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Semantyka Wschodu i Zachodu 
jako idei państwowych w Rosji, Niemczech i Polsce

O ile dla większości narodów europejskich hasła Wschodu i Zachodu mają zna-
czenie raczej geografi czne lub internacjologiczne (szczególnie w kontekście ładu 
zimnowojennego), to niektóre społeczności Starego Kontynentu postrzegają prob-
lematykę Wschodu i Zachodu w sposób metaforyczny, nacechowany aksjologicznie 
i wiążący się z fundamentalnymi ideami państwotwórczymi. Zjawisko to można 
w szczególnie wyrazisty sposób zaobserwować w Rosji, Niemczech i w Polsce, 
chociaż w każdym z tych krajów w innym kontekście semantycznym.

Rosjanie jako naród kształtowali się w stosunkowo długim i niejednolitym pro-
cesie. U podstaw ich państwowości leżą różne byty historyczne, w których mogliby 
upatrywać swoich korzeni. Po pierwsze, zachodnim praprzodkiem Rosji jest Ruś 
Kijowska, byt polityczny zainicjowany przez normańskich Waregów w połowie IX 
stulecia na obszarach głównie wschodniosłowiańskich. Przyjęcie chrześcijaństwa 
w 988 roku z rąk Greków zadecydowało o przyszłym kształcie kultury duchowej 
Rusi, jednak z punktu widzenia interesujących nas zagadnień nie mniejsze znaczenie 
będzie miała schizma 1054 roku i tym samym stopniowe oddalanie się cywilizacji 
ruskiej od chrześcijańskiej wspólnoty europejskiego Zachodu. W końcu dziesiątego 
stulecia nic jeszcze nie zapowiadało ogromnego pęknięcia, które oddzieli od siebie 
społeczności białych chrześcijan Starego Kontynentu. Mieszkańcy Rusi na równi 
z niegdyś pogańskimi Longobardami czy plemionami lechickimi dołączali do 
świata europejskiego. Bogata i zataczająca coraz szersze kręgi kultura piśmiennicza 
i polityczna nie tylko nie odbiegała od standardów elit po zachodniej stronie pole-
skich błot, ale w niektórych wypadkach nawet je wyprzedzała. Niestety, zrodzona 
w chorobliwych ambicjach greckiego i łacińskiego establishmentu schizma, za którą 
ani duchowieństwo ruskie, ani książęta, ani tym bardziej pozostająca przez wieki 
w stanie dwuwiary społeczność nie ponosiły odpowiedzialności, zaczęła z wolna 
przynosić zatrute owoce. 

Świadomość odrębności od świata zachodniego powodowała zahamowanie 
bliższych kontaktów, ograniczając je do sfery handlowej. W XII wieku najazd 
mongolski pozbawił wschodnią Ruś kontaktu z resztą Europy, przede wszystkim 
zaś utrwalił zupełnie obce chrześcijańskiej wspólnocie narodów modele życia 
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społecznego: skrajny despotyzm, wyrażający się w woluntaryzmie władzy, rozdęte 
uprawnienia formacji specjalnych bezpośrednio podległych przywódcy, dominacja 
władzy politycznej nad religijną, rozumienie prawa jako narzędzia tej pierwszej, 
brak upodmiotowienia jednostki. 

Po zakończeniu dominacji Złotej Ordy Ruś będzie coraz częściej postrzegać 
samą siebie jako domenę jedynej prawdziwej wiary, której wyrazem będzie es-
chatologiczna teoria Moskwy Trzeciego Rzymu, nieco na wyrost interpretowana 
dziś jako początek mesjanistycznego imperializmu. Nadchodzące lata przyniosą 
despotyczne i naznaczone konfl iktem infl anckim panowanie Iwana Groźnego, a po 
jego śmierci okres zamętu wykorzystany przez stronę polską do zdominowania 
Moskwy i wyniesienia na tron samozwańca. 

