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Markus Krzoska

Młode wino do starych bukłaków?
Stan i perspektywy badań regionalnych
dotyczących historii Niemców w Polsce
Jest to tekst wykładu, którym dr Markus Krzoska uświetnił otwarcie wystawy zorganizowanej w Bibliotece Uniwersyteckiej. Zdecydowaliśmy się na jego przedruk z zachowaniem wszystkich retorycznych osobliwości właściwych dla języka mówionego
(przyp. red.)

Szanowny Panie Dyrektorze, szanowny Panie Profesorze Rzepa,
drogie Koleżanki, drodzy Koledzy, szanowni Państwo!
Bardzo się cieszę, że jako prezes Komisji ds. Historii Niemców w Polsce jestem dzisiaj w Poznaniu na uroczystym otwarciu polskiej wersji
naszej wystawy jubileuszowej pod tytułem „Region i naród”. Moja obecność tutaj to nie tylko wielka osobista przyjemność, ale również znak
jak najbardziej pozytywnego rozwoju kontaktów naukowych pomiędzy
Niemcami i Polakami w nareszcie zjednoczonej Europie. Oczywiście, nie
zapomniałem, że w czasach niemieckiej okupacji Poznania na stanowisku
dyrektora biblioteki pracował w tym gmachu jeden z czołowych reprezentantów Towarzystwa Historycznego dla Prowincji Poznańskiej, słynny SS-Obersturmführer doktor Alfred Lattermann. Na szczęście czasy się
zmieniły i dziś możemy patrzeć na przeszłość niemieckich organizacji
kulturalnych w Prowincji Poznańskiej i w Wielkopolsce sine ira et studio,
co jednak nie wyklucza zdecydowanych ocen.
Stan i perspektywy badań regionalnych dotyczących historii Niemców w Polsce przedstawię w czterech punktach. Na początku kilka
słów na temat historii Towarzystwa Historycznego i jego następców,
obszernie prezentowanej na naszej wystawie. Potem kilka uwag
o obecnym stanie badań. W trzeciej części nakreślę perspektywy na
przyszłość, aby na końcu podzielić się z Państwem swoimi uwagami
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dotyczącymi nowych metod studiów kulturoznawczych związanych
z Wielkopolską.
Zaczyna się więc historią...

Dzieje Towarzystwa Historycznego dla Prowincji
Poznańskiej oraz Komisji ds. Historii Niemców w Polsce
Kiedy 5 marca 1885 roku w ratuszu poznańskim zostało założone Towarzystwo Historyczne dla Prowincji Poznańskiej, to inicjatywa ta zarówno dla Niemców, jak i dla Polaków była spóźniona. Stowarzyszenia
historyczne w ostatnich dziesięcioleciach XVIII wieku, które wywodziły
się z jeszcze starszych towarzystw lub odwoływały się do ich idei, były
nie tylko świadectwem emancypacji mieszczaństwa, ale również rodzajem spoiwa łączącego państwo i społeczeństwo.
Niemal 100 lat później priorytetem były już inne kryteria. Obok ciągle
ważnej, choć nieco już wówczas anachronicznej idei, nakazującej kolekcjonowanie i przechowywanie dawnych pamiątek i dokumentów, pojawiły się akcenty narodowe wynikające z wąsko rozumianej miłości do
małej ojczyzny. W Poznaniu wszystkie te elementy przez dłuższy czas
nie odgrywały większej roli, na co wskazuje brak reakcji na założenie
polskiego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 1857 roku. Kiedy reakcja taka nastąpiła, stało się to za sprawą ludzi spoza Prowincji
Poznańskiej: dyrektora Archiwum Państwowego Bernharda Endrulata
oraz jego współpracownika Adolfa Warschauera. Ten ostatni wywodził
się co prawda z Wielkopolski, ale związany był naukową współpracą ze
środowiskami Berlina i Wrocławia1.
