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KRESY JAKO OBSZAR EKSPANSJI

1. Kresowo  jako  dynamiczne  s s i edz two. W historiografii polskiej

poj cie „kresy” nabra o specyficznego znaczenia. Zapewne przyczyna tego tkwi

w funkcji, jak  pogranicze pa stwa polskiego od jego zarania spe nia o w obr bie

pa stwowo ci polskiej. Rzeczpospolita – zw aszcza w okresie jagiello skim – wraz

z Wielkim Ksi stwem Litewskim si ga a politycznie i kulturowo daleko poza swe

granice etniczne. Gdyby wówczas istnia o poj cie „naród” w znaczeniu, jakie zy-

ska o ono sobie w XIX w., to najw a ciwsz  nazw  ówczesnej polskiej, czy pol-

sko-litewskiej pa stwowo ci by aby nie tyle Rzeczpospolita Obojga Narodów, ile

Rzeczpospolita Wielonarodowa. Na wschodzie bowiem, po udniu i zachodzie sze-

roki pas ziemi kresowej przetkany by  wi kszymi lub mniejszymi warstwami et-

nicznymi, które z takich czy innych wzgl dów nie asymilowa y si  z tzw. ludno-

ci  pa stwowotwórcz  (staatsbildende Bevölkerung), co stwarza o nieustann

okazj  i zarazem pokus  do u ycia tej ludno ci jako swoistej bramy, przez któr

o cienne kresy – bo przecie  nasze kresy styka y si  z kresami pa stw s siednich

– usi owa y poszerzy  swój stan posiadania poprzez wypychanie, nie tyle ludno ci

polskiej, ile pa stwowo ci, w jej miejsce instaluj c w asne w adanie. Przyk ad Za-

konu Naj wi tszej Maryi Panny – Krzy aków – jest nietypowy, albowiem, aczkol-

wiek ich pa stwo utworzone zosta o na ziemiach piastowskich, to jednak stanowi-

o ono kresy niemczyzny na wschodzie. Zreszt  po sekularyzacji w XVI w. ziem

zakonnych ta kresowo  o wiele wyra niej si  ujawnia a w roli, któr  odgrywa y

Prusy Ksi ce. Dopiero wszak e powstanie na pocz tku XVIII w. Królestwa Prus,

ci lej w Prusach, sprawi o, e kresowo  t  zagospodarowano w ramach Cesar-

stwa jeszcze wówczas Rzymskiego, cho  ju  ca kowicie Narodu Niemieckiego.

Prusy by y jednym z pa stw Rzeszy, ale szybko ugruntowa y w niej sw  domina-

cj , doprowadzaj c najpierw do nasycania pogranicza z Polsk  niemieck  koloni-

zacj , a nast pnie poprzez rozbiory Polski tworz c w asne kresy wschodnie w miej-

sce dawnych polskich kresów zachodnich. Poj cie „kresy” wi e si  bowiem

z regu y z zasi giem pa stwowo ci. W warunkach polskich, wskutek jej zaniku,

przemie ci o si  ono niejako na obszar kulturowy.

O wiele wyra niejsze oblicze niemieckiej kresowo ci mia y tzw. marchie. Pa -

stwo polskie nie potrafi o nigdy w podobny sposób zorganizowa  swych kresów,
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ani bowiem nie podejmowa o ekspansji religijnej, jak to w redniowieczu w kie-

runku wschodnim czyni a kresowa, niemiecka metropolia magdeburska, ani nie

umacnia o innej ekspansji – politycznej – poprzez w asne osadnictwo. Na wscho-

dnich terenach Królestwa Polskiego i Wielkiego Ksi stwa Litewskiego osadnika-

mi bywa a szlachta polska, najcz ciej wojskowi, a przyrost tej magnacko-szlachec-

kiej populacji polskiej dokonywa  si  najcz ciej poprzez polonizowanie si  cz ci

podobnej warstwy w ród miejscowej ludno ci – szlachty ruskiej, niekiedy litew-

skiej. Kresy tamte sta y si  zatem polskimi niejako na fundamencie osadnictwa szla-

checko-pa skiego, kojarzonego z polsko ci , ale stanowi cego rodzaj silnych, lecz

osamotnionych wysp po ród ludno ci wyznaniowo i etnicznie nale cej raczej do

tych drugich kresów, rozci gaj cych si  ju  za granic  ziem moskiewskich, czy –

do czasu mo e – kozackich. Tutaj granica kresowo ci by a bardzo ostra i stabilna,

jej fundament bowiem tkwi  w sferze wyznaniowej. Unia brzeska niewiele tu zmie-

ni a, a je li w ogóle cokolwiek, to na niekorzy  polskiego potencja u kresowego,

ludno  prawos awna bowiem z konieczno ci znalaz a si  pod parasolem moskiew-

skim. Nie oznacza o to jakiej  identyfikacji etnicznej, ale torowa o drog  ekspan-

sji moskiewskiej pa stwowo ci si gaj cej po ziemie b d ce kresami polskiego w a-

dania. Rozejm andruszowski z 1667 r. i w 19 lat pó niej potwierdzaj cy jego

postanowienia pokój Grzymu towskiego – to wydarzenia w poruszonej tu dziedzi-

nie decyduj ce.

