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WÊród rozlicznych wypowiedzi, tekstów, opracowaƒ wywo∏anych 70. rocznicà
wybuchu najtragiczniejszej z wojen nie powinno zabraknàç i poznaƒskiego g∏o-

su. Potrzebny jest on po to, by na nowo przypomnieç specyfik´ poznaƒskiego do-
Êwiadczenia wojny i okupacji, ma∏o znanego i niedocenianego nie tylko w powszech-
nej ÊwiadomoÊci, ale i chyba s∏abo obecnego w pami´ci historycznej samych
poznaniaków, szczególnie tych m∏odszej generacji. A przecie˝ w latach 1939-45 znala-
z∏a swój kres pewna faza rozwojowa w dziejach naszego miasta zainicjowana jeszcze
w XIX wieku, w czasach Karola Marcinkowskiego, której ukoronowaniem by∏o odzy-
skanie niepodleg∏oÊci i nasze pi´kne, mimo wszystko, mi´dzywojenne dwudziestole-
cie. Poczàtek koƒca tego wszystkiego przyniós∏ 10 wrzeÊnia 1939 r. Wojna zniszczy∏a
nasze elity, których cz´Êç wymordowano, a pozosta∏ych okradziono z ich dziedzictwa
i wysiedlono, zniszczy∏a wytworzone jeszcze w XIX wieku instytucje, z których wi´k-
szoÊç po 1945 roku nie zdo∏a∏a si´ odrodziç, wreszcie – dos∏ownie w ostatnich tygo-
dniach koƒczàcych ten dramatyczny okres – zdruzgota∏a same miasto, zburzone
w czasie walk o wybudowanà przez Prusaków cytadel´.

Pami´taç trzeba tak˝e i o tym, jak szczególny charakter mia∏a hitlerowska polityka
w Warthelandzie, która – obserwowana z perspektywy Poznania – nabiera wyjàtko-
wej wyrazistoÊci. Niemcy, ci nowi, inni Niemcy spod znaku hakenkreuza, wkroczyli tu
bowiem z jasnym planem. W Poznaniu w∏aÊnie mia∏a byç zrealizowana nazistowska
utopia idealnego, germaƒskiego miasta – stolicy wzorcowego okr´gu Rzeszy, co ozna-
cza∏o tak˝e ukszta∏towanie nowego, totalitarnego oblicza przebudowanej gruntownie
przestrzeni miejskiej. Najpierw jednak trzeba by∏o zmieniç obraz spo∏eczeƒstwa:
wzmocniç ˝ywio∏ niemiecki, zlikwidowaç ˝ydowski, os∏abiç, a nast´pnie wyelimino-
waç ˝ywio∏ polski. Poznaƒscy ˚ydzi, uwi´zieni i wywiezieni razem z ponad 30 tys.
swych polskich sàsiadów, g∏ównie przedstawicieli inteligencji, zginàç mieli w niemiec-
kich obozach zag∏ady. Polaków poddano terrorowi nadzwyczajnego prawa, areszto-
waƒ, kaêni. Tysiàce tych, którzy unikn´li wywózki z miasta, wyrzucano z ich miesz-
kaƒ, pozostali latami ˝yli w poczuciu niepewnoÊci, czy ich to tak˝e nie spotka. ˚ycie
Polaków wt∏oczono w najrozmaitsze ograniczenia, odmówiono im elementarnych
praw. Ich zaprzeczeniem by∏ nie tylko przymus pracy, radykalne uszczuplenie dost´-
pu do edukacji i praktyk religijnych, ale i choçby brak swobody poruszania si´, mo˝li-
woÊci jazdy tramwajem, ÊciÊle wyznaczony czas, w którym mo˝na robiç zakupy, czy



ograniczony wybór imienia dla nowo narodzonego dziecka. Tu w ca∏ej pe∏ni wprowa-
dzono nowoczesny system rasowej segregacji obliczony na eksploatacj´ oraz degrada-
cj´ spo∏ecznà, kulturalnà, wreszcie demograficznà polskich podludzi. Chyba za ma∏o
uÊwiadamiamy sobie, jak bardzo uniwersalny by∏ w istocie wymiar tego doÊwiadcze-
nia, jak uniwersalne przes∏anie moralne z niego wynika. 

