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Pod koniec XVIII wieku Poznań znalazł się
w zaborze pruskim. Jego mieszkańcami
byli Polacy, Niemcy i Żydzi. Władza
oraz prawo do decydowania o sprawach
miasta znajdowały się w rękach niemieckich.
Polacy mieli ograniczone pole działania,
nie godzili się jednak na odgórne
decydowanie o swym losie. Dzisiejsze
śródmieście Poznania było przez lata areną
polsko-niemieckiego wyścigu kulturowego,
w którym ścierały się różne wizje rozwoju
miasta. Sukces polskich inicjatyw zależał
od umiejętności radzenia sobie ze skutkami
polityki pruskiej.
W wielu sytuacjach kluczem do osiągnięcia
celu i zwycięstwa okazywała się nie siła,
lecz pomysł i determinacja.
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Na przełomie XVIII i XIX wieku władze pruskie dążyły
do silniejszego powiązania Poznania ze stołecznym Berlinem. Zainicjowały więc budowę dzielnicy, która miała
stanowić zaczątek nowego pruskiego miasta. Zgodnie
z pierwotnym zamierzeniem mieli w niej zamieszkać
Obsadzona drzewami
ulica Wilhelmowska była
pierwszą na ziemiach
polskich publiczną
promenadą miejską,
wzorowaną na słynnej
berlińskiej Unter
den Linden.

pruscy urzędnicy i wojskowi. Z czasem jednak osiedlili się tu również Polacy. Nowy układ urbanistyczny
miał początkowo formę otwartą, bogatą w elementy
parkowo-krajobrazowe.

Istotna zmiana w polityce władz wobec miasta nastąpiła
z chwilą, gdy Poznań stał się częścią pruskiego systemu
obronnego. Budowa twierdzy z górującą nad miastem
Cytadelą zaciążyła na dalszym rozwoju stolicy Wielkopolski. System fortyfikacji wokół miasta miał chronić
Prusy na wypadek
Obecność w Poznaniu
kilkutysięcznego
garnizonu wpłynęła
na ugruntowanie
wojskowego
charakteru miasta.

w o j ny z Ro s j ą o ra z
akcji zbrojnej ze strony miejscowej ludności polskiej. Ilustrację nowej funkcji miasta stanowił plac Wilhelmowski, któremu władze wyznaczyły m.in. rolę placu ćwiczeń wojskowych. Z czasem miejsce to stało się jednak
przede wszystkim nowym centrum życia gospodarczego,
kulturalnego i towarzyskiego miasta.

Gdy władze pruskie koncentrowały się na wznoszeniu
w Poznaniu twierdzy i koszar, wśród Polaków narodziła się inicjatywa o kluczowym znaczeniu dla krzewienia
polskości poprzez naukę, kulturę i sztukę. Bracia Edward

i Atanazy Raczyńscy podjęli ideę stworzenia poznańskich
„Nowych Aten”. W 1829 roku, mimo trudności czynionych
przez administrację pruską, udało się ukończyć budowę
biblioteki. To najstarsza działająca do dziś i jedna z najCharakterystyczna
kolumnada biblioteki
nawiązywała do
wschodniej fasady
paryskiego Luwru,
wzoru instytucji
publicznej gromadzącej
pamiątki przeszłości.

większych publicznych bibliotek w Polsce. W jej zbiorach
znalazło się zarówno wiele cennych rękopisów, starodruków i materiałów źródłowych, jak i książek o charakterze
popularnym. Po 1864 roku władze pruskie próbowały uczynić
z biblioteki instytucję niemiecką, pozostała ona jednak ostoją
polskiej kultury.
Przed gmachem stoi posąg
Hygiei, noszący rysy Konstancji
Raczyńskiej, żony Edwarda
Raczyńskiego.

Jedyny w swoim rodzaju symbol polskości pruskiego Poznania stanowił monumentalny gmach Bazaru. Ta działająca od 1842 roku instytucja była w latach zaborów
centralnym ośrodkiem polskiego życia gospodarczego,
kulturalnego i politycznego. To tu powstało wiele
nowoczesnych inicjatyw
Zasadniczą część Bazaru
stanowił hotel z dużą salą
bankietową, połączony ze
sklepami, których wspólną cechą była obecność
polskiego kapitału.

realizujących program pracy organicznej – nowej metody
przeciwstawiania się antypolskiej polityce państwa pruskiego na drodze pokojowej, prowadzącej przez rozwój
społeczno-gospodarczy ludności polskiej. Prym wiodło tu
mieszczaństwo i inteligencja wspierane finansowo przez
miejscowych ziemian oraz duchowieństwo.