Kresy zachodnie – podobnie jak Polacy na swej wschodniej cianie – nie by y

w stanie z powodzeniem przeciwstawia  si  ekspansji niemieckiej, osadzona tu

bowiem w asno  magnacko-szlachecka by a w otoczeniu kolonizuj cej wie  i mia-

sto ludno ci niemieckiej. Od XVI w. reformacja sprawi a, e umacniaj cy si  na

kresach zachodnich wa  niemiecki nabra  jeszcze wi kszej nieprzenikalno ci.

Zreszt  by o tak równie  na ziemiach, które katolicyzm ratowa  przynajmniej od

zatraty j zyka i obyczaju polskiego – przyk adem Górny l sk – ale, podobnie jak

na Warmii, do 1772 r. b d cej w granicach Polski – walk  o polsko  tych kresów

przegrano. Ekspansja niemiecka wspierana celami politycznymi Rzeszy, a zw a-

szcza Prus, nie znajdowa a po stronie polskiej równie silnego przeciwnika.

Pozostajemy, analizuj c poj cie „kresy”, zasadniczo w przedziale czasowym

si gaj cym do zako czenia I wojny wiatowej, kiedy to geografia kresów w wielu

pa stwach europejskich si  znacznie zmieni a. Polska odrodzona w 1918 r. mog a

wszak e niemal bez wi kszych korekt lokalizowa  swe kresy na obszarze odpo-

wiadaj cym mniej wi cej jej granicom u schy ku rzeczypospolitej szlacheckiej.

Na pograniczu wschodnim dopiero teraz, z opó nieniem nie do odrobienia, za-

cz to asymilowa  te kresy. Ekspansja pa stwowo ci poprzez przedsi wzi cia cy-

wilizacyjne, mimo swej niew tpliwej dynamiki, nie zdo a a wymaza  poczucia ob-

co ci miejscowej ludno ci w stosunku do Polaków, stale znaczonych pi tnem dawno

minionej, ale obecnej w pami ci historycznej pa sko ci. A przecie  na kresach za-

chodnich, które w nowych, powersalskich granicach Polski przebiega y miejscami

po obu stronach granicy polsko-niemieckiej, niemieckie ziemia stwo i bogate mie-

szcza stwo by o w sytuacji podobnego, co Polacy na wschodzie, bieguna w sto-
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sunku do ni ej spo ecznie sytuowanej ludno ci polskiej. By o to tutaj jednak atu-

tem gwarantuj cym wp ywy niemieckie. Obco  mi dzy obu nacjami – nawet tam,

gdzie wyra nie si  zaznacza a – tego wp ywu bynajmniej nie niwelowa a.

Jak du a by a dynamika znacz ca rol  kresów, a nawet budz ca obaw  tak sil-

nych pa stwowo ci, jak Zwi zek Sowiecki, niech wiadczy los, jaki spotka  za-

chodnie rubie e Rosji sowieckiej zaludnione mniejszo ciami narodowymi – na prze-

omie lat 20. i 30., kiedy to bolszewicki rz d nie widzia  innego sposobu pozbycia

si  kresów, takich, jakimi one tam od wieków by y, na rzecz bezimiennej przestrzeni

sowieckiej, niczym si  nie odró niaj cej od reszty tego olbrzymiego kraju, jak tyl-

ko wyt pienie tamtejszej populacji mniejszo ciowej lub za takow  uznanej. Po kre-

sowych republikach etnicznych pozosta y tylko nazwy, i to g boko ukryte w hi-

storii1.

Zatem nie mo na mówi  o kresach jako o zjawisku statycznym. Cechuje je za-

wsze dynamika, niekiedy dzia aj ca na zasadzie naczy  po czonych. Elementem

wspomagaj cym kszta towanie si  etosu kresowego jest zawsze jaka  konieczno

obrony, o wiele bardziej mobilizuj ca ani eli naturalna w tej sytuacji ekspansja.