Członkami nowego towarzystwa mieli być przede wszystkim liczni
przyjezdni urzędnicy pruscy, którzy z reguły pobyt na tzw. pruskim
Sybirze rozumieli jako karę, a w najlepszym wypadku jako nieuchronny
etap na drodze kariery. Z tego powodu poznańskie towarzystwo nie
było stowarzyszeniem rozwijającym się oddolnie, z jasno określonym
celem rozwoju wiedzy i pielęgnowania kontaktów towarzyskich, lecz
dzięki wysokim państwowym świadczeniom pieniężnym było ono narzędziem realizowania polityki rządowej, z ewidentnymi zadaniami
1
A. Warschauer, Deutsche Kulturarbeit in der Ostmark: Erinnerungen aus 4 Jahrzehnten, Berlin 1926, s. 15–27; J. Rogall, Die Historische Gesellschaft für die Provinz
Posen bzw. für Posen 1885–1945, w: Fünfzig Jahre Forschung zur Geschichte der Deutschen in Polen. Die Historisch-Landeskundliche Kommission für Posen und das Deutschtum
in Polen und die Kommission für die Geschichte der Deutschen in Polen 1950–2000, red.
W. Kessler, Herne 2001, s. 59–66.
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w ramach Hebungspolitik, czyli
oficjalnej tzw. polityki podniesienia poziomu życia.
Po 1919 roku wszystko legło
w gruzach. Pruscy urzędnicy i ich
rodziny musieli opuścić nowo powstałe państwo polskie. Wraz
z nimi Prowincję Poznańską opuściło mniej lub bardziej dobrowolnie wielu innych Niemców. Długo
trwało, zanim pozostali przyzwyczaili się do swego nowego statusu – mniejszości narodowej. Chociaż w latach 20. powstały różne,
skrycie finansowane przez Republikę Weimarską instytucje, ogólna
sytuacja – jeśliby pamiętać o wzmagających się nacjonalizmach – nie
była łatwa.
Towarzystwo Historyczne dysponowało odtąd zdecydowanie
mniejszą swobodą działania, cho- Il. 1. Adolf Warschauer
ciaż nadal prowadziło aktywną Źródło: „Aus dem Posener Lande” 1912.
działalność wydawniczą. Ważniejsza jednak stała się teraz więź z Kościołem ewangelickim, co nie przeszkadzało temu, by z coraz większym zainteresowaniem przyglądać się
rewolucyjnym zmianom w Niemczech, wywołanym narodowym socjalizmem Adolfa Hitlera. Energiczna działalność protokolanta towarzystwa,
późniejszego prezydenta rady Wolnego Miasta Gdańska Hermanna Rauschninga, miała na celu rozszerzenie pola aktywności na całą Polskę2. Wobec regionalnych antagonizmów i wrogości, przede wszystkim między
środowiskiem poznańskim a śląskim, plany te się nie powiodły, podobnie jak polityczna próba wykreowania jednolitej reprezentacji mniejszości
niemieckiej dla całego kraju. Nie pojawiła się nawet nikła szansa na pozbycie się lokalnej nieufności pomiędzy Niemcami w Poznaniu i w Łodzi.
Starsze pokolenie aktywnych członków towarzystwa nadal starało się pisać prace krajoznawcze, będące częścią historii Prus oraz popularyzować
2

D. Matelski, Hermann Rauschning in Posen 1920–1926, w: Hermann Rauschning:
Materialien und Beiträge zu einer politischen Biographie, red. J. Hensel, P. Nordblom,
Warschau 2002, s. 61–69.
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tę tematykę. Młodsi członkowie opierali się na „nowoczesnym” paradygmacie Volksgeschichte i zaangażowali się w szeroko rozumiany „niemiecki Wschód”3. To właśnie idee tych młodszych wzięły górę i to oni
w latach 30. kształtowali obraz towarzystwa niemal do końca II wojny
światowej. Przewodzili im wspomniany już Alfred Lattermann i młodszy
od niego, jeszcze radykalniejszy, Kurt Lück4.
Hitlerowską napaść na Polskę większość Niemców w Polsce uważała za wyzwolenie. Wielu z nich miało nadzieję na konkretne materialne
korzyści, odszkodowanie czy polepszenie dotychczasowego bytu. Ostatecznie niejednemu z nich na skutek oficjalnie aprobowanej grabieży polskiego mienia, głównie jednak żydowskiego, to się udało. Liczyli także
na awans społeczny. Towarzystwo Historyczne nie odgrywało w latach
wojny żadnej poważniejszej roli w narodowo-socjalistycznym społeczeństwie, jego czołowi aktywiści realizowali się, pełniąc inne funkcje.