Po okresie konfl iktów dynastia Romanowów, a szczególnie Piotr I i jego osiem-
nastowieczni następcy, dokonają ogromnego wysiłku w celu cywilizacyjnego zbli-
żenia nowo powstałego Imperium Rosyjskiego do standardów zachodnich, jednak 
już w latach trzydziestych dziewiętnastego stulecia proeuropejski rozwój państwa 
stanie się przedmiotem narastającej kontrowersji w postaci sporu okcydentalistów 
ze słowianofi lami, zainicjowanej słynnym Listem fi lozofi cznym Piotra Czaadajewa. 
Filozof, wzorem idealistów niemieckich, utożsamiał logikę historii z rozwojem świata 
zachodniego, Rosja była dla niego krajem bez historii, pozostawionym poza linią 
rozwojową ludzkości. Zewnętrznie przejawiało się to przede wszystkim w braku 
zachodniego sylogizmu oraz niezrozumieniu podstawowych wartości wyznacza-
jących fi zjologię Europejczyków: prawdy, prawa, sprawiedliwości, porządku, które 
nabywane są już w kołysce, niezależnie od osiągnięć muzyki, sztuk pięknych, litera-
tury czy baletu1. Owo przekonanie pozbawiało Czaadajewa możliwości rozwinięcia 
najbardziej upragnionej przezeń wizji rosyjskiej wersji klasycznego konserwatyzmu, 
brak korzeni musiał najpierw wywołać pragnienie negacji2.

Słowianofi lska reakcja na te i podobne im argumenty okcydentalistów utrzy-
mywała opozycję Europa–Rosja, ale dokonywała jej dekonstrukcji: Rosja rze-
czywiście pozostawała na antypodach Zachodu, ale nie brak jej było historii, 
przeciwnie, posiadała własną, znacznie doskonalszą od europejskiej ze względu 
na pokojowy, pozbawiony elementu podboju i wzajemnej ingerencji władzy i spo-
łeczeństwa, charakter kreacji państwa3. Także rak sylogizmu, postrzegany przez 
okcydentalistów jako niepełna realizacja planu boskiego, w słowianofi lskiej wersji 
stał się cnotą, podobnie jak generalny brak dziedzictwa grecko-rzymskiego anty-
ku4. Słowianofi lską niechęć do Zachodu przejęli przedstawiciele konserwatyzmu 

1 П. Чаадаев, Философические письма. Письмо первое, [na stronie internetowej: http://www.
vehi.net/chaadaev/fi lpisma.html, data odwiedzin: 29.05.2010].

2 Por. A. Walicki, Rosyjska fi lozofi a i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Warszawa 
1973, s. 135.

3 Por. R. Pipes. Rosyjski konserwatyzm i jego krytycy, Kraków 2009, s. 126–127. 
4 Zob. И.В.Киреевский, В ответ А.С. Хомякову, [na stronie internetowej: http://az.lib.ru/k/

kireewskij_i_w/text_0080.shtml, data odwiedzin: 29.06.2010].
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reakcyjnego z Michaiłem Pogodinem na czele, który wręcz przypisuje głównym 
narodom europejskim swoistą rusofobię5.

Rozwój tej opozycji aż do stanu pełnej dojrzałości okaże się w rosyjskiej myśli 
polityczno-społecznej stosunkowo dynamiczny. Już Fiodor Tiutczew, znany wizjoner 
i zdolny poeta środka dziewiętnastego stulecia, tworzy monumentalną wizję translatio 
imperii, pisząc w swych traktatach o wielkim imperium wschodnim, które ma prze-
jąć dziedzictwo minionych imperiów starożytności i w sposób prawy zrealizować 
prowidencjalny plan zbudowania chrześcijańskiego mocarstwa. Łaciński Zachód, 
domena papiestwa, dokonał uzurpacji idei imperium chrześcijańskiego, prowadząc 
świat chrześcijański na manowce. Przez przypisanie tronowi rzymskiemu wyłączności 
w duchowym prowadzeniu ludu, z czasem naraził go na emanację idei diabolicznej 
Rewolucji. Jej głównym przewinieniem jest rozrywanie więzów pomiędzy państwem 
a religią, krzewienie zgubnego przekonania o możliwości państwa nieideologicznego. 
Zachód w coraz większym stopniu staje się hipostazą Rewolucji, a na jego antypodach 
stoi Rosja – skała chrześcijaństwa, państwo o światowej misji6.