I jeszcze jeden aspekt. Poznaniacy, jak wszyscy, mieli swój udzia∏ w najrozmait-
szych wojennych doÊwiadczeniach: znajdziemy ich na listach katyƒskich czy wÊród
bohaterów Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie. Ale – skutkiem wysiedleƒ – udzia∏em
poznaniaków sta∏o si´ to, ˝e jak ˝adna inna grupa miejska w Polsce, dzielà w tak sze-
rokim stopniu doÊwiadczenia innych dzielnic, przede wszystkim Generalnego Guber-
natorstwa. To poznaniacy wspó∏tworzyli struktury Polskiego Paƒstwa Podziemnego,
jak Cyryl Ratajski, pierwszy Delegat Rzàdu na Kraj, jak Florian Marciniak, organizator
i naczelnik Szarych Szeregów, to oni tworzyli w Warszawie bezprecedensowy, tajny
Uniwersytet Ziem Zachodnich, gin´li nie tylko w Forcie VII, ale i na Pawiaku czy w po-
wstaniu warszawskim. GdybyÊmy wi´c chcieli opisaç wojenne i okupacyjne doÊwiad-
czenie poznaniaków, musielibyÊmy w istocie napisaç dzieje polskiego spo∏eczeƒstwa
w czasie II wojny Êwiatowej. 

Tego nie sposób by∏o uczyniç, redakcja musia∏a wi´c narzuciç sobie istotne rygory.
Tomy te, poniewa˝ sà dwa, dotyczà doÊwiadczenia okupacji w Poznaniu, wojenne,
pozapoznaƒskie losy poznaniaków wspominamy niejako przy okazji. Zaczynamy – to
oczywiste – we wrzeÊniu 1939 roku, koƒczymy w styczniu 1945 roku, przed rozpocz´-
ciem walk o miasto i o cytadel´. Ta ostatnia epopeja wymagaç b´dzie bowiem w przy-
sz∏oÊci osobnego, szerokiego potraktowania. Sygnalizujemy te˝ jedynie spraw´ losów
poznaƒskich ˚ydów, by∏y one bowiem omawiane obszernie w dwóch „˝ydowskich”
numerach „Kroniki” (3/2006, 1/2009).

Pierwszy „okupacyjny” numer „Kroniki” inicjujà opracowania i wspomnienia do-
tyczàce wrzeÊnia 1939 roku w samym Poznaniu, ale i na polach bitewnych Armii „Po-
znaƒ”. Obszerny blok tematyczny stanowià teksty majàce zapoznaç czytelnika z syste-
mem hitlerowskiej w∏adzy w stolicy Warthelandu (Kraju Warty), ∏àcznie z prezentacjà
osoby namiestnika Rzeszy Arthura Greisera, a tak˝e z systemem terroru i instytucjami
represji wobec Polaków. W tym kontekÊcie istotne wydaje si´ zaprezentowanie po-
znaƒskiemu czytelnikowi pierwszej „mowy poznaƒskiej” Heinricha Himmlera 
z 4 paêdziernika 1943 r., powszechnie uznawanej za jedno z najwa˝niejszych Êwia-
dectw ideologii nazistowskiej. Chcàc mówiç o okupacyjnym doÊwiadczeniu poznania-
ków, nie sposób pominàç problemu wysiedleƒ. Mówi o tym w obszernym wywiadzie
wybitny niemiecki historyk Götz Aly, my zaÊ – wobec istotnych w ostatnim czasie pu-
blikacji na ten temat – prezentujemy obszerny blok wspomnieƒ i dokumentów, ∏àcz-
nie z prezentacjà ˝ydowskiego Êwiadectwa – kontynuacji wspomnieƒ Cvi Steinitza.
Szczególnym uzupe∏nieniem tej tematyki jest tekst dotyczàcy okupacyjnych losów po-
znaƒskiej profesury ukazujàcy ca∏e ich skomplikowane spektrum. Wreszcie ostatni
blok tematyczny poÊwi´cony jest nazistowskiej wizji miasta, poczàwszy od silnie na-
cechowanego symbolicznie nazewnictwa ulic, przez prezentacj´ programu szerokiej
rozbudowy i nowego ukszta∏towania stolicy Warthelandu, po przebudow´ zamku
na rezydencj´ Hitlera, co Êwiadczy∏o o randze, jakà zyskiwa∏ Poznaƒ w hitlerowskich
planach. Mamy nadziej´, ˝e pierwszy tom okupacyjnej „Kroniki Miasta Poznania” sta-
nie si´ swoistym, nieodzownym dla ka˝dego poznaniaka kompendium wiedzy o czar-
nym okresie naszej historii.
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