Głównym inicjatorem powstania
Bazaru był wybitny lekarz i zdolny
organizator Karol Marcinkowski,
który pozyskał do współpracy
wielu poznańskich społeczników.

Biblioteka Raczyńskich oraz Bazar stanowiły ważny kontekst
dla wzniesionego w 1904 roku Muzeum Cesarza Fryderyka
III. Sprowadzono do niego z Berlina kolekcję obrazów Atanazego Raczyńskiego. W budynku o formie nawiązującej do
berlińskiego arsenału mieściła się instytucja, której celem
Masywna bryła muzeum
miała za zadanie
przyćmić sąsiedni Bazar
i zamanifestować
przewagę niemieckiej
kultury nad „polskim
żywiołem”.

było rozsławianie kultury niemieckiej. Widziano w niej skuteczną przeciwwagę dla najważniejszych polskich instytucji
kulturalnych w mieście: Biblioteki Raczyńskich i Poznańskiei
).
go Towarzystwa Przyjaciół Nauk (patrz nr

Władze pruskie często podejmowały
próby przeciwstawienia się polskim
inicjatywom gospodarczym, które postrzegały jako zagrożenie dla niemieckich interesów na wschodzie. W tym
celu wspomagały działalność przedsięwzięć takich jak Bank Wschodni,
którego reprezentacyjną siedzibę
wzniesiono w 1911 roku. Była to
jedna z najpotężniejszych instytucji
bankowych w Poznaniu, zasilająca kapitałem niemiecki przemysł i handel.
Powodzenie instytucji było
możliwe dzięki wsparciu
udzielonemu przez
władze państwowe
oraz banki berlińskie.

Po przeciwległej stronie placu Wolności
znajduje się wzniesiony w 1912 roku
gmach Banku Włościańskiego. Była
to instytucja gospodarczo-finansowa
o wszechstronnym charakterze. Udzielała korzystnych kredytów polskim gospodarzom, ratując ich nierzadko przed
zadłużeniem i utratą ziemi na rzecz
państwa pruskiego.

Współzałożycielem
i głównym udziałowcem
banku był Jan Działyński,
którego popiersie znajduje
się na fasadzie gmachu.

W 1875 roku zainaugurował swoją działalność Teatr Polski. Jego powstanie było skutkiem realizacji dążeń Polaków do zachowania i upowszechnienia kultury narodowej.
Było to możliwe dzięki uprzedniemu zniesieniu przepisów
wymagających zgody władz na odgrywanie przedstawień w języku innym
Teatr pierwotnie
mieścił się na dziedzińcu, na tyłach
okazałej kamienicy,
której zadaniem
było zabezpieczenie
funkcjonowania sceny
od strony finansowej.

niż niemiecki. Scena nie
miała charakteru elitarnego i przyświecała jej idea dostępności dla szerokiego grona odbiorców. Teatr od początku stał
się symbolem polskości i ostoją polskiego słowa w okresie
wzmagania się rywalizacji
kulturowej ze wspieraną
przez władze niemczyzną.
Budowa została
sfinansowana ze składek
społecznych zbieranych
wśród Polaków z trzech
zaborów. Upamiętnieniem
tego jest napis „Naród
sobie” umieszczony
na fasadzie budynku.

W reakcji na sukces polskiej sceny w niedalekiej odległości od niej wzniesiono w 1879 roku gmach nowego Teatru Miejskiego, zwaneg o N i e m i e c k i m . Za s t ą p i ł o n
Przed budynkiem
teatru znajdował się
wzniesiony w 1870
roku pomnik Lwa,
upamiętniający
poznańskich żołnierzy
V Korpusu Armijnego
poległych pod
Nachodem w czasie
wojny pruskoaustriackiej. Był to pierwszy
pruski pomnik
w Poznaniu.

wcześniejszy, przestarzały już
obiekt z początków XIX wieku.
Teatr powstał dzięki darowi króla pruskiego i pożyczce rządowej, która została udzielona pod warunkiem
wystawiania na nowej scenie przedstawień wyłącznie
w języku niemieckim. W odróżnieniu od Teatru Polskiego widownia miała tu charakter elitarny, zdominowany
przez loże teatralne.
W latach 1911–1912
gmach teatru został
przebudowany, a jego
wnętrza przeznaczone
na kawiarnię oraz biura.