Począwszy od drugiego Zjazdu Słowiańskiego, który odbył się w Moskwie 
w 1868 roku, kształtuje się idea panslawistyczna w wersji rosyjskiej, bardzo odmien-
na od łagodnego austroslawizmu Palackiego. Mikołaj Danilewski, autor słynnej 
rozprawy Rosja i Europa (Россия и Европа), Iwan Aksakow i inni panslawiści 
podnosili przy każdej okazji argumenty o obcości czy wręcz wrogości germano-
-romańskiego świata wobec Słowiańszczyzny, której losy zależą od rozwiązania tzw. 
kwestii wschodniej (восточный вопрос). Idea ta zmierzała ku rozbiciu wielona-
rodowych monarchii: Austro-Węgier oraz Turcji w celu odzyskania państwowego 
bytu narodów słowiańskich, mogących dzięki odzyskanej niepodległości stworzyć 
potężny Związek Wszechsłowiański ze stolicą w Konstantynopolu.

Szczególnym i mało znanym przypadkiem ideowego sporu strukturalnie rozpię-
tego na linii Wschód–Zachód jest wspominany w polskich badaniach jedynie przez 
Mariana Zdziechowskiego casus panazjatyzmu księcia Espera Uchtomskiego. Ów 
poprzedzający zgubny wysiłek fatalnego dla losów Rosji Aleksandra Biezobrazowa 
wizjoner postulował zjednoczenie Rosji z narodami wschodniej Azji, które po-
strzegał jako pokrewne rosyjskiej kontemplatywnej duchowości7. Realizacja tej 
wizji oznaczałaby, rzecz jasna, odejście Rosji od tego projektu kulturowego, który 
nadali jej Romanowowie od czasów Piotra Wielkiego i którego bronili oprócz 
okcydentalistów i liberałów także konserwatyści obozu władzy. 

Nadzwyczaj wyraziście polityczne znaczenie idei Wschodu i Zachodu uze-
wnętrznia się w nurcie eurazjatystycznym zarówno w jego formie ukształtowanej 

5 Por. oprac. А.А.Ширинянц, Русский хранитель. Политический консерватизм М.П. 
Погодина, Москва 2008, s. 204 nn.

6 Ф.И. Тютчев, Россия и Революция, bmw. 2003, s. 141–149, [na stronie internetowej: http://
feb-web.ru/feb/tyutchev/texts/p06/tu3-144-.htm?cmd=2, data odwiedzin: 29.06.2010]. 

7 Idee te wyłuszczył w broszurze: Э.Э.Ухтомский, К событиям в Китае. Об отношениях 
Запада и России к Востоку, Санкт-Петербург 1900.
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w okresie międzywojennym, jak i w pismach Lwa Gumilowa oraz we współczes-
nych wynurzeniach Aleksandra Dugina (wcześniej również Aleksandra Panarina) 
i młodszych reprezentantów neoeurazjatyzmu. Eurazjatyzm, począwszy od słyn-
nego eseju Mikołaja Trubieckiego Europa a ludzkość (Европа и человечество), 
bez najmniejszych skrupułów odcinał się od Zachodu jako obcej Rosji, a jedno-
cześnie zapatrzonej w siebie cywilizacji8. Szczególnie geografi czny nurt w ramach 
ruchu, reprezentowany głównie przez Piotra Sawickiego, podkreślał terytorialną 
i klimatyczną jedność Eurazji, obcej zarówno Europie, jak i terenom azjatyckim9.

Najbardziej wyraziście problem Zachodu potraktowany zostaje przez Dugina, 
który bez ogródek przedstawia w swej najbardziej znanej książce Podstawach 
geopolityki (Основы геополитики) swój plan streszczający się w deklaracji „Th e Rest 
Against the West”. Zachód to siła Morza, thalassokracja, żywioł wody, która rozpusz-
cza wszelką kulturową specyfi kę. Atlantyk w sferze politycznej jest demokratyczny, 
kulturowej – postępowy, a w gospodarczej – liberalny. Natomiast eurazjatycki Ląd, 
Heartland, uosabia polityczny autorytaryzm, kulturowy konserwatyzm i gospodarczy 
socjalizm, interwencjonizm. Walka z Zachodem jest obowiązkiem wszystkich nieza-
chodnich narodów, albowiem cywilizacja atlantycka walczy z prawami wspólnot do 
kształtowania jednostki i broni ich przed aksjologicznym i fi zycznym naciskiem10. 

