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Stanis aw erko
System wersalski i próby jego modyfikacji w latach dwudziestych

Postulat zmodyfikowania systemu wersalskiego i z agodzenia narzuconego Niemcom traktatu
pokojowego wysuwany by  niemal e od pocz tku, tak e w obozie zwyci skim (Wielka Brytania).
W obliczu za amania si  polityki twardego egzekwowania od Niemiec postanowie  traktatu
wersalskiego tak e we Francji podj to prób  znalezienia nowych rozwi za , czego wyrazem by a
konferencja w Locarno. Uk ady lokarne skie wyra nie wzmocni y pozycj  Niemiec, a powrót
tego pa stwa do roli mocarstwa by  nieunikniony. Z drugiej strony szanse na zrealizowanie
niemieckiego programu rewizji granicy z Polsk  okaza y si  znikome. Jak si  wydaje, wyra ane w
Warszawie z tego powodu obawy by y wyolbrzymiane.

Piotr Madajczyk
Pami  o I wojnie wiatowej, czyli o próbie stworzenia europejskiej pami ci historycznej

Celem niniejszego artyku u jest pokazanie ogromnie zró nicowanego w pa stwach europejskich
charakteru pami ci zbiorowej o Wielkiej Wojnie. Ta odmienno  dotyczy tak e Niemiec i
Polski, przy czym Polska jest pa stwem pod tym wzgl dem typowym dla regionu Europy

rodkowo- i Po udniowowschodniej. Powstaj ce na skutek tych odmienno ci napi cia s  tym
bardziej interesuj ce, e od lat 90. widoczne jest przyspieszenie przemian w kierunku
ukszta towania Wielkiej Wojny jako europejskiego miejsca pami ci. Odzwierciedlaj  to
organizowane przez czo owe europejskie muzea wystawy, którym nadawany jest odmienny ni
wcze niej kszta t.

Maciej Walkowiak
Literatura niemiecka wobec kl ski Rzeszy w I wojnie wiatowej. Próba analizy na wybranych
przyk adach

Zagadnienie reakcji literatury niemieckiej na kl sk  Rzeszy w I wojnie wiatowej zosta o oparte
w pierwszej cz ci analizy na refleksji nad fenomenem modernizacji, co okaza o si  istotne tak e i
dla charakteru wielkiej wojny oraz jej nast pstw. W kontek cie historyczno-literackim wa kie
jest te  wskazanie na istot  nacjonalizmu niemieckiego oraz na rol  idei Rzeszy w tworzeniu
niemieckiego pa stwa narodowego. Wymaga o ono nowej, spójnej to samo ci narodowej, która
powstawa a przy u yciu (re-)konstrukcji ró nych w tków tradycji niemieckiej. W ród
bezpo rednich odniesie  literatury niemieckiej do zagadnienia pora ki roku 1918 akcent zosta
postawiony na wybranych, ale reprezentatywnych przyk adach. Krótkiej analizie poddano wi c
nast puj ce fenomeny: ekspresjonizm niemiecki przy uwzgl dnieniu ró norakich odniesie  do
sfery historyczno-politycznej, literackie wymiary zaistnienia Bawarskiej Republiki Rad,
rozbudowany nurt Rewolucji Konserwatywnej, a szczególnie twórczo  Ernsta Jüngera oraz
Ernsta von Salomona w relacji do kl ski czy generalnie cezury roku 1918 i wreszcie typowe
przyk ady tzw. literatury antywojennej (proza Ericha Marii Remarquea i Ernsta Glaesera).



Po rednio do kl ski w wielkiej wojnie odnosi  si  spór mi dzy Tomaszem a Henrykiem Mannem
(przedstawiony w szerszym kontek cie sporów o przysz  drog  rozwoju Niemiec), dramat
wspó czesny (Zeitstück) na przyk adzie Neue Sachlichkeit i projekt literackiej odnowy
narodowej Rudolpha Borchardta poprzez specyficznie rozumian  rol  "literatury wysokiej".
Interdyscyplinarna próba analizy pozwalaj c w czy  tak e aspekty oko oliterackie, umo liwi a
postrzeganie tematu kl ski w ca ej jego z o ono ci.

