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aronowie von Gersdorff
Rodowód i dzieje – od Santoka do Parska

Książka nie jest ani apologią, ani też krytyką Niemców, ale próbą obiektywnego przedstawienia dziejów wybranej gałęzi niemieckiego rodu,
osiadłego na polskiej ziemi od XVII stulecia i wpisanego w historię naszego kraju od bitwy pod Santokiem w roku 963 aż po odkrycie mogił oficerów
zamordowanych w Katyniu w kwietniu 1943.
W przekonaniu autora, wielowiekowy żywioł von Gersdorffów wart jest pokazania, nie tyle dla samego poznania, co obalenia niektórych mitów
narosłych w naszej świadomości i uczynienia trudnej kwestii stosunków polsko-niemieckich nieco bardziej zrozumiałą.
Grzegorz Nowak – lekarz wet. hipiatra, regionalista i znawca
twórczości Melchiora Wańkowicza (konsultant Wydawnictwa Prószyński
i S-ka podczas prac nad wydaniem 16-tomowej serii „Dzieł” tego pisarza
w latach 2009-2011), autor najnowszej wersji opracowania tekstu „Ziela
na kraterze”oraz kilku innych pozycji książkowych.
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Tematem książki są skomplikowane relacje polsko-niemieckie na przestrzeni ostatniego tysiąclecia na przykładzie kościańskiej linii rodu baronów
von Gersdorffów z Parska. Ich historia jest doskonałą ilustracją polskiej wizji „typowego Niemca”: podstępnego margrafa Gerona, butnego krzyżaka,
bezwzględnego pruskiego obszarnika z czasów tzw. „Kulturkampfu” oraz fanatycznego esesmana.
Wszak ich antenatem miał być słynny marchion Gero, który w 963 roku w bitwie pod Santokiem rzekomo pokonał księcia Polan Mieszka. Autorem
krzyżackiego fortelu z dwoma nagimi mieczami pod Grunwaldem w 1410 roku, wyobraźnia Henryka Sienkiewicza uczyniła rycerza Christopha von
Gersdorffa, przewodzącego elitarnej krzyżackiej chorągwi św. Jerzego. Rudolf Ernst, pierwszy baron na Parsku, syn pruskiego kirasjera i polityka,
przez matkę, z domu von Bismarck, spokrewniony był ze słynnym „żelaznym kanclerzem”. Jego wnuk Gero – „Brunatny baron” z Parska (w II RP życie
uratowała mu „tajemnica Enigmy”), ideowy nazista, przygotowywał niemiecką irredentę w 1939 roku, która skończyła się m.in. wydarzeniami tzw.
„krwawej niedzieli” w Bydgoszczy, na co jako pierwszy, wskazywał Melchior Wańkowicz, jeden z największych pisarzy polskich XX wieku.
Ale jednocześnie ci sami von Gersdorffowie wyłamują się z tego prostego schematu. Pomimo konserwatywno-nacjonalistycznego gorsetu, RudolfChristoph, oficer Abwehry i zamachowiec na życie Hitlera z berlińskiego Arsenału, podjął w 1943 roku starania o wyjaśnienie i nagłośnienie sprawy
katyńskiego mordu. Nie ma żadnej wątpliwości – w niemieckim interesie, ale między innymi dzięki niemu ujawniono światu prawdę o tym miejscu.
Niejako przy okazji głównego tematu, w publikacji można znaleźć niebanalną historię Parska, małego majątku ziemskiego pod Kościanem, z którym
przez ponad siedem wieków potwierdzonego istnienia, związani byli m.in. Bojanowscy – ze słynnym z kart „Dworzanina” Górnickiego Stanisławem na
czele, Mikołaj Rej i jego potomkowie, królewski ród Leszczyńskich, Alexius Langer – najbardziej znany śląski neogotycysta przełomu XIX/XX stulecia
oraz profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Jagiellońskiego, ks. Aleksy Klawek, wielki polski biblista i mentor Karola Wojtyły, papieża Polaka.
Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, format B5, s. 574 (16 s. kol.), oprawa twarda. Zamówienia: Wydawnictwo Quarta i Realizacje Multimedialne,
Parsko 12, 64-030 Śmigiel, tel. 65 518 56 08, tel. kom. 502 118 531, e-mail: wydawnictwo.quarta@parsko.pl; www.facebook.com/quarta.wydawnictwo; www.tmzk.pl