Niechęć do Zachodu głosi wielu rosyjskich myślicieli o narodowo-konserwatyw-
nej proweniencji. Aleksander Sołżenicyn w słynnej mowie harwardzkiej z 1978 roku 
wytykał Zachodowi uległość wobec ideologicznego monstrum, którym był Związek 
Radziecki, zdecydowanie też sprzeciwiał się utożsamieniu rosyjskości z sowieckoś-
cią, twierdząc, że idea komunistyczna była w Rosji zgubnym importem z Zachodu11. 

Nestor rosyjskich konserwatystów, Igor Szafariewicz, w książce o wymownym 
tytule Po co Rosji Zachód (Зачем России Запад) wyraźnie wskazuje, że Zachód, 
po pierwsze, miał tendencje do podporządkowania sobie Rosji, czego ta musi jak 
ognia unikać, po drugie zaś, jest formacją ginącą, na co wskazują dane zarówno 
gospodarcze, jak i demografi czne. Tym wszakże, co szczególnie powinno odstręczać 
Rosję od Zachodu, jest jego industrializm, walka z tradycją agrarną, która rozpoczęła 
się już w epoce pierwszej rewolucji przemysłowej w Anglii końca XVIII stulecia, 
gdy doszło do gwałtownego i de facto wymuszonego przesunięcia znacznej części 
ludności ze wsi do miast12. 

8 Н.С. Трубецкой, Европа и человечество, [na stronie internetowej: http://www.philosophy.
ru/library/vehi/nstev.htm, data odwiedzin: 29.06.2010]

9 Zob. П. Савицкий, Континент Евразия, Москва 2003.
10 Tezy przedstawione m.in. w dziele: A. Дугин, Основы геополитики, Москва 1997, głównie 

rozdz. 6, [na stronie internetowej: http://grachev62.narod.ru/dugin/chapt06.htm#g6, data odwie-
dzin: 29.06.2010].

11 Zob m.in. A.Sołżenicyn, Przemówienie wygłoszone w Uniwersytecie Harvarda z okazji nadania 
tytułu doktora honoris causa w dn. 8 VI 1978. Tłumaczył z angielskiego Konstanty Zygfryd Hanff , 
bmw. 1978.

12 И. Шафаревич, Зачем России Запад, Москва 2005, с. 15–66.
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Szczególnie negatywny stosunek do Zachodu obserwuje się w ideologiach 
o charakterze postsowieckiego imperializmu. Za sztandarowy przykład może 
służyć idea Piątego Imperium Aleksandra Prochanowa czy skrajnie agresywne 
wypowiedzi Jurija Muchina postrzegającego oddziaływanie cywilizacji zachodniej, 
w tym w dużej mierze Polski, jako swoistą krucjatę ze strony obcego świata, który 
w dodatku posługuje się kłamliwą retoryką13.

Stworzenie jednolitego modelu roli Wschodu i Zachodu jako idei państwowych 
na przestrzeni dziejów Rosji nie jest do końca możliwe, niemniej jednak da się 
określić ich najistotniejszą funkcję. Rosja od początku identyfi kowała swą państwo-
wość w odniesieniu do Zachodu; w niektórych przypadkach mamy do czynienia 
z uznaniem jego niezbędności, nieuniknionej potrzeby włączenia się w jedyny 
skuteczny nurt rozwoju cywilizacyjnego, w innych z gwałtowną kontestacją. Co 
jednak ważne, kontestacja ta, bez względu na to, czy przyjmuje charakter religijny 
(słowianofi le, Tiutczew), plemienny (panslawiści) czy geopolityczny (eurazjatyzm, 
Prochanow), zawsze prowadzi nie tyle do konkretnie defi niowanej tożsamości, co 
raczej do powstania idei Anty-Zachodu lub przynajmniej Nie-Zachodu. Mamy 
tu zatem do czynienia z negatywną identyfi kacją: nasze państwo jako strażnik 
jedynie prawdziwej, czyli nie-heretyckiej wiary, jako nie-racjonalna i nie-liberalna 
cywilizacja, jako nie-industrialny wariant rozwoju Europy. 