Polskie kresy do wiadczy y tego dopiero w ca ej pe ni w momencie, kiedy przy-

sz o im istnie  bez pa stwowo ci polskiej, w czasie rozbiorów.

2. Kresy  zachodnie  –  p rob lem to samo c i. Wyselekcjonowanie spo-

ród ziem Polski czasu rozbiorów jednego ich fragmentu – zaboru pruskiego – jest

z pewno ci  uproszczeniem, albowiem procesy spo eczne i historyczne w a ciwe

obszarom kresowym zachodzi y na wszystkich kra cach dawnej Rzeczypospoli-

tej, chocia  nie wsz dzie w podobnej postaci i nat eniu. Je li porówna  zabór ro-

syjski – zreszt  niejednorodny, przez pó  wieku bowiem nale y ró nicowa  sytua-

cj  Polaków w Królestwie Polskim z tym, co dzia o si  na tzw. ziemiach wcielonych

do cesarstwa – z zaborem pruskim, to uderza zgo a ró ny w obu dzielnicach wy-

miar kresowo ci. Na wschodniej cianie przedrozbiorowej Rzeczypospolitej wy-

znacza  j  zasi g kultury polskiej, wybitnie szlacheckiej. St d te  ani o Królestwie

Polskim, czy pó niej o „Przywislanskim Kraju” mówi  nie mo na jako o kresach

w znaczeniu obrze a polsko ci, natomiast w rozumieniu zaborcy by y to kresy wy-

znaczaj ce zasi g panowania rosyjskiego. Zatem nie kultury zaborcy, lecz politycz-

nej granicy jego wp ywów.

Wprawdzie równie  Prusy widzia y swe kresy wschodnie na linii granicznej

z cesarstwem rosyjskim, ale w przeciwie stwie do zabranych przez Rosj  dawnych

ziem Rzeczypospolitej, wyznacznikiem kresowo ci by a tu etniczna dominacja

Polaków, a nie pruskie panowanie. St d te  przez ca y okres rozbiorów trwa tu walka

Kresy jako obszar ekspansji

1 Prowokacja zastosowana wobec mniejszo ci etnicznych w ZSRR w tym czasie zako czy a si

ca kowit  ich eksterminacj , a tym samym zniszczeniem kresów imperium sowieckiego, zaludnio-

nych nie ludno ci  rdzennie rosyjsk , ale populacj , która niegdy  znalaz a si  w tam w kontek cie

wp ywów polskich, a pó niej wskutek osadnictwa dokonuj cego si  tam od Piotra I. Takie kresy mog y

sta  si  w wyobra ni Stalina punktem wyj cia do buntu przeciw sowieckiej w adzy. Por. K. Brow n,

A Biography of No Place. From Ethnic Borderland to Soviet Heartland, London 2004. Zob. te  re-

cenzj  Z. Z ie l i sk ieg o – „Dzieje Najnowsze” 38 (2006), nr 1, s. 242–244.
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o to samo , zarówno w znaczeniu oblicza tych ziem, zatem ich kszta tu cywiliza-

cyjnego i kulturowego, jak i jego mieszka ców, którzy jednak poprzez nap yw po-

pulacji niemieckiej coraz bardziej ró nicowali si  pod wzgl dem narodowym. Je-

li si  zwa y, e w miar  usuwania Polaków z administracji kraju, faworyzowania

ich kosztem niemieckiej przedsi biorczo ci, a przede wszystkim kasowania szkol-

nictwa polskiego, Polacy – mimo swej liczebnej przewagi – spychani byli coraz

bardziej na margines rozwoju spo ecznego, gospodarczego, a w pewnym sensie tak-

e kulturowego, to nasuwa si  pytanie, co decydowa o o zachowaniu, a nawet umac-

nianiu si , w miar  nasilania si  nacisków germanizacyjnych, polskiej to samo ci

narodowej? Siegfried Baske2, badaj c stosunki w Wielkim Ksi stwie Pozna skim

w latach 1848–1870, zatem w czasie, kiedy mo na mówi  o utrwaleniu si  zasad-

niczych przeciwie stw mi dzy aspiracjami Polaków na tym terenie, a polityk  ju

nie tylko Prus, ale utworzonej w 1871 r. Rzeszy Niemieckiej, s dzi , e rz d pru-

ski, dysponuj c bogatym arsena em instrumentów prawnych, nie zawsze decydo-

wa  si  na konsekwentne ich zastosowanie wzgl dem Polaków. Ta sztuczna kon-

strukcja my lowa pozwala a na formu owanie wniosków, które w istocie zupe nie

pomija y podmiotowo  spo ecze stwa polskiego. Po prostu mog o ono w onie

pa stwa pruskiego cieszy  si  swobodami przyznanymi mu przez kongres wiede -

ski, samo jednak z tego zrezygnowa o – jak s dzi autor – daj c swym poparciem

dla powstania listopadowego dowód ywionych aspiracji niepodleg o ciowych, co

musia o doprowadzi  do ograniczenia przez rz d przyznanych mu swobód. We-

d ug S. Baskego rz d pruski jednak, cz sto wbrew w asnym interesom, od polityki

takiej odst powa .