Ponadto w tzw. Reichsgau Wartheland nowo osiedleni Niemcy bałtyccy
skupieni wokół ambitnego historyka Reinharda Wittrama zaczęli dominować w życiu naukowym nowego Uniwersytetu Rzeszy (Reichsuniversität)5. Kiedy wojna dobiegła końca, w wolnej, ale znowu okupowanej
Wielkopolsce prawie w ogóle nie było już Niemców. Nie istniała możliwość, nie mówiąc o konieczności, działania jakiegokolwiek towarzystwa
historycznego dla Niemców.
Po 1945 roku upłynęło wiele czasu w Niemczech, zanim ci, których
połączyły wspólne wielkopolskie doświadczenia, wreszcie się spotkali.
Na pierwszym planie znalazły się przede wszystkim próby odnalezienia
się dawnych Wielkopolan, ale także pogodzenie się z nowymi historycznymi okolicznościami. W 1949 roku powstało więc Ziomkostwo Wisła–
–Warta (Landsmannschaft Weichsel–Warthe) z różnymi pododdziałami.
Dopiero rok później – mniej więcej w tym samym okresie, kiedy powstał
Instytut im. Herdera w Marburgu – ukonstytuowała się nowa Komisja Historyczno-Krajoznawcza Ziemi Poznańskiej i Badań nad Dziejami Niemców w Polsce6. Członkowie komisji, którą w pierwszych dziesięcioleciach
3

W. Oberkrome, Volksgeschichte: methodische Innovation und völkische Ideologisierung in der deutschen Geschichtswissenschaft 1918–1945, Göttingen 1993.
4
B. Białkowski, Alfred Lattermann und Kurt Lück. Nationalsozialismus als doppelte
Grenzerfahrung, w: Region und Nation. 125 Jahre Historische Gesellschaft für die Provinz
Posen, red. W. Kessler, M. Krzoska (w przygotowaniu).
5
B. Białkowski, Utopie einer besseren Tyrannis: deutsche Historiker an der Reichsuniversität Posen (1941–1945), Paderborn 2011.
6
T. Kleindienst, Die Entwicklung der bundesdeutschen Osteuropaforschung im
Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Politik, Marburg 2009; W. Kessler, Fünfzig
Jahre Forschung zur Geschichte der Deutschen in Polen. Die Historisch-Landeskundliche
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Il. 2. Niemieckie Towarzystwa Historyczne i Starożytnicze w Poznaniu (1888)
Źródło: zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

działalności można raczej określić jako swego rodzaju zinstytucjonalizowany klub rodzinny poznaniaków i łodzian, nadal wahali się, czy używać starych metod pozytywistycznej Landesgeschichte, czy popadłej
trochę w niełaskę Volksgeschichte. Mimo ambitnych planów komisji jej
naukowe wyniki były dość ograniczone.
W miarę upływu lat komisja oddalała się coraz bardziej w swoich pracach od dobrze pojętych standardów nauk historycznych. Obok czołowej
postaci prezesa Gottholda Rhodego – próbującego powiązać „badania ściśle naukowe” z pracą ziomkostwa – postaciami dominującymi w życiu
komisji byli starsi badacze „niemieckiego Wschodu”, np. Walter Kuhn,
czy tacy przedstawiciele dyskursu mniejszościowego, jak Richard Breyer7.
Kommission für Posen und das Deutschtum in Polen und die Kommission für die Geschichte
der Deutschen in Polen 1950–2000, w: Fünfzig Jahre Forschung zur Geschichte der Deutschen in Polen. Die Historisch-Landeskundliche Kommission für Posen und das Deutschtum
in Polen und die Kommission für die Geschichte der Deutschen in Polen 1950–2000, red.