Niemieckie rozdwojenie pomiędzy systemem wartości symbolizowanych przez 
Wschód a europejskim Zachodem to kwestia wielce tajemnicza, wbrew pozorom 
znacznie bardziej nieodgadniona niż rosyjska dusza rozdarta pomiędzy Europą 
a stepem. Wędrówkę po tych niebezpiecznych rejonach warto rozpocząć od swoi-
ście niemieckiego wynalazku, jakim był romantyzm. To przecież Niemcy, głównie 
Herder, Humboldt i bracia Grimm, dokonują wielkiego wysiłku, aby przywrócić 
do życia niemiecką ludowość, wartość Volk, zagubioną w bezmyślnym zachwy-
cie nad europejską kulturą elitarną, europejską – czyli łacińską, nieplemienną, 
arystokratyczną. Tak rodzi się z wolna przejście od obrzydliwości europejskiego 
elitaryzmu do narodowej samoświadomości, która po wysiłkach środowiska je-
neńskiego znajdzie pełny wyraz w dziele zjednoczeniowym lat 1870–1871, aby 
znaleźć tragiczny fi nał w 1945 roku.

Zanim jednak ta efektowna wolta, z zagładą bohatera politycznej sagi w fi -
nale, się dokona, dojdzie do zaciętych zmagań, bez których uratowanie samoist-
ności duszy wydaje się niemożliwe. Niemcy pod wodzą żelaznego kanclerza Prus 
zdobędą Alzację i Lotaryngię, ale wcześniej Prusy dokonają przecież, po wojnie 
z Danią, aneksji Szlezwiku-Holsztyna, przede wszystkim zaś będą konsekwentnie 
zwalczać jakąkolwiek konkurencję na swej wschodniej rubieży. Co zrozumiałe, 
ofi arą tej determinacji musieli w naturalny sposób stać się Polacy. Utarło się sporo 
stereotypów na temat poglądów Bismarcka na temat Polaków; ich istotę wydaje 
się wyrażać pewna dosadna wypowiedź: „Przywrócenie Królestwa Polski w ja-

13 Zob. np. Ю. Мухин, Крестовый поход на Восток. „Жертвы” Второй мировой, Москва 2005.
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kimkolwiek kształcie lub formie jest równoznaczne ze stworzeniem sojusznika 
dla każdego wroga, który zechce nas zaatakować”. Dlatego Prusy powinny „rozbić 
w puch tych Polaków, aż straciwszy wszelką nadzieję pozostaną bierni i przestaną 
istnieć; mam szczere współczucie dla ich sytuacji, ale jeśli chcemy przetrwać, nie 
mamy innego wyboru niż zmieść ich z powierzchni ziemi”14. 

Poglądy Bismarcka w kwestii polskiej wskazują na lęk, który niespodziewanie 
okazał się uzasadniony: Polska odrodziła się, a Prusy zostały fi zycznie unicestwio-
ne, większość terytoriów tego państwa powróciła do Polski. Tysiącletni wysiłek 
cywilizacyjnej ofensywy został zniweczony w ciągu dwudziestu kilku lat. 

Carl Gustav Jung w słynnym eseju o pisarzach w jakże trafny, choć wyrażony 
specyfi cznym językiem psychoanalizy nieświadomości zbiorowej, sposób charak-
teryzuje tajniki duszy niemieckiej. Jak zatem twierdzi, kierując się inspiracją Jacoba 
Burckhardta, charakteryzują ów niemiecki charakter, z jednej strony – archetyp 
przynoszącego zbawienie lekarza i nauczyciela, z drugiej natomiast – obraz po-
sępnego czarownika, pozera, kusiciela i diabła15. 

Th omasa Manna, niezrównanego analityka duszy niemieckiej, przerażała owa 
druga strona niemieckiego charakteru, którą interpretował jako nieprzewidywalną, 
barbarzyńską i antyeuropejską i przed którą wielokrotnie Europejczyków ostrzegał. 
Już pod koniec drugiej wojny światowej w wystąpieniu Niemcy i naród niemiecki 
(Deutschland und die Deutschen) wygłoszonym 19 kwietnia 1945 roku w Bibliotece 
Kongresu stwierdzi wręcz, że Niemcy pozostają w zasadzie krajem antyeuropej-
skim, narodem indywidualizmu zewnętrznego, do szpiku kości antykulturalnego. 
U Manna zatem mamy do czynienia już z wyraźną antyeuropejską identyfi kacją 
owej drugiej strony niemieckości. 

