierał skutecznie ugodowe deklaracje, 
które w imię uniwersalnych wartości sztuki proponowały łagodzenie konfliktów 
narodowościowych. Por. M. G u m o w s k i ,  Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu. 
Nowy Przegląd Literatury i Sztuki. R. 2, 1931 — streszczenie przemówień wygło
szonych z okazji otwarcia Muzeum im. Cesarza Fryderyka III pmzez naczelnego 
prezesa Waddowa i dyrektora muzeum dra Kaemmerera: Die R esiden zstad t..., 
op. cit., s. 460 — kwestia napisu w tympanonie naczółka Teatru. Proponowano 
z początku werset Goethego: „Die Kunst vansohnt der Sitten Wiederstreit. In ih ren 
Kredsen woltet Einigkeit”. Ostatecznie jednak zdecydowano się umieścić weilset 
z Schillera (por. przyp. 33).

M Por. Die Residenzstadt. . . .  op. cit., s. 518.
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4) ¡nakłamliiainlie Nliemców dio ipoaostainiia na ipodinoBzących aię kuiłtural- 
nie wschodnich kresach państwa w celu wypełnienia wzniosłej misji 
dziejowej.

THE LlASlT KAISER’S FORUM. FìROM AN.D SYMBOLICS OF TOWN-MJANiNtlNG 
AND ARCHITECTURAL ARRANGEMENT OF POZNAN „RUNG”

S u m m a r y

The aim of this paper is presentation of a form and symbolics of Kaiser’s 
Forum built in Poznań in the fiirlsit decade of the twentieth century.

Thankls to Kafeeris final decision, made in 1902, it was possible to abolish 
a row of western nineteenth century fortifications. Thetn, a circular road was built 
according to J. Stiilbben design, which joined the extensionis of streets leading 
oult of town from the aity. This arrangement helped to solve a problem of iinter- 
gration of the overpopulated city with western suburbs joined by the admi
nistration in lflOO. At the open end of the main radial street olose to the abolished 
fortificationis and Berlin Gate, the Kaiser Forum of a representational character 
wals erected. Stübben got the idea of grouping representational buildings along 
the circular road from the arrangement of the Ring iin Vienna. However, Poznań 
arrangement differs from Vienna Ring not onlly in space but primarily in its 
forni and symbolic. The forum in Vienna was built with the intention to support 
Hatbsburg mytih of „Kudturtrager” while Poznań arrangement revealed rather the 
aims of „Hebumgsipolitik” formulated at the end of the nineteenth century with 
a special reference to the eastern provinces of Prussia. Actually, the Forum was 
dependent on the arrangement of a c iron Jar road, to the called „Ring”, planned 
according to the town-planning concepts poipulaT in Germany in the l!K)0’'s. Those 
conceptis were Conceived from two basile sources: the town-planning theory of 
R. Bauimeilster and from the aeasthetic postulates of C. Sitte.

The representative arrangement of Poznań Forum consisted of four stylistical
ly differentiated buildings: Palace, Academy, Theatre and the Colonization Com
mittee House. To this arrangement also belonged the Post Office Administration, 
stylistically united with the Palace, partially subordinated in its form to the 
Academy and the buildings of lasis importance to the whole composition such 
as National Cooperative Bank and the Evangelic Union House. In thiiis arrange
ment Stübben gave up compositional nineteenth century rule of placing the main 
representative buildings on the axis perpendicular to the ainoulair road. Only the 
building of the Academy was placed accęurding to this mile. This 'particular build
ing seemed to close the outlet of the radial main road. According to Stiibeen’s 
designed fronts of the other buildings facing radial streets so that a circular 
road ran along their side elevations. He also designed squares in front of the 
three malin buildings: Palace, Academy, Theatre, so that a wide section of a radial 
street together with the Grand Yard constitute a representational architectural 
Palace Ground, all designed in the Romanesque style. The „German Ronnaiiissance” 
faęade of the Academy , constituted a background for the patriotic manifesta
tions at the square with Bismarck monument in front of the Academy. This square 
was connected with a large park subordinated in its arrangement to the portico 
faęade of the classicistic Theatre. Close to the Theatre there was a Baroque 
building of the Colonization Committee, at the back of the Palace garden.
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The whole area of the Forum was divided ¿nlto £ou:r iparts with each part 
subordinated in its contents to the architectural diominainita. The licooographiical 
interpretation of the airramgement leaidis Uis to the following oonidusiom:

1. Legitimation of Kaiser’s power i(Palace Grand Yard).
2. Glorification of German colonization (surroundings of the Palace garden 

dominated by the building of the Colonization Committee).
3. Manifestation of a -role of German science and art in the proicesis of creation 

of national ideology and in raising life standard of the province (square in front 
of the Academy).

4. Persitadiir.g German settlerls of their historical mission in the cultural de
velopment of East German territories (square in front of the Theatre).


