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Wbudowaniu obrazu przesz∏oÊci istotne jest pokazywanie ró˝nych jej od-
s∏on, ró˝nych jej obrazów i aspektów. Dotyczy to w szczególnym stopniu

tak trudnych i skomplikowanych okresów, jakim by∏ czas hitlerowskiej okupa-
cji. Kierowani tà myÊlà komponowaliÊmy drugi okupacyjny tom „Kroniki”.
Po pierwsze, chcieliÊmy pokazaç, a przynajmniej zasygnalizowaç skal´ polskie-
go oporu, od powstajàcych niemal zaraz po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych
w 1939 roku organizacji politycznych i zbrojnych, przez konspiracyjnà aktyw-
noÊç wydawniczà, po tajne nauczanie. Âwiadomie chcieliÊmy si´ bowiem zmie-
rzyç z p∏ynàcym z niewiedzy, krzywdzàcym stereotypem poznaƒskiej bierno-
Êci w tym okresie. Ka˝dà dyskusj´ na ten temat warto rozpoczynaç
od pokazania skrajnie trudnych dla prowadzenia dzia∏alnoÊci podziemnej wa-
runków w Poznaniu, w których podejmowanie jakichkolwiek decyzji skiero-
wanych przeciw okupantowi by∏o aktem niezwyk∏ej odwagi i heroizmu. Po-
twierdzeniem tego jest niezmiernie wysoki odsetek strat wÊród uczestników
poznaƒskiej niepodleg∏oÊciowej konspiracji. Niewiedza na ten temat jest szcze-
gólnie dotkliwa, gdy uderza w pami´ç o ludziach, którzy tej pami´ci sà szcze-
gólnie godni.

Jednak nie sposób sprowadzaç wojennà rzeczywistoÊç jedynie do aktów
oporu, chcieliÊmy wi´c – jak dalece to mo˝liwe – przyjrzeç si´ tak˝e cywilnemu
aspektowi hitlerowskiej okupacji, okupacyjnej codziennoÊci. I tu natrafiamy
na wyraêne bia∏e plamy. Czy bowiem przeci´tny poznaniak wie, co ∏àczy∏o je-
go miasto z Rygà i Dorpatem, jak szmuglowano do Poznania mi´so, skàd si´
wzi´∏a w londyƒskim wydawnictwie fotografia poznaƒskiej ∏awki z napisem
„nur für Deutsche” i jakà przepowiedni´ najcz´Êciej czytano w czasie wojny?
Warto by∏o pokusiç si´ o podj´cie próby uzupe∏nienia tej wiedzy. Zamierze-
niem naszym by∏o i to, by uwzgl´dniç tu równie˝ owà drugà stron´ i pokazaç
niemiecki Poznaƒ, chyba szczególnie ma∏o znany. Obok miasta polskiego, mia-
sta gestapowskiego terroru, kr´pujàcych wszystko restrykcji, przymusowej pra-
cy i g∏odowych racji ˝ywnoÊciowych istnia∏o tak˝e miasto wystaw, koncertów
czy spektakli teatralnych. Przez Schlossfreiheit, nasz pl. A. Mickiewicza, prze-



biega∏y studentki z ksià˝kami pod pachà spieszàce na zaj´cia z antropologii ra-
sowej, a w kawiarniach schludne biuralistki w dobrze skrojonych kostiumach
z ma∏ym hakenkreutzem w klapie pi∏y kaw´ w towarzystwie eleganckich m´˝-
czyzn w czarnych czy zielonoszarych mundurach, oczywiÊcie tylko do czasu,
gdy i kawy nie zabrak∏o. W tym kontekÊcie chcielibyÊmy zach´ciç Czytelnika,
by studiujàc ten tom „Kroniki”, spróbowa∏ po tamtej niemieckiej stronie poszu-
kaç „dziesi´ciu sprawiedliwych”, ludzi, którzy w owych „czasach pogardy”,
wbrew nakazom w∏adzy i nastawieniu wi´kszoÊci swego spo∏eczeƒstwa starali
si´ trwaç przy „przestarza∏ych” wartoÊciach i zachowywaç si´ przyzwoicie.
Warto ich doceniç.

Uda∏o nam si´ zestawiç teksty dotyczàce zarówno polskiej spo∏ecznoÊci ka-
tolickiej, jak i niemieckiej ewangelickiej, wydobywajàce z dwóch ró˝nych stron
umykajàcy niekiedy antychrzeÊcijaƒski aspekt projektu, którym by∏ Mustergau
Wartheland. W niektórych wypadkach wàtek polski w nieuchronny sposób
przeplata si´ z niemieckim, jak w tekstach dotyczàcych istotnego, acz ma∏o zna-
nego zagadnienia czarnego rynku w Poznaniu. W innych oba wàtki wyst´pujà
obok siebie, gdy omawiamy ˝ycie plastyczne w mieÊcie czy poznaƒskà fotogra-
fi´ czasów wojny. Sporo miejsca poÊwi´camy te˝ instytucjom niemieckiego ˝y-
cia kulturalnego, polityce wobec dziedzictwa kulturowego regionu, funkcjono-
waniu poznaƒskich bibliotek i Uniwersytetu Rzeszy. Swoistà perspektyw´,
szczególnie wa˝nà w przypadku badaƒ nad ˝yciem codziennym, ujawnia blok
tekstów wspomnieniowych. Mamy wi´c nadziej´ pokazaç naszym Czytelni-
kom ró˝ne aspekty ˝ycia w Poznaniu: i te wznios∏e, heroiczne, i te zwyk∏e, by
nie rzec – trywialne. Wszystkie one wpisywa∏y si´ w obraz okupacyjnej rzeczy-
wistoÊci. Zdajemy sobie zarazem spraw´, ile wa˝nych kwestii, które mo˝e po-
winny si´ znaleêç w takim opracowaniu, w ogóle nie zosta∏o poruszonych lub
w najlepszym wypadku jedynie je zasygnalizowano. Mamy w zwiàzku z tym
nadziej´, ˝e okupacyjne tomy „Kroniki Miasta Poznania” stanà si´ inspiracjà
i impulsem do dalszych studiów i badaƒ nad tym trudnym okresem. 
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