Jej ostateczne utożsamienie ze „Wschodem” nastąpi u innych badaczy, którym 
łatwiej przyjdzie spojrzenie na niemieckie rozdarcie z zewnątrz. Jednym z nich był 
Feliks Koneczny, który stwierdzi, że Niemcy tylko częściowo mogą być uważani za 
reprezentantów cywilizacji łacińskiej, która w sposób radykalny oddziela prawo 
publiczne od prywatnego. Niemcy zmagają się w swej historii z równie silnymi 
wpływami cywilizacji bizantyńskiej, gdzie prawo publiczne, omnipotentne państwo, 
potrafi ło inkorporować sferę prywatno-cywilną. Powstanie Zakonu Krzyżackiego, 
a potem Prus, tendencję tę niebezpiecznie wzmocniło16.

Szczególnie interesującą analizę niemieckości w kontekście jej umiejscowie-
nia na linii Wschód–Zachód stanowią rozważania Paula Johnsona, zamieszczone 
w jego Historii świata od roku 191717. Johnson przedstawia tam przemiany niemie-
ckiej świadomości politycznej w okresie ładu wersalskiego, nawiązując wszakże 

14 Cyt. za: J. Mearsheimer, Th e tragedy of Great Power Politics, New York, London 2001, s. 3, 
tłum. Jacek Czaputowicz, [w:] J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka 
i systematyzacja, Warszawa 2007, s. 195. 

15 C.G.Jung, Archetypy i symbole, Warszawa 1993, s. 424–425.
16 F. Koneczny, O ład w historii, Warszawa 1991, s. 50.
17 P. Johnson, Historia świata (od roku 1917), tłum. Zespół Wydawnictwa Wers, London 1989.
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do wydarzeń wcześniejszych. Umiejętnie ucieka się do użytego przez Oswalda 
Spenglera rozróżnienia kultury i cywilizacji, twierdząc, że zmagania Niemców z ich 
własną świadomością narodową doprowadziły ten naród do uznania europejskości 
za swą cywilizację, ale nie za kulturę. Pojęcia kultury i cywilizacji jeszcze przed 
Spenglerem, w odróżnieniu od anglosaskiego środowiska naukowego, były sobie 
jaskrawo przeciwstawiane, począwszy od Immanuela Kanta, a na Alfredzie Weberze 
skończywszy. Kultura utożsamiana była z duchowością, religią, ludowością, sztuką, 
podczas gdy cywilizacja z państwem i prawem oraz z techniką. Spengler jedynie 
rozwinął tę linię interpretacyjną, twierdząc, że cywilizacja jest schyłkowym sta-
dium każdej wielkiej kultury i oznacza odejście od spontanicznych, wywodzących 
się z ducha naturalnych stanów chłopstwa i szlachty imperatywów. Cywilizacja 
to koniec zamków i wsi, to stadium Miasta Światowego, gdzie imperatywem jest 
tylko zaspokojenie potrzeb materialnych, a spontaniczność i sztuka wygasa na 
korzyść zwycięstwa pierwiastka czysto intelektualnego. Zachód to właśnie kraina 
zmierzchu, osiągnął już stadium cywilizacji18. 

Johnson twierdzi, że cywilizację można w tych międzywojennych zmaganiach 
utożsamić z Zachodem, natomiast kulturę z niemieckim Wschodem, który starł 
się w śmiertelnej walce o duszę narodu w latach Republiki Weimarskiej z tą wizją 
państwa, którą zgotował Niemcom Wilson. Zdaniem Johnsona, za wschodniością 
bądź zachodniością kierunku rozwoju Niemiec stały konkretne środowiska. Zachód 
reprezentowała liberalna inteligencja, ta jednak wycofała się z polityki w latach 
sześćdziesiątych XIX stulecia, aby znacznie rozmnożona powrócić do niej dopiero 
po klęsce 1918 roku. Kto zatem stoi po stronie Zachodu? To wielkie rzesze niemie-
ckiego mieszczaństwa, rdzenia niemieckiej społeczności, który doprowadził kraj 
do niezaprzeczalnego sukcesu gospodarczego, elita artystyczna i biurokratyczna 
pochodzenia żydowskiego, pisarze z Th omasem Mannem na czele, twórcy nowego 
teatru, tacy jak Bertold Brecht czy Gerhard Hauptman, reżyserzy fi lmowi, symboli-
zowani przez legendarne postacie Josepha von Sternberga, twórcy Błękitnego anioła, 
czy Fritza Langa z jego kultowym Metropolis, twórcy nowej sztuki symbolizowanej 
przez Bauhaus. Po drugiej stronie barykady stali ideolodzy nacjonalistyczni i kasta 
ofi cerska z marszałkiem von Hindenburgiem i generałem von Ludendorff em na 
czele. To również profesorowie prawa, luterańskie duchowieństwo i środowisko 
odwołujące się do ideologii agrarnej19.