Stanis aw Sierpowski
Aspekty mi dzynarodowe Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Po rozejmie w Compi?gne Wielkopolska pozosta a cz ci  Niemiec, co oznacza o, e powstanie
by o wydarzeniem wewn trznym i Niemcy traktowali je jako zorganizowan , zbrojn  akcj
separatystyczn . Powstanie wybuch o w atmosferze ekscytacji prawem narodów do stanowienia o
swoim losie. Rozejm w Trewirze (Treves) podpisany 16 lutego 1919 r. to brzemienny krok w
walce o odrodzenie pa stwa z o onego z ziem wszystkich zaborów. Skutki tej walki zosta y z braku
alternatywnego rozwi zania zaakceptowane przez Konferencj  Pokojow . Na status quo ante nie
mog a si  zgodzi  Francja, chocia  tak e pozosta e mocarstwa widzia y mo liwo  pe niejszego

czenia Polski w antybolszewicki "kordon sanitarny". Dosz o nawet do pewnej rywalizacji
mi dzy Polsk  a Niemcami o to, która ze stron lepiej spe ni t  rol . Powstanie Wielkopolskie
(podobnie jak sprawa polska w ogóle), to fragment polityki realizowanej przez mocarstwa wobec
Niemiec i Rosji. Odmienne podej cie mocarstw do problematyki niemieckiej umo liwi o opór
Berlina w sprawie akceptacji wynegocjowanych w Poznaniu warunków rozejmu na froncie
niemiecko-wielkopolskim. Niemieckiej demonstracji towarzyszy y obawy, e utrata yciodajnych
terenów wschodnich mo e by ród em licznych problemów, mo e nawet wi kszych ni  utrata
Alzacji i Lotaryngii.

Marceli Kosman
Powstanie Wielkopolskie na tle polskich powsta  narodowych (z perspektywy 90-lecia)

W ród polskich powsta  wymienia si  przede wszystkim ko ciuszkowskie, pi  wielkopolskich,
listopadowe, krakowskie 1846 r., styczniowe, trzy l skie oraz warszawskie. W odniesieniu do
ka dego stawia si  pytanie: czy by o potrzebne, czy wybuch o we w a ciwym momencie. Ze
zrozumia ych wzgl dów nie budzi ich tylko jedno, wielkopolskie z 1918/1919 r. Wielkopolanie
uczestniczyli w polskich zrywach zbrojnych poczynaj c od powstania ko ciuszkowskiego, odegrali
te  znacz c  rol  w s u bie narodowi na niwie kulturalnej, ocalaj c od zag ady bezcenne
pami tki przesz o ci i organizuj c wielkie do dzi  istniej ce biblioteki naukowe. Droga ich do
powstania by a d uga, obejmowa a 124 lata (1794-1918), a wi c od udzia u w ogólnopolskiej
insurekcji, a  po formalne zako czenie dzia a  zbrojnych po I wojnie wiatowej. W dobie
germanizacji prowadzonej coraz bardziej bezwzgl dnymi metodami - po reaktywacji Rzeszy w
1871 r. pod egid  Prus - spo ecze stwo polskie w Pozna skiem by o zahartowane i przygotowane
do obrony, doskonale zna o metody przeciwnika i stara o si  wykorzystywa  jego oficjalny
legalizm, oddzia ywa o propagandowo w Europie, dzi ki czemu sprawa odzyskania niepodleg o ci
pod koniec wojny nie by a niczym zaskakuj cym.

Andrzej Choniawko
Kontrowersje wokó  powstania wielkopolskiego 1918-1919 w syntezach historycznych

Sposób przedstawiania na amach syntez historycznych genezy, przebiegu i skutków powstania
wielkopolskiego 1918/1919 jest zró nicowany. Jest to nast pstwo kierowania si  przez autorów



okre lonymi za o eniami ideowymi oraz ró nego stopnia znajomo ci stanu bada  szczegó owych.
Kontrowersje wokó  powstania wielkopolskiego na amach syntez historycznych okresu
mi dzywojennego by y pochodn  ideologii dwóch wielkich rywalizuj cych ze sob  si
politycznych: endecji i obozu pi sudczykowskiego. Przej cie w Polsce w adzy przez marksistowsk
lewic  zaowocowa o radykaln  zmian  paradygmatu sposobu przedstawiania genezy, przebiegu i
skutków powstania wielkopolskiego. W my l ideologii marksistowskiej u pod o a, przebiegu i
skutków powstania wielkopolskiego dopatrywano si  sprzeczno ci klasowych. Rok 1989, który
zapocz tkowa  fundamentalne zmiany ustrojowe w Polsce przyniós  równocze nie gruntown
rewizj  sposobu przedstawiania najnowszych dziejów Polski. W odniesieniu do powstania
wielkopolskiego zmiany polega y na zupe nym odej ciu od przedstawiania tego wydarzenia w
kontek cie jakichkolwiek sprzeczno ci spo ecznych. Obraz powstania wielkopolskiego na amach
syntez pozostaje zró nicowany ponad miar  wynikaj c  ze stylu narracji poszczególnych autorów.
Syntezy nie s  wolne w odniesieniu do tego wydarzenia od uproszcze , wypaczaj cych prawd
historyczn  skrótów my lowych, znajduj cych co najmniej w tpliwe uzasadnienie w wietle
faktów historycznych hipotez czy te  zwyk ych b dów.