Oczywi cie rok 1848 zdawa  si  to potwierdza . Chwilowe – dokonane bowiem

pod wp ywem rewolucji – ust pstwa wobec Polaków i rozbudzenie w nich z udnej

nadziei na wspólne z Prusami wojowanie z Rosj , odzyskanie zaj tych przez ni

terenów – praktycznie rzecz bior c – co najwy ej Królestwa Polskiego i utworze-

nie z nich kad ubowego pa stwa polskiego zale nego od Prus i stanowi cego bu-

for w stosunku do Rosji, mia o na celu pozbycie si  irredenty polskiej na w asnym

terenie i umocnienie granicy mi dzy Prusami a Rosj .

Ta lekcja wiaro omno ci pruskiej i odwiecznej naiwno ci politycznej, jak  wów-

czas odznacza a si  niepodleg o ciowa my l polska, mia a jednak tak e dobry sku-

tek. Odt d przepa  mi dzy to samo ci  prusk  i polsk  ju  tylko mia a si  pog -

bia . Najwy szy to by  czas, albowiem to samo  kraju zabranego – zatem nie jego

polskich mieszka ców – zmienia  si  b dzie raptownie na niekorzy  Polaków.

Przede wszystkim mówi  o tym liczby. W niemieckich spisach ludno ci uwzgl d-

niano nie narodowo , ale wyznanie i znajomo  j zyków niemieckiego, polskie-

go wzgl dnie obu. Oczywiste by o, e wi cej Polaków zna o j zyk niemiecki, ani-

eli Niemców polski. Dane statystyczne nie zawsze mówi  tu wszak e prawd ,

znajomo  j zyka bowiem by a deklarowana, nie za  stwierdzana na podstawie

obiektywnych kryteriów, na przyk ad wiadectwa szkolnego. Deklarowanie j zy-

Ks. Zygmunt Zieli ski

2 S. Bask e, Praxis und Prinzipien der preußischen Polenpolitik vom Beginn der Reaktionszeit

bis zur Gründung des Deutschen Reiches, Wiesbaden / Berlin 1963.
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ka jako ojczystego, co wyst puje w niektórych spisach ludno ci, nie by o jednak

w oczach w adz równoznaczne ze stwierdzeniem narodowo ci. Zastanawia, e

w 1846 r. deklarowa o j zyk polski jako ojczysty 49,7% mieszka ców Wielkiego

Ksi stwa Pozna skiego, podczas gdy j zyk niemiecki poda o 28,2% ogó u mie-

szka ców, natomiast tzw. utrakwistów, czyli dwuj zycznych, by o a  22,1%. Zdu-

miewa jednak dopiero fakt, e w 1890 r. tych ostatnich by o zaledwie 0,6% i tak

ju  pozosta o do ko ca zaboru3. wiadczy o to o stabilizowaniu si  granicy mi -

dzy obu grupami etnicznymi, co faktycznie nast powa o po 1848 r. ze zdwojon

si . Powodem tego by a narastaj ca w erze Bismarckowskiej wroga wobec Pola-

ków polityka rz du pruskiego, ale nie tylko to. Po powstaniu pozna skim 1848 r.

i próbach podzia u Wielkiego Ksi stwa Pozna skiego na cz  polsk  i niemieck ,

co w praktyce równa oby si  przemianie wi kszej cz ci Wielkopolski w jedn

z prowincji pruskich, natomiast wschodnia cz  Wielkiego Ksi stwa stanowi aby

kad ubow  resztówk , która by aby nara ona na wch oni cie przez Rosj , poczu-

cie zagro enia w spo ecze stwie polskim upowszechni o si . Zgodnie z planami

rz dowymi problem polski przesta by bowiem doskwiera  rz dowi, a Pozna skie

wraz z tzw. Prusami Zachodnimi stanowi oby kresy, ale oznaczaj ce wy cznie

w adanie Prus na wschodzie. Wprawdzie Wielkie Ksi stwo Pozna skie nie unik-

n o, mimo protestów ze strony polskiej, w czenia go w 1867 r. do Zwi zku Pó -

nocnoniemieckiego, a w 1871 r. do Rzeszy Niemieckiej jako Provinz Posen, ale

znik a tylko nazwa Wielkiego Ksi stwa Pozna skiego, natomiast nie zniwelowa o

to ani antagonizmu polsko-niemieckiego, ani tym bardziej woli obrony przez Po-

laków Wielkopolski jako kresów polsko ci najdalej wysuni tej na zachód. Tu  przed