W tym samym czasie, w którym powstawał Teatr Polski, pojawiła się idea budowy siedziby dla Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Ta założona w 1857 roku
organizacja była czołową instytucją polskiego życia naukowego w pozbawionej uniwersytetu prowincji poznańskiej.
Do Towarzystwa należeli wybitni
uczeni, a także liczni miłośnicy nauki i sztuki przekonani o potrzebie
rozwoju polskich inicjatyw w tych
dziedzinach. Dzięki funduszom
Podobnie jak w przypadku Teatru
Polskiego, zdecydowano się
wesprzeć działalność Towarzystwa
dochodami z czynszów. Służyła
temu wzniesiona w 1908 roku
monumentalna kamienica frontowa.

uzyskanym ze zbiórki społecznej,
na początku lat osiemdziesiątych
XIX wieku udało mu się wznieść reprezentacyjny budynek mieszczący
muzeum ze zbiorami starożytności,
salę posiedzeń i bibliotekę z bogatym księgozbiorem.
W 1904 roku na dziedziniec PTPN
przeniesiony został pierwszy
poznański pomnik Adama
Mickiewicza (patrz nr
).

W 1909 roku wzniesiono monumentalny gmach pruskiej
Królewskiej Komisji Osadniczej. Ta założona na początku
lat osiemdziesiątych XIX wieku instytucja miała za zadanie wykupywanie ziemi z rąk polskich i osadzanie na niej
niemieckich gospodarzy.
Pod monumentalną kopułą
ustawiono, nieistniejące już,
figury symbolizujące kolejne
etapy niemieckiej kolonizacji
na wschodzie: mnicha i rycerza zakonnego, Salzburczyka
i Holendra oraz chłopa
westfalskiego i szwabskiego.

Wpłynęło to na pogłębienie niechęci między obiema nacjami. Pruska akcja osadnicza natrafiła na silny opór ze
strony polskich inicjatyw społeczno-gospodarczych. Ważną rolę
odegrała tu działalność Banku
Włościańskiego (patrz nr
).
Komisja Osadnicza powstała
z inicjatywy władz niemieckich
na czele z kanclerzem Rzeszy
Ottonem von Bismarckiem.

Gdy pod koniec XIX wieku twierdza przestała pełnić
korzystną z punktu widzenia władz pruskich funkcję,
postanowiono ją rozebrać. Obszar po zniesionych umocnieniach w zachodniej części Śródmieścia zyskał nazwę
Forum Cesarskiego lub, z racji dominującego w nim elementu, Dzielnicy Zamkowej. Centralnym punktem założenia był plac (obecnie plac Mickiewicza), na którym
w 1903 roku wzniesiono pomnik znanego ze swej an-

Wejście do budynku poczty zdobiła
niegdyś postać Germanii, a obecnie
– po zmianie orła na tarczy – Polonii.

typolskiej polityki Ottona von Bismarcka. Komponował się on z tzw.
Ringiem zaprojektowanym przez
Josefa Stübbena, który na terenie
pofortecznym zaplanował układ nowoczesnych skwerów i alei. Spowodowało to odwrócenie
się miasta od historycznie polskiego (Stare Miasto) i religijnego (Ostrów Tumski) centrum „twarzą” ku zachodowi.

W przestrzeni Forum w pierwszej dekadzie XX wieku wzniesiono zespół reprezentacyjnych budowli, na który składały się:

Najważniejszym obiektem poznańskiego Forum był zamek
wzniesiony dla cesarza Wilhelma II. Jego budowa miała
przyczynić się do podniesienia rangi Poznania jako miasta rezydencjonalnego królów pruskich (a zarazem cesarzy
niemieckich). Gmachowi
nadano formy neoromańskie, demonstrujące
Wysoka wieża zamkowa
stanowiła czytelny
symbol panowania
pruskiej dynastii
Hohenzollernów.

siłę i majestat władzy monarszej. Dominujący element budowli stanowiła wysoka wieża, w której mieściła się niegdyś kaplica zamkowa. Było to pomieszczenie o niezwykle
bogatym wystroju, nawiązującym do sztuki bizantyjskiej,
stanowiące swoistą ideową
opozycję dla znajdującej się
na Ostrowie Tumskim Złotej
Kaplicy – mauzoleum pierwszych władców polskich.
Bogato zdobione elewacje
zamku przedstawiały m.in.
motywy zaczerpnięte z sag
i baśni germańskich, a także
wizerunki średniowiecznych
walk Niemców ze Słowianami.