W. Kessler, Herne 2001, s. 15–46.
7
H. Weczerka, Walter Kuhn (1903–1983). Eine biographische Würdigung, w: Fünfzig
Jahre Forschung zur Geschichte der Deutschen in Polen. Die Historisch-Landeskundliche
Kommission für Posen und das Deutschtum in Polen und die Kommission für die Geschichte
der Deutschen in Polen 1950–2000, red. W. Kessler, Herne 2001, s. 75–82; H. Neubach,
Gotthold Rhode (1916–1990). Aus der Sicht eines Schülers und Kommissionsassistenten,
w: ibidem, s. 83–90; C.J. Kenéz, Richard Breyer (1917–1999). Erinnerung und Würdigung,
w: ibidem, s. 91–93.
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Komisja Historyczna dopiero w latach 90. stulecia XX wieku dokonała
radykalnej zmiany kierunku. Zmiany te widoczne były najbardziej w zakresie personalnym i merytoryczno-metodycznym. Poza tym komisja
przyjęła nową, do dziś obowiązującą nazwę. Wobec postępującego upływu czasu, a tym samym starzenia się jej członków – osoby postronne
niekiedy szyderczo wspominały o „Komisji starców”, a także zniknięciu
paradygmatów „badań wschodnich”, które według klasycznej definicji
Klausa Zernacka odznaczały się „volkowską” interpretacją historii Europy Środkowo-Wschodniej w duchu niemieckim8. Nowy prezes i dyrektor Biblioteki im. Martina Opitza w Herne, dr Wolfgang Kessler, uratował
dalsze istnienie komisji, stwarzając jej prawne podstawy na przyszłość.
Dzisiaj prace komisji nie oznaczają już wspierania anachronicznych
ideologii mniejszościowych, nadal propagowanych przez przeżytki ziomkostw, lecz badania naukowe poświęcone ludziom mieszkającym na obszarze geograficznym, wyznaczonym przez granice II Rzeczypospolitej
Polskiej. Komisja kategorycznie odrzuca każdą formę nadmiernego nacjonalizmu, co dotyczy także Polaków, często nadal reprezentowanych przez
duchowych spadkobierców endecji w Wielkopolsce.

Obecny stan badań
Wydaje się, że zajmowanie się historią Wielkopolski po zakończeniu
„badań wschodnich” – z wyjątkiem prac Rudolfa Jaworskiego9 – całkowicie zniknęło z pola widzenia niemieckiej nauki historycznej. Ostatnie dziesięciolecie dowiodło jednak – na szczęście – że żadna tendencja
w nauce nie jest nieodwracalna. Pokazali to wyraziście nie tylko tacy naukowcy, jak: Thomas Serrier10, Michael Alberti11 czy Miriam Arani12, ale
również członkowie naszej komisji.
8
K. Zernack, Bemerkungen zur Geschichte und gegenwärtigen Lage der Osteuropahistorie in Deutschland, w: Europa Slavica – Europa Orientalis. Festschrift für Herbert Ludat
zum 70. Geburtstag, red. K.D. Grothusen, Berlin 1980, s. 552.
9
Np. R. Jaworski, „Swój do swego”: studium do kształtowaniu się zmysłu gospodarności Wielkopolan 1871–1914, Poznań 1998.
10
T. Serrier, Eine Grenzregion zwischen Deutschen und Polen. Provinz Posen, Ostmark,
Wielkopolska; 1848–1914, Marburg 2005.
11
M. Alberti, Die Verfolgung und Vernichtung der Juden im Reichsgau Wartheland
1939–1945, Wiesbaden 2006.
12
M.Y. Arani, Fotografische Selbst- und Fremdbilder von Deutschen und Polen im
Reichsgau Wartheland 1939–45. Unter besonderer Berücksichtigung der Region Wielkopol
ska, Hamburg 2008.
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W tym kontekście pragnę wspomnieć prace doktorskie Christopha
Schuttego o Królewskiej Akademii w Poznaniu13, Stefana Dyroffa o kulturze pamięci na Kujawach i we wschodniej Wielkopolsce14, Jensa Boysena
o Polakach w wojsku pruskim15, Ingo Esera o niemieckim szkolnictwie
w Polsce16 i – niedawno obronioną – Błażeja Białkowskiego o Uniwersytecie Rzeszy w Poznaniu17. W tym roku zbiór ten uzupełniony będzie dysertacją obecnego wśród nas dzisiaj Eika Eckerta o historyku Gottholdzie
Rhodem18.