wybuchem I wojny wiatowej, w 1910 r., liczba Niemców w Wielkim Ksi stwie

Pozna skim w ci gu ostatnich 20 lat zmniejszy a si  nawet o 0,07% i wynosi a

38,4% ogó u ludno ci. W tym samym czasie jednak w Prusach Zachodnich, czyli

na tzw. polskim Pomorzu, ywio  niemiecki wzrós  z 48,31% do 50,04%4.

Najsilniejszy nap yw Niemców do Wielkiego Ksi stwa Pozna skiego przypa-

da na pierwszy okres jego istnienia. Od 1815 do 1846 r. liczba ewangelików w Po-

zna skiem wzros a z 218 393 do 409 286 osób. Zatem ta kategoria ludno ci nie-

mal si  podwoi a. Z kolei liczba katolików wzros a z 521 217 do 847 670, czyli

o 326453 osoby. Jest to przyrost o ok. 40% mniejszy ni  w wypadku ewangeli-

ków5.

Ludno  niemiecka na ziemiach zabranych przez Prusy wzrasta a niejako dwu-

etapowo. Najpierw by  to nap yw urz dników i ró nego rodzaju innych funkcjo-

nariuszy pa stwowych i przedsi biorców. Nast pnie na liczby te wp ywa a obec-

no  garnizonów pruskich. Drugi etap rozpoczyna si  w latach 80. XIX w., kiedy

dzia alno  sw  rozwija a Komisja Kolonizacyjna sprowadzaj ca na tereny polskie

Kresy jako obszar ekspansji

3 C. ucza k, Dzieje gospodarcze Wielkopolski w okresie zaborów (1815–1918), Pozna  2001,

s. 48.
4 B. Grze , J. Koz owsk i, A. Kramsk i, Niemcy w Pozna skiem wobec polityki germaniza-

cyjnej 1915–1920, Pozna  1976, s. 249.
5 Ibidem, s. 18.
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po kilka lub nawet kilkana cie tysi cy niemieckich rodzin rocznie. To, e ta „imigra-

cja” – jak wy ej wida  – nie spowodowa a lawinowej przewagi etnicznej Niemców

nad Polakami, zawdzi cza  nale a o witalno ci spo ecze stwa polskiego i osi g-

ni ciom pracy organicznej. Jednak w rejencji bydgoskiej sprawy nie przedstawia-

y si  dla Polaków zbyt pomy lnie. Pokazuje to przyk ad miasta Bydgoszczy, która

w 1772 r. liczy a 1000 mieszka ców, w ma ej cz ci Niemców, a w rok pó niej

by o ich tam ju  600. Z kolei w 1816 r. na 6123 bydgoszczan ewangelików, zatem

na ogó  Niemców, by o 3373 katolików i 2522 Polaków. Zatem stanowili oni ju

mniejszo . W po owie XIX w. ju  tylko 25% mieszka ców Bydgoszczy stanowi-

li katolicy, czyli na ogó  Polacy. Do ko ca zaboru uby o ich dalszych kilka pro-

cent6.

W ogniu walki politycznej, gospodarczej i kulturalnej Polacy pod zaborem pru-

skim, yj c w pa stwie prawa, bo niew tpliwie Prusy takowym by y, skazani byli

jednak na trudn  konkurencj  z potencja em, jaki w walk  z nimi zainwestowa

rz d i spo ecze stwo niemieckie, które na przestrzeni stulecia pruskiego panowa-

nia na ziemiach polskich uzna o je za swój dom, co tym bardziej nabiera o cech

prawdopodobie stwa, im wi cej ladów tzw. Kulturarbeit Prusy na tym terenie

pozostawia y.

Ostatni etap walki – znany w historiografii jako Ausrottungspolitik – w erze kanc-

lerza Bülowa na pocz tku XX w. – nie przyniós  spodziewanych rezultatów. Co

wi cej, daje si  zauwa y  tzw. Ostflucht – ucieczka urz dników niemieckich z Po-

zna skiego na zachód Niemiec, powodowana obaw  przed ofensywnym elemen-

tem polskim, który nie wró y  spokojnej konsumpcji owoców, jakie dawa o lub

dawa  powinno panowanie.