Szymon Piotr Kubiak
O pozna skiej architekturze dwudziestolecia mi dzywojennego

W artykule omówiono wybrane aspekty architektury Poznania w dwudziestoleciu
mi dzywojennym. Szczególny nacisk zosta  po o ony na kwesti  wp ywu idei niemieckich, które
w sposób wiadomy, pod wiadomy, a niekiedy wypierany ze wiadomo ci, opanowa y twórczo
lokalnego rodowiska architektonicznego. Z jednej strony zawa a na tym edukacja pozna skich
projektantów, wykszta conych g ównie w Berlinie, Monachium, Dre nie czy Karlsruhe. Z drugiej
strony niemieckie pomys y okazywa y si  atrakcyjne tak e dla architektów przyby ych z Galicji,
znaj cych je przynajmniej z teorii, dost pnej we Lwowie tak samo jak pomys y wiede skie.
W ród wielu tendencji lat 20. na pierwszy plan wysuwa  si  tzw. styl oko o 1800 roku,
skodyfikowany przez Paula Mebesa w jego s ynnej ksi ce o tym samym tytule, oraz
ekspresjonistyczne przetworzenia stylów historycznych, g ównie nowo ytnych. Lata 30. to dwa
zaz biaj ce si  dyskursy: funkcjonalizacji ycia w wielkim nowoczesnym mie cie i ochrony jego
zabytków. W czy o si  w nie po raz pierwszy w tak du ym stopniu rodowisko warszawskie, cho
podró e s u bowe i lektura najnowszych podr czników ukierunkowane by y na najbli szego
zachodniego s siada.

Piotr Kubiak
Niemieckie ugrupowania liberalne wobec warunków traktatu wersalskiego (1919-1923)

W artykule przedstawione zosta o stanowisko dwóch niemieckich partii liberalnych DDP
(Deutsche Demokratische Partei) i DVP (Deutsche Volkspartei) wobec polityki zagranicznej
Niemiec w latach 1919-1923. Punktem wyj cia by  narzucony Niemcom traktat wersalski,
którego rewizji domaga y si  wszystkie partie polityczne w Niemczech. W dalszej cz ci artyku u
zaprezentowane zosta o stanowisko DDP i DVP wobec kluczowych wydarze  z lat 1919-1923,
b d cych konsekwencj  traktatu wersalskiego: ultimatum londy skiego, "polityki wype niania"
(Erfüllungspolitik), kwestii Górnego l ska, Rapallo i okupacji Zag bia Ruhry przez wojska
francuskie i belgijskie. Wówczas po o one zosta y podwaliny pod pó niejsz  polityk  realizowan
przez ministra spraw zagranicznych Niemiec Gustava Stresemanna (DVP) w latach 1923-1929,
której celem by a rewizja postanowie  traktatu wersalskiego na drodze porozumienia z
mocarstwami zachodnimi.



Zofia Sujkowska, Artur ycki
Prasa sowiecka o stosunkach polsko-niemieckich w okresie Republiki Weimarskiej

W dwudziestoleciu mi dzywojennym stosunki polsko-niemieckie, poza okresem kilkuletniego
wyciszenia wzajemnych antagonizmów w wyniku podpisania paktu o nieagresji z 1934 r., by y
permanentnie z e. Ten obiektywny stan rzeczy prasa sowiecka prezentowa a w sobie tylko

a ciwy sposób. Jej relacje nie by y analiz  sytuacji na linii Warszawa - Berlin, lecz realizacj
politycznego planu nakre lonego na Kremlu. Prezentuj c stosunki RP z Republik  Weimarsk
przyj to w ZSRR generaln  tez , i  s  one z e z winy Warszawy (istniej cy spór terytorialny
spowodowany w czeniem wschodnich terenów Niemiec w sk ad pa stwa polskiego oraz
prowadzenie przez Warszaw  polityki ucisku wobec mniejszo ci niemieckiej). Sytuacj  powy sz
kreatorzy moskiewskiej propagandy przyrównywali do analogicznej - ich zdaniem - polskiej
okupacji terenów Zachodniej Bia orusi i Zachodniej Ukrainy oraz szykan, jakie Polacy stosowali
wobec mniejszo ci bia oruskiej i ukrai skiej. Granie polsk  kart  umo liwia o Moskwie do
chwili doj cia Hitlera do w adzy utrzymywanie bliskich relacji z Niemcami. Wrogie wobec
Warszawy dzia ania dyplomacji niemieckiej m. in. W sprawie rewizji granic spotyka y si  w
okresie Republiki Weimarskiej z ca kowitym zrozumieniem sowieckiej prasy.