Na początku XX wieku przy głównej ulicy Śródmieścia –
Świętym Marcinie – wzniesiony został hotel Royal. Na przełomie roku 1918 i 1919 przez kilka tygodni mieściło się
w nim dowództwo powstania wielkopolskiego. Był to wielki
zbrojny zryw Polaków, dzięki któremu udało się wyzwolić spod władzy
O wyborze tego miejsca przez
powstańców zadecydowało
dogodne położenie gwarantujące
zachowanie konspiracji oraz
patriotyczna postawa właścicieli.

niemieckiej Poznań i znaczną część
Wielkopolski. Sukces ten wpłynął
decydująco na postanowienia konferencji pokojowej kończącej I wojnę światową, przyznające
ten obszar niepodległej Polsce.

W 1902 roku wzniesiono gmach Biblioteki Cesarza Wilhelma I. Instytucja ta miała prowadzić działalność naukową,
a zarazem popularyzować czytelnictwo wśród miejscowych
Niemców. Ważną część księgozbioru biblioteki stanowiły
druki wydawane i kolekcjonowane przez Towarzystwo
Historyczne Prowincji Poznańskiej. Organizacja ta dokumentowała niemiecką przeszłość
miasta i regionu dzięki wsparciu
państwa pruskiego, które dostrzegało w tym realizację narodowej
misji kulturalnej na Wschodzie.
Biblioteka stanowiła niemiecką
odpowiedź na działalność polskich
inicjatyw kulturalno-naukowych,
jak Biblioteka Raczyńskich i PTPN.

W 1859 roku w pobliżu kościoła św. Marcina stanął pierwszy na ziemiach polskich pomnik Adama Mickiewicza. Był
to zarazem pierwszy pomnik wzniesiony w XIX-wiecznym
Poznaniu i to o polskim charakterze. Inicjatorem przedsięwzięcia był znany lekarz i społecznik,
Kościół świętomarciński był
stałym miejscem uroczystości
mickiewiczowskich w Poznaniu.

Teofil Matecki. On też stanął na
czele komitetu, który zorganizował w kościele św. Marcina symboliczny pogrzeb wieszcza.
Przybyłe na uroczystość tłumy mieszkańców składały hojne
datki, które pozwoliły na wzniesienie
monumentu. Przeszkody czynione
przez władze pruskie, które nie zgadzał y się na umiejscowienie pomnika na żadnym z publicznym placów
miejskich, udało się ominąć, stawiając statuę na działce prywatnej.

W 1904 roku kamienną figurę
wieszcza zastąpiono odlewem
z brązu.

Z nami na pewno dotrzesz do celu!
Wyrusz na szlaki, które zaprowadzą Cię do najciekawszych zakątków Poznania. Pomogą Ci: seria folderów,
strona internetowa i przewodnik.
Jeśli Twój czas jest ograniczony, skorzystaj ze szlaków
głównych (Ostrów Tumski, Stare Miasto, Śródmieście).
Jeśli zainteresowały Cię prezentowane opowieści,
skorzystaj ze szlaków uzupełniających lub tematycznych.

Zwiedzanie Traktu Królewsko-Cesarskiego rozpocznij
od Bramy Poznania. Tu otwiera się droga
do przeszłości miasta.
www.bramapoznania.pl.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa,
ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
www.trakt.poznan.pl
2017, 2020
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Podążaj szlakiem, który przemierzało 40
pokoleń mieszkańców Poznania. Dotrzesz
do miejsc, gdzie zapisane są zaskakujące
opowieści. Spotkasz świadków historii
miasta: zabytki i postaci z przeszłości.
Poznasz przypadki z życia ludzi, którzy
swoimi ambicjami, marzeniami i potrzebami
zbudowali dzisiejszy Poznań. Jak udało
im się to zrealizować?