Wszystkie prace łączy to, że poważnie traktują pojęcia „historia skrzyżowana” i „historia wzajemnych związków” (histoire croisée, entangled
history)19. Autorzy bez problemów korzystali z naukowej literatury niemiecko- i polskojęzycznej; pracowali także w polskich i niemieckich archiwach. Mimo to nie da się ukryć, że z jednej strony krąg zaangażowanych
mógłby być jeszcze szerszy, z drugiej zaś – wiele ważnych tematów nie
znalazło, przynajmniej w ostatnich latach, odpowiedniego opracowania.
Po stronie niemieckiej – jak i na całym Zachodzie – brakuje np. przeglądu
historii Wielkopolski. Od dawna oczekiwana jest niemieckojęzyczna historia Poznania, która zastąpiłaby powojenną pracę zbiorową pod redakcją Rhodego20. O powstaniu wielkopolskim traktuje tylko jedna, zresztą
stronnicza, książka Dietricha Vogta, byłego dyrektora poznańskiego gimnazjum im. Schillera21. Prawie wszystkie wielkie tematy XIX-wiecznej historii Wielkopolski traktowane są po macoszemu: od rewolucji 1848 roku
po kulturkampf i masowe migracje niemal wszystkich grup ludności.
Patrząc jeszcze dalej wstecz, na epokę nowożytną, trzeba stwierdzić, że
sytuacja jest zdecydowanie bardziej przygnębiająca.
13

Ch. Schutte, Die Königliche Akademie in Posen (1903–1919). Und andere kulturelle
Einrichtungen im Rahmen der Politik zur „Hebung des Deutschtums”, Marburg 2008.
14
S. Dyroff, Erinnerungskultur im deutsch-polnischen Kontaktbereich. Bromberg und
der Nordosten der Provinz Posen (Wojewodschaft Poznań) 1871–1939, Osnabrück 2007.
15
J. Boysen, Preußische Armee und polnische Minderheit: royalistische Streitkräfte im
Kontext der Nationalitätenfrage des 19. Jahrhunderts (1815–1914), Marburg 2008.
16
I. Eser, „Volk, Staat, Gott!”: die deutsche Minderheit in Polen und ihr Schulwesen 1918–1939, Wiesbaden 2011.
17
B. Białkowski, Utopie einer besseren Tyrannis…
18
E. Eckert, Zwischen Ostforschung und Osteuropahistorie: Zur Biographie des Historikers Gotthold Rhode, Osnabrück 2012.
19
M. Werner, B. Zimmermann, Vergleich, Transfer, Verflechtung: der Ansatz der „Histoire croisée” und die Herausforderung des Transnationalen, „Geschichte und Gesellschaft: Zeitschrift für historische Sozialwissenschaft” 28, 2002, s. 607–636.
20
Geschichte der Stadt Posen, red. G. Rhode, Neuendettelsau 1953.
21
D. Vogt, Der Großpolnische Aufstand 1918/1919, Marburg–Lahn 1980.
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Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest fakt, że tematy dotyczące
historii zachodniej Polski są prawie nieobecne na niemieckich uniwersytetach, chociaż są przecież częścią historii niemieckiej. Nasza komisja
właśnie dlatego próbowała w ostatnich latach uwzględniać wielkopolskie wątki podczas swoich konferencji czy w tomach pokonferencyjnych22. Obok wyżej wspomnianych autorów można tu wymienić
nazwiska takich naukowców, jak Matthias Barelkowski czy germanistkę
Marię Wojtczak z Poznania albo historyka sztuki Tadeusza Żuchowskiego. Rok temu ja także wydałem wspomnienia poznańskiego kanonika
Alberta Steuera napisane w latach 50., które opatrzyłem obszernymi
komentarzami23.
Po stronie polskiej, moim zdaniem, problem przedstawia się trochę
inaczej. Zanim go naświetlę, chciałbym wyrazić nadzieję, że wybaczą mi
Państwo pewien krytycyzm, z jakim odniosę się do wysiłków naszych
polskich kolegów.