Coraz bardziej te  krystalizowa a si  to samo  Polaków, a z drugiej strony tak e

Niemców pozna skich. Dla jednych i drugich teren, na którym mieszkali, by  w a-

nie kresami. O ile Polacy swe poczucie kresowo ci opierali na dziejach narodo-

wych, których kolebk  mieli na miejscu, o tyle Niemcy czuli si  pewni swego,

odwo uj c si  do wspomnianej ju  Kulturarbeit – wk adu w rozwój tej prowincji,

czemu w aden sposób nie mo na by o zaprzeczy . St d jednak niezamierzone

a obopólne przenikanie warto ci – mo e z trudem dostrzegalne, zw aszcza dla Niem-

ców, a bardziej dla Polaków, którzy niejedno z owej deutsche Ordnung sobie przy-

swoili. Niemców z czasem uodporniono na wp ywy polskie i casus Bambrów ju

si  nie powtórzy . Przeciwnie, w erze Eduarda Flotwella urz dnik ten k ad  nacisk

na konieczno  kolonizacji protestanckiej, bariera etniczna bowiem bywa a w ta-

kim przypadku wzmocniona wyznaniow . Powiedzenie tego prezesa Wielkiego

Ksi stwa Pozna skiego, e ka da wie a ewangelicka znaczy zarazem niemieckie

panowanie, mia o wi c uzasadnienie w realiach.

3. P o l s k o j z y c z n i  P r u s a c y  c z y  g o s p o d a r z e  p r u s k i c h  k r e s ó w?

Kresowo  jako sposób na ycie i rodzaj wiadomo ci jest naturalnym owocem wy-

rastaj cym z jakiej  integralno ci. Tylko tam, gdzie zaznacza si  granica organi-

Ks. Zygmunt Zieli ski

6 Z. Z ie l i sk i, Ko ció  w kr gu rzeczywisto ci politycznej, Lublin 2003, s. 46.
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zmu takiego jak pa stwowo , wzgl dnie naród, wytwarza si  niejako strefa ochron-

na, w której piel gnowanie warto ci uznawanych w onie tego organizmu jest ja-

kim  zadaniem szczególnym. Stanowi ono naturalne zobowi zanie dla wszystkich,

którzy warto ci te uznali za swoje, ale tak e wymaga bod ców ze strony szeroko

poj tej spo eczno ci kulturowej. Rola pa stwa jako gwaranta jej integralno ci i roz-

woju jest tu oczywista.

W warunkach zaboru takiej pa stwowo ci Polacy nie posiadali. Spo eczno

kulturow  stanowili jedynie w sensie moralnym, a wzorce dla jej obrony mogli czer-

pa  tylko z historii. Pa stwowo  natomiast, której byli poddani Polacy – tu mowa

o zaborze pruskim – budowa a kresy niemieckiego panowania na wschodzie nie

tylko poprzez tworzony tu ad polityczny, ale tak e, mo e nawet bardziej skutecz-

nie, poprzez rozwój gospodarczy i cywilizacyjny tych ziem. Polacy pod tym wzgl -

dem nie mogli sprosta  pot dze rodków b d cych w dyspozycji pa stwa, st d te

broni  si  mogli tylko, strzeg c w asnych warto ci kulturowych.

Oczywi cie na pierwszym miejscu nale a o broni  j zyka polskiego nie tylko

w yciu prywatnym, ale równie  na forum publicznym. Walk  o to przegrywano

od pocz tku lat 30., kiedy to j zyk polski znika  stopniowo z urz dów, s dów, ze

wszystkich kontaktów z w adzami, a w znacznej mierze tak e z codzienno ci, al-

bowiem wiele miejsc pracy pozostawa o w r kach Niemców. Nieco pó niej, ale

tak e konsekwentnie, do ko ca zaboru, usuwano go ze szko y. Nawet z nauki reli-

gii. Pozosta  jedynie w ko ciele, chocia  i tu zmuszano ksi y cz sto do prowa-

dzenia korespondencji urz dowej po niemiecku.

Walka o j zyk by a z pewno ci  dla obu stron zmaganiem najtrudniejszym, ale

obie one wiedzia y, tak Niemcy, jak i Polacy, e kto j  wygra, ten zostanie panem

tych kresów. Na to, na co przystawa y w adze pruskie w takich dzielnicach o silnej

mniejszo ci polskiej i dawnej lub stosunkowo wie ej, do 1772 r. ywej tradycji

polskiego w adania, nie godzi y si  w Wielkim Ksi stwie Pozna skim. Na Gór-

nym l sku, na Warmii i Mazurach mogli istnie  Prusacy polskoj zyczni. Tam by

to ju  tylko j zyk dnia powszedniego, nie za  narz dzie kulturotwórcze.