Obcość Zachodu wobec swojskości Wschodu, kojarzonego z krwią i ziemią, 
to pierwsza zasadnicza cecha archetypu niemieckiego drugiego, a w zasadzie 
pierwszego „ja”. Po drugie, Wschód, w odróżnieniu od Zachodu, gdzie wszystko 
jest już spetryfi kowane i nie daje perspektyw ekspansji, otwiera nieograniczone, 
jak mogłoby się wydawać, możliwości. W istocie rzeczy Niemcy w obu wojnach 

18 Zob. O. Spengler, Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej. Skrót dokonany 
przez Helmuta Wernera, Warszawa 2001, s. 48 nn.

19 P. Johnson, Historia świata..., s. 122–123.
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to właśnie na dzikim Wschodzie mogli poczuć się swobodniej, realizując swe 
ekspansjonistyczne zamierzenia. Po trzecie, apologeci Wschodu stale używali 
patriotycznej retoryki, utożsamiając swą politykę z żywotnymi interesami narodu 
i przedstawiając stronę alternatywną jako zdrajców. Po czwarte, istota tej zdrady 
wynikać miała z podporządkowania dość jasno określonej sile: gnijącemu kapita-
lizmowi, światowej zmowie (głównie żydowskiej) rządom Wall Street, liberalnej 
demokracji, która nie wynika z dążeń ludu niemieckiego.

Poczucie owego niezaspokojenia wykorzystane zostało przez najwyrazist-
szych apologetów Wschodu – nazistów, którzy przekonali do siebie szerokie masy. 
Głosowania z 1932 i 1933 roku przyniosły nazistom ewidentny sukces. Ogólne 
liczby niewiele nam jednak powiedzą o Niemczech, jeśli nie uwzględnimy teryto-
rialnego podziału głosów. O ile potępienie reżimu nazistowskiego stało się chlebem 
powszednim powojennych Niemiec i całego świata zachodniego, mało kto zada-
wał pytanie o to, czy poparcie dla nazizmu lub jego odrzucenie miało jakikolwiek 
wymiar geografi czny. Po klęsce wojennej miliony Niemców zostało zmuszonych 
do opuszczenia zamieszkiwanych przez siebie terytoriów (głównie Gdańska, Prus 
Wschodnich, które przeżyły wyjątkowo ciężką ewakuację, Pomorza Zachodniego, 
Ziemi Lubuskiej, Dolnego Śląska) i emigracji do zachodniej lub niegdyś centralnej 
części kraju. Oznaczało to jawną niesprawiedliwość, niektórych bowiem Niemców 
(zamieszkujących zachodnie prowincje) los potraktował stosunkowo łagodnie, in-
nych uraczył zmorą komunizmu (terytorium dawnej NRD), jeszcze innych wyzuł 
nawet z dziedzictwa i skazał na wygnanie.