Beata Lakeberg
Prasa mniejszo ci niemieckiej w Polsce wobec przewrotu majowego 1926 roku

W literaturze dotycz cej przewrotu majowego, oceniaj c nastawienie mniejszo ci niemieckiej do
tych wydarze , zwraca si  g ównie uwag  na fakt poparcia wyra onego przez t  grup  dla dzia a
Józefa Pi sudskiego. Przyczyn  takiego post powania upatruje si  w nadziei mniejszo ci
niemieckiej na z agodzenie przez nowy rz d polityki wobec Niemców w Polsce i tym samym
popraw  ich sytuacji. Mniejszo  niemiecka postrzegana jest przy tym jako jednolita grupa, nie
jest brane pod uwag  jej zró nicowanie pod wzgl dem politycznym, terytorialnym b d
wyznaniowym i zwi zane z tym jej ró ne oczekiwania wobec przewrotu i samego Pi sudskiego.
Niniejszy artyku , analizuj c tre , zró nicowanych po wzgl dem pogl dów politycznych, gazet
mniejszo ci niemieckiej w Polsce latach 1926-1927, ukazuje nie tylko, jak odnosi y si
poszczególne ugrupowania Niemców w Polsce do samego przewrotu, lecz tak e, jak, kiedy i na
skutek, jakich wydarze  to stanowisko si  zmieni o.

Anna Sobczak
Heimatschutz i Grenzschutz a Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w "Kurierze Pozna skim" i
"Dzienniku Pozna skim"

W "Kurierze Pozna skim" oraz "Dzienniku Pozna skim" w okresie Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 po wi cono du o miejsca na przedstawienie dzia alno ci niemieckich oddzia ów:
Heimatschutzu i Grenzschutzu. Zosta y one powo ane przez rz d w Berlinie odpowiednio w
po owie listopada i na pocz tku grudnia 1918 r. do obrony niemieckich kresów wschodnich i
skierowane do walki z Polakami, m.in. w obawie przed utrat  ziem Wielkiego Ksi stwa
Pozna skiego. Oba dzienniki nie przywi zywa y niestety nale ytej wagi do szczegó owego
przedstawiania faktów. St d w wielu relacjach brakuje tak podstawowych informacji, jak data,
czy miejsce wydarzenia, albo pojawiaj  si  bardzo lakoniczne okre lenia, dotycz ce miejscowo ci,
czy bli szej lokalizacji. Takie podej cie do opisanych zdarze  mo e sugerowa , e cz  relacji,
szczególnie dotycz cych brutalnych mordów na ludno ci cywilnej i nierzach polskich, mog a
by  zmanipulowana na potrzeby propagandy. Na stronach gazet toczy a si  bowiem walka o
wiadomo  czytelnika, którego przekonywano, aby popiera  pogl dy reprezentowane przez dane



tytu u prasowe i okre lone rodowiska. Niemniej przeanalizowanie ówczesnej prasy pozwala
spojrze  na Powstanie Wielkopolskie równie  z innego, dotychczas marginalizowanego, punktu
widzenia.

Aleksandra Paradowska
Wille dla nowych elit Poznania

Rozwój mi dzywojennej architektury willowej w Poznaniu by  nierozerwalnie zwi zany z
procesem kszta towania si  nowych elit. Jednym z wa niejszych architektów, projektuj cych
siedziby na potrzeby tej grupy zleceniodawców, by  Marian Pospieszalski. Wille jego autorstwa
powsta y na Grunwaldzie, D bcu, So aczu oraz pod Poznaniem - w Strzeszynie i Puszczykówku.
Szczególnie charakterystyczne architektonicznie s  trzy domy: archeologa Józefa Kostrzewskiego
(1930), malarza Stanis awa Smoguleckiego (1932) oraz adwokata Romana Siody (1938). M.
Pospieszalski umiej tnie po czy  w nich rozwi zania nowoczesne z odwo aniami do przesz o ci,
wpasowuj c si  tym samym w oczekiwania swoich zleceniodawców. Realizacje architekta z
jednej strony stanowi y wyraz jego pogl dów estetycznych, zawartych w zachowanych notatkach
z 1951 r., z drugiej za  nawi zywa y do architektury niemieckiej pierwszych dziesi cioleci XX w.
Wille M. Pospieszalskiego zachowa y si  do dzi  w dobrym stanie, zosta y jednak istotnie
przebudowane.