Folgowanie j zykowi polskiemu na terenach, które w zamiarach niemieckich

mia y sta  si  bastionem niemczyzny rozumianej komplementarnie jako obszar

najbardziej na wschód wysuni tej jej ekspansji, by o dla Niemiec nie do przyj cia.

St d Ausrottungspolitik przede wszystkim obejmowa a potencja  kulturowy. Pola-

cy – jak na to wskazuj  liczby przytoczone – zawsze stanowili wi kszo  w Wiel-

kopolsce, a obecno  Niemców i Polaków na Pomorzu mniej wi cej si  równowa-

y a. Niedopuszczenie do posiadania przez nich w asnego szkolnictwa, od

podstawowego do uniwersytetu, równoznaczne by o z traktowaniem Polaków jako

nacji tolerowanej na niemieckich kresach. Ich racja bytu ibidem by a tylko warun-

kowa, docelowo bowiem przeznaczeni byli do pe nej asymilacji z kultur  i pa -

stwowo ci  niemieck .

Jedyn  odpowiedzi  spo ecze stwa polskiego mog o tu by  akcentowanie na

ka dym kroku wiadomo ci, i  Polak jest gospodarzem tej ziemi i z tej roli nigdy

nie zrezygnuje. Na tym w a nie polega a kresowo  czasu zaborów. Mo e tylko

Kresy jako obszar ekspansji
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w zaborze austriackim w drugiej po owie XIX w. nie by o tak drastycznej sytua-

cji, która zmusza aby Polaków do uporczywego udowadniania swej racji bytu na

tamtych terenach. Nie mniejsza ni  pruska by a tak e bezwzgl dno  rosyjska. Rosja

i Prusy mia y wiele wspólnych cech, a jedn  z nich by o wynarodawianie poprzez

u miercanie kultury. W obu wypadkach budzi o to kontrakcj , dzi ki której pol-

sko , a w przypadku zaboru rosyjskiego tak e kresowo  polska, w postaci o wiele

wyrazistszego kolorytu ni  na zachodzie ziem polskich, przetrwa a. Tam, gdzie

dopuszczano do istnienia owego dziwnego gatunku, jakim byli Preußen polnischer

Zunge – Prusacy j zyka polskiego – przetrwa  tylko j zyk pogardliwie przez Niem-

ców nazywany Wasserpolnisch, co oznacza miejscow  gwar . Nic dziwnego, e

taki j zyk ju  nie mia  w sobie potencja u kulturotwórczego, zatem nie móg  by

jednym z budulców kresów polskich.

Tam zatem, gdzie osta a si  kultura w postaci skarbów przechowanych w skarb-

nicy j zyka, nawet je li uda o si  zniewoli  inne dziedziny ycia spo ecznego, mo -

na mówi  o kresowo ci, nawet je li zabrak o zintegrowanego siedliska dla ycia

i rozwoju narodu. Gdyby tak nie by o, nie mo na by w czasie zaborów mówi

o kresach polskich w ogóle.

Mowa tu stale o zachodnim skraju polskiego w adania kulturowego, a ongi  tak-

e politycznego. Wschodnia rubie  jest w wielu przypadkach z nimi nieporówny-

walna. Tutaj kresowo  zaznacza a si  wyspami polsko ci yj cymi jak gdyby w as-

nym yciem wkomponowanym w obcy, a zarazem w codzienno ci bardzo bliski

wiat bia oruskich czy ukrai skich, niekiedy litewskich wsi. Nawet wychowanie

w rosyjskiej szkole nie czyni o ze szlachcica polskiego Rosjanina – wyj tki by y

nieliczne – by a te  bariera wyznania. Udawa o si  to cz sto pruskiej szkole tam,

gdzie korze  rodzinny okaza  si  zbyt s aby7.

mier  kresowo ci czy si  zawsze z definitywnym przesuwaniem si  granic

pa stwowo ci. Pozostaje jako spu cizna kultura kresowa, która tworzy swoisty

skansen, magazynowana bywa w postaci folkloru i tradycji schodz cych ju  ca -

kowicie do sfery prywatno ci. W ten sposób postrzega si  tradycje kresowe w ród

emigracji ju  od dawna zasymilowanej ze spo ecze stwem osiedlenia. O wiele bar-

dziej zaznacza si  to w ród mniejszo ci yj cych o miedz  z narodem rodzimym.