Polskie badania regionalne dotyczące Wielkopolski mają bogatą tradycję, są obszerne i wielokierunkowe. Sam przecież zaczynałem się
zajmować tym regionem na ich podstawie, a nie na bazie starych prac niemieckich. Jeszcze dzisiaj jestem za to wdzięczny ich autorom! Z Poznania
wychodzą ważne inspiracje i impulsy do międzynarodowych badań kulturoznawczych. Jest to zasługą germanistów, archeologów, etnologów,
historyków sztuki, a także historyków. Chciałbym – pars pro toto – wspomnieć w tym miejscu o, według mnie, całkowicie lekceważonej w Poznaniu i w całym kraju pani Ewie Domańskiej, która – jak nikt inny – próbuje
unowocześnić polską humanistykę, odwołując się do teoretycznych i metodologicznych osiągnięć nauki światowej24.
Nie można jednak zaprzeczyć, że w analizie historii Wielkopolski
zbyt często kieruje się jednowymiarowymi, narodowymi wzorami. Było
22
Stadtleben und Nationalität: ausgewählte Beiträge zur Stadtgeschichtsforschung
in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert, red. M. Krzoska, I. Röskau-Rydel, München 2006; Identitäten und Alteritäten der Deutschen in Polen in historisch-komparatistischer Perspektive, red. M. Krzoska, I. Röskau-Rydel, München 2007; Geschichtsbilder und
ihre museale Präsentation: ausgewählte Beiträge zur Geschichte der Deutschen in Polen in Vergangenheit und Gegenwart, red. S. Dyroff, M. Krzoska, München 2008; Lodz
jenseits von „Fabriken, Wildwest und Provinz”: kulturwissenschaftliche Studien über die
Deutschen in und aus den polnischen Gebieten, red. S. Dyroff, K. Radziszewska, I. Röskau-Rydel, München 2009; Zwischen Glaube und Nation? Beiträge zur Religionsgeschichte Ostmitteleuropas im langen 19. Jahrhundert, red. M. Krzoska, München 2011.
23
A. Steuer, Erinnerungen des Posener Domherren Albert Steuer, red. M. Krzoska,
München 2010.
24
E. Domańska, Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach, wyd. 2, Poznań 2005.
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to całkowicie zrozumiałe w czasach, gdy trzeba było się bronić przed
dominującą narodowo-niemiecką nauką, i później, gdy zajmowano się
badaniami nad niemieckim terrorem wojennym i okupacyjnym. Dzisiaj
takie metody, gdyby patrzeć na nie z zewnątrz, są w wielu wypadkach
przestarzałe – np. świętowanie sukcesów militarnych powstania wielkopolskiego czy oceny kulturkampfu Bismarcka jako działania wyłącznie antypolskiego.
W tym miejscu chciałbym jednak nie tylko wymieniać negatywne
przykłady, ale też wspomnieć przynajmniej trzech autorów z szeroko
rozumianego środowiska wielkopolskiego, pokazujących, że możliwe
jest pozytywne przezwyciężenie jednostronnego, czarno-białego obrazu
historii. Monografia Witolda Matwiejczyka o historii niemieckich katolików w Prowincji Poznańskiej burzy kilka z ulubionych mitów dotyczących Polaka katolika i Niemca ewangelika25. Matwiejczyk pokazuje, jak
naprawdę rozwijała się lojalność w trudnych czasach kulturkampfu i że
żywioły przeszkadzające spokojnemu współistnieniu ludzi różnych wyznań często pochodziły z zewnątrz. Agnieszka Szczepaniak-Kroll zbadała
różne drogi procesu akulturacji dwóch rodzin pochodzenia niemieckiego
w Poznaniu w XIX i XX wieku z perspektywy etnograficznej26, a ostatni tu
przywoływany, lecz nie mniej ważny historyk z uniwersytetu w Zielonej
Górze Olgierd Kiec, od wielu lat nie tylko pracuje nad historią Kościoła
ewangelickiego (i architektury jego budynków w Wielkopolsce), lecz zachęca też do prac badawczych dotyczących tego regionu27.

