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Das polnische Breslau als europäische Metropole
Erinnerung und Geschichtspolitik aus dem Blickwinkel der Oral History

Die Geschichte Breslaus steht für alle denkbaren Zerstörungen des 20. Jahrhunderts, für den Völkermord an den Juden, für die Sinnlosigkeit des Krieges, für Flucht und Vertreibung und andere Auswirkungen totalitärer Regimes. Die Bevölkerung der Stadt wurde zwischen 1933 und 1948 fast völlig
ausgetauscht und in unvorstellbarem Maße dezimiert, auch die materielle
Kultur zu einem Großteil vernichtet.
Doch seit der Wende von 1989 erlebt die alte Hauptstadt Schlesiens eine
Renaissance. Sichtbar wird dies vor allem am Umgang mit der eigenen Vergangenheit. Breslau überwindet seit einigen Jahren die einseitige Fixierung
auf seine polnische Geschichte und entdeckt seine multinationale und europäische Vergangenheit.
Dieser Entwicklung und ihren inneren Widersprüchen geht das vorliegende Buch nach. Grundlage der Beiträge sind neben der einschlägigen Literatur die Ergebnisse von stadtanthropologischen Forschungen und von
Befragungen, die deutsche, polnische, russische und ukrainische Studenten
und Autoren im Rahmen eines internationalen Oral-History-Projekts der
Europa-Universität Viadrina im Mai 2004 in der Stadt durchführten. Sie ermöglichen es dem Leser, nicht nur das polnische Breslau auf neue Weise
kennen zu lernen.

W historii Wrocławia odzwierciedlają się ciemne strony i katastrofy XX wie-
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ku: mord na Żydach, bezsens wojny, ucieczka i wypędzenie, oraz inne następstwa polityki reżimów totalitarnych. Pomiędzy rokiem 1933, a 1948 ludność
miasta została prawie całkowicie wymieniona i w niewyobrażalnym stopniu
zdziesiątkowana. Również materialna kultura miasta została w większości
zniszczona.
Jednak od przełomu 1989 roku stara stolica Śląska przeżywa renesans.
Widoczne jest to przede wszystkim w podejściu do przeszłości miasta. Od
kilku lat wrocławianie nie koncentrują się jednostronnie tylko na polskiej
historii miasta lecz odkrywają swą wielokulturową i europejską przeszłość.
Temu rozwojowi i związanym z nim wewnętrznym sprzecznościom
poświęcona jest niniejsza książka. Poszczególne rozdziały są zapisem badań
przestrzeni miejskiej i wywiadów przeprowadzonych we Wrocławiu w maju
2004 roku przez niemieckich, polskich, rosyjskich i ukraińskich studentów –
w ramach międzynarodowego projektu oral history Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Zamieszczone w publikacji teksty
ukazują czytelnikowi nie tylko polski Wrocław w nowy sposób.