Nie jest to wszak e kresowo ci  w postaci czynnika kreatywnego czerpi cego sw

energi  i wzorce z narodu i kraju, którego kresy s  integraln  cz ci .

Tradycja kresowa mo e te  utrwali  si  w innej postaci, jak to bywa z ziomko-

stwami na terenie Niemiec. S  one tylko pozornie podobne do naszych zwi zków

Sybiraków, mi o ników ziemi lwowskiej czy Wile szczyzny. Ziomkostwa – przy

ca ej swej retoryce podnosz cej cele kulturalne, a nawet ide  pojednania i zagrze-

bywania przepa ci wykopanej przez zasz o ci historyczne – zbyt cz sto zbaczaj

na bezdro e, jakim staj  si  ró nego rodzaju demonstracje i roszczenia. W istocie

jest to t sknota za utraconymi kresami.

Ks. Zygmunt Zieli ski

7 Mo na by si  tu odwo a  do licznych pami tników, jednak w bardzo plastyczny, a zarazem wia-

rygodny sposób portretuje tamten wiat A. Pawe czy ska w ksi ce pt. Koniec kresowego wiata,

Warszawa 2005.
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4. D r a n g  n a c h  O s t e n  –  D e u t s c h e s  S i e d l u n g s g e b i e t. Poruszona

w poprzednim punkcie sprawa nasuwa konieczno  pewnego dopowiedzenia. Nie

trzeba rozwija  poj cia Drang nach Osten. Nie ma ono, jak wiadomo, odniesienia

wy cznie do czasów od ko ca XIX w. do kapitulacji III Rzeszy. Zjawisko to ist-

nia o w momencie, kiedy pa stwowo  polska dopiero budzi a si  do ycia. Gdy-

by nie dzieje zakonu krzy ackiego, to by  mo e wi te Cesarstwo Rzymskie,

z czasem Narodu Niemieckiego, zaabsorbowane polityk  w basenie Morza ród-

ziemnego, poniecha oby, przynamniej chwilowo, szukania terenu osadniczego na

wschodzie. Zreszt  osadnictwo niemieckie trwa o przez ca y czas i trudno mówi ,

i  by o dla Polski bez znaczenia lub wr cz szkodliwe. Inna sprawa to znacznie

pó niejsze, si gaj ce XIX, a zw aszcza XX w., roszczenia do niemiecko ci oparte

na tym e osadnictwie. Zatem teoria Lebensraumu szuka a uzasadnienia w zjawi-

sku, które znane by o w Europie jako proces przenikania kulturowego, a nawet et-

nicznego, niemaj cy adnego prze o enia na polityk  i roszczenia terytorialne.

Teoria ta zbankrutowa a dopiero wraz z kl sk  Niemiec hitlerowskich, które

udowodni y, i  tylko ludobójstwo mo e by  skutecznym narz dziem szukania kre-

sów tam, gdzie do ich powstania potrzebna jest pustka. Jest to bliskie Ausrottungs-

politik znanej z prze omu XIX i XX w., tyle e w III Rzeszy zdecydowano si  na

zastosowanie o wiele skuteczniejszych technik jej realizacji.

Przestrze  yciowa to niezb dny atrybut rozwoju i niekoniecznie musi si  ona

dzisiaj kojarzy  z obszarami geograficznymi. Europa staje si  dzi  Lebensraumem

dla niebywale intensywnej imigracji przyci ganej wizj  lepszego ycia. We wspó -

czesnym s ownictwie niemieckim zdoby o sobie miejsce nowe poj cie – Siedlungs-

gebiet. Teren osiedle czy. Na ogó  kojarzy si  je z terenami na wschód od granic

wspó czesnych Niemiec, co wcale nie znaczy, e w gr  wchodzi tylko lub przede

wszystkim Polska. Mo na te  przypuszcza , i  nie ewentualna migracja Niemców

w tym kierunku kryje si  za tym s owem. Odsy a ono raczej do historii, przypomi-

naj c misj  Niemców mi dzy Odr  i Wis , a nawet na wschód od Warty i Wis y.

Ma to wiele wspólnego z wyznaczaniem historycznych obszarów kresowych. To

samo mo emy powiedzie  o polskiej obecno ci na wschód od Bugu. I nic to nie

szkodzi, je li przypomina si  fragmenty historii znaczonej niekiedy wielkimi do-

konaniami, innym razem nie mniejszymi b dami. Wa ne jest tu jedno: niech to

b dzie historia, czcigodna i przekazywana z pokolenia na pokolenie tradycja kre-

sowo ci. Niech jednak nie b dzie niczym wi cej.

Kresy jako obszar ekspansji