Jeśli jednak uważniej przyjrzeć się wydarzeniom z lat 1932–1933, spojrzenie 
na ów problem może ulec pewnej modyfi kacji. Wybory, które wyniosły Hitlera 
do władzy, były, rzecz jasna, owocem długotrwałego procesu upadku zaufania do 
liberalnych rządów Republiki Weimarskiej. 5 marca 1933 roku ponad 55% wybor-
ców z Prus Wschodnich, Pomorza Zachodniego i okręgu Frankfurtu nad Odrą, 
czyli Ziemi Lubuskiej, głosowało za NSDAP. W środkowych Niemczech wynik ten 
oscylował pomiędzy 45 do 50%, podczas gdy na przykład w Kolonii czy Północnej 
Westfalii nie przekraczał 35%. Mapa wyborcza z marca 1933 roku nie pozostawia 
cienia wątpliwości co do elektoratu nazistów. Po pierwsze zatem, za wizją Niemiec 
roztaczaną przez Hitlera optował przede wszystkim pruski Wschód, natomiast 
prowincje zachodnie odnosiły się do nazizmu z niechęcią. Po drugie, na nazistów 
głosował głównie żywioł protestancki, głęboko przywiązany do zasady podporząd-
kowania Kościoła państwu. Katolicy (mieszkańcy Opolszczyzny, Warmii, Bawarii, 
Nadrenii) z oczywistych względów z ideą taką pogodzić się nie mogli. Po trzecie, 
Hitler znalazł nieporównanie większe poparcie na wsi niż w miastach. Fatalnie 
prezentowały się wyniki partii nazistowskiej w Berlinie, gdzie dominowały sym-
patie dla poglądów liberalnych, ugruntowane przez widoczny wpływ żydowskiego 
środowiska kulturotwórczego. Fakty te pozwalają dość jednoznacznie odpowiedzieć 
także na pytanie o ideologiczną proweniencję nazizmu, o to, czy wywodził się 
on logicznie z lewicowych utopii totalitarnych, czy raczej tradycji patriotyczno-
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-imperialnych. Pod tym względem źródła dwu totalitaryzmów europejskich wydają 
się mimo wszystko nieco odmienne: bolszewików poparła mniejszość, głównie 
lumpenproletariat i garstka marksistowskiej inteligencji, Hitlera zaś wyniosły do 
władzy Blut und Boden20.

Po drugiej wojnie światowej Niemcy uległy gwałtownej transformacji. 
Rozliczenie nie tylko ze zbrodniczą spuścizną nazistowską, emanującą rasizmem, 
ale także z militaryzmem i antyeuropejskim szowinizmem spowodowało, że 
Niemcy gwałtownie zwróciły się ku idei zjednoczonej Europy. Na czele tego dążenia 
znaleźli się przedstawiciele niemieckiego Zachodu z Konradem Adenauerem na 
czele. Jak zauważy Luigi Barzini, „Wielu Niemców z rodzinnych stron Adenauera 
i części kraju położonych jeszcze bardziej na południe tradycyjnie uważało swych 
rodaków zza Łaby za dzikie, nieprzewidywalne plemiona, które należy trzymać na 
dystans”21. Ów podział został wzmocniony przez oddzielenie wschodnich Niemiec 
od reszty kraju w warunkach ładu zimnowojennego. Pomimo faktu, że ostatecznie 
nie doszło do lawinowego wzrostu nastrojów nacjonalistycznych i populistycznych 
na terenie dawnej NRD, rozziew pomiędzy Ossis i Wessis także w intelektualnym 
i aksjologicznym wymiarze niezupełnie stracił na aktualności. Obserwacja roz-
woju obszaru wschodnich Niemiec pod tym kątem może być bardzo interesująca 
z socjopolitycznego punktu widzenia. 

Wschodni sąsiad Niemiec i zachodni sąsiad Rosji – Polska u swego zarania 
nie musiała borykać się z problemem opozycji Wschód–Zachód, pojawił się on 
dopiero w epoce jagiellońskiej. To w tym właśnie okresie następuje gruntowne 
przeorientowanie polskiej polityki zagranicznej na wschód, chociaż nie oznacza to, 
że sami Polacy zaczęli interpretować swój kraj jako „wschodni”. Polska pozwoliła 
sobie na utratę znaczącej części swych ziomków na ziemiach zachodnich, aby skon-
centrować się na utrzymaniu pozostającego w ogniu pogranicza. Na kilka wieków 
granica zachodnia najpierw królestwa Jagiellonów, a następnie Rzeczypospolitej 
pozostawała spokojna. Prawdziwa walka toczyła się na Wschodzie, a tym samym 
zaczęła tworzyć się legenda kresowych rycerzy broniących europejskiej cywilizacji 
przed barbarzyńcami. Unia lubelska, która utworzyła bardzo obszerne terytorialnie 
dwupaństwo, dała Polakom bezcenny dar w postaci niebagatelnych przeciwników: 
Szwecji, Moskwy i Turcji, z którymi sama Polska spotkać się nie musiała, albowiem 
nie posiadała z nimi wspólnej granicy. Wrogowie doprowadzili do wykrwawienia 
kraju, ale jednocześnie pasł się na krwawej łące mit rycerstwa spod kresowych stanic. 

Rozbