Czym ma być kanon kulturowy dzisiejszego regionu Warmii i Mazur wobec faktu, że dawna,
„prawdziwa” warmińskość i mazurskość istnieje w regionie w stanie szczątkowym i jest zagrożona
zapomnieniem? Jakie elementy z (wschodnio)pruskiej pamięci kulturowej możemy wydobyć dla
naszej teraźniejszości na Warmii i Mazurach? Odpowiedź na te pytania nie jest łatwa i jednoznaczna i
taka na pewno być nie powinna. Ciekawą propozycją jest wysunięta przez klasyka badań nad
postkolonializmem Homiego Bhabhę koncepcja „kosmpopolityzmu lokalnego”, opartego m.in. na
„nowoczesności »mniejszościowej«”. Warunkiem jej zaistnienia jest „rewizja sposobu, w jaki
rozumiemy obywatelstwo symboliczne i mity przynależności” poprzez utożsamienie się z „»punktami
wyjścia« innych narodowych i międzynarodowych historii oraz geografii”, tak by „z poniżeń historii
współczesnej uczynić owocną i twórczą formę historii, w której mniejszość jest społecznym
podmiotem sprawczym”. Chodzi więc tutaj o to, by z jednej strony przywrócić symboliczne
obywatelstwo tym społecznościom, które kształtowały tożsamość i krajobraz kulturowy naszego
regionu, a z drugiej wypracować tak pojemny kanon, który pozwoliłby na kształtowanie otwartej na
różnorodność tożsamości regionu.
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