Przyszłość
W Wielkopolsce przez ponad 1000 lat wspólnej historii Polacy, Niemcy
i Żydzi żyli razem i bez większych kłopotów – chociaż często tylko obok
siebie. Konflikty zbrojne na zachodzie polsko-litewskiej Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, do chwili gdy Prusy szybko zyskiwały na znaczeniu
militarnym, były dość rzadkie i dopiero trzy rozbiory w XVIII wieku dały
początek tragicznej epoce, zakończonej ostatecznie w 1989 roku. Sprowadzeni do tego regionu z Europy Zachodniej imigranci niemieccy albo,
25

W. Matwiejczyk, Niemieccy katolicy w Poznańskiem a polityka narodowościowa rządu
pruskiego 1871–1914, Lublin 2009.
26
A. Szczepaniak-Kroll, Tożsamość poznańskich rodzin pochodzenia niemieckiego. Losy
Bajerleinów i Dittrichów (XVIII–XX w.), Poznań 2010.
27
O. Kiec, Protestantyzm w Poznańskiem 1815–1918, Warszawa 2001; idem,
Die evangelischen Kirchen in der Wojewodschaft Posen (Poznań) 1918–1939, Wiesbaden 1998.
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z upływem czasu, ulegali akulturacji, jak sławni Bambrzy w okolicach
Poznania, których symboliczny pomnik stoi niedaleko stąd, na Rynku,
albo zachowali swoją językową i wyznaniową odrębność, jak uchodźcy
religijni z Czech i innych ziem, którzy potwierdzali reputację Wielkopolski jako kraju tolerancyjnego. Wystarczy tutaj wymienić ogromną rolę
Leszna w XVII wieku. Ale wspomnijmy też rok 1848, gdy – mimo działań rewolucyjnych, po raz pierwszy zachęcających do podziału obywateli
na niemiecko- i polskojęzycznych – nadal istniała nadzieja na współpracę
wszystkich demokratów. Wiele napisano o kolejnych konfliktach, ale to
dobrze, bo nowa, poprawna politycznie interpretacja historii jako procesu wolnego od konfliktów byłaby dużym błędem. Olbrzymie zbrodnie
niemieckie dokonane podczas II wojny światowej na zawsze wbiły się
głęboko w kolektywną pamięć wszystkich Polaków i do dziś stanowią
znaczne obciążenie we wzajemnych stosunkach. Po ucieczce i wypędzeniach prawie wszystkich Niemców z Wielkopolski ich udział w historii
miasta i regionu w dużym stopniu popadł w zapomnienie, zacierano też
widoczne ślady ich obecności w miastach i na wsiach.
Nowy rozdział po 1989 roku w Wielkopolsce pisany był powoli
i ostrożnie, szczególnie w porównaniu z innymi regionami kraju, takimi
jak Dolny Śląsk czy Mazury. Do dziś dorobek protestancki wzbogacający
kulturę i historię Wielkopolski wciąż jest niedoceniany. Na tym tle osobliwy jest fakt, że wprawdzie militarne dziedzictwo II wojny światowej –
przeważnie z powodów turystycznych – jest dobrze udokumentowane,
niszczeje jednak tak wiele dawnych ewangelickich kościołów i cmentarzy.
Szukanie historycznych śladów należy do głównych zadań szeroko
rozumianej geografii kultury. Przez ich poszukiwanie znacznie łatwiej
odczytać krajobraz kulturowy z jego pozostałościami i elementami weń
wplecionymi, co jest gwarancją świadomego, innego, a często nowego
spojrzenia. Obraz regionu wydaje się wtedy bardziej kompleksowy, obszerny, a zarazem wyraźnie wzbogacony.
Jedną z podstawowych zasad działalności różnych organizacji oświatowych, ale też organizacji pozarządowych, mogłoby być zajęcie się historią „Innego” w Wielkopolsce. Jak może to funkcjonować, imponująco
pokazały na przestrzeni ostatnich dwóch dekad wspólnoty kulturowe
„Borussia” i „Pogranicze” w północnej i wschodniej Polsce oraz organizacja „Antikomplex” działająca w zachodnich i północnych Czechach28. Historia Wielkopolski nie jest wyłącznie historią polskości czy katolicyzmu!
W przyszłej Europie regionów opracowanie różnorodnych aspektów
28

http://www.borussia.pl/; http://www.pogranicze.sejny.pl/; http://www.antikomplex.cz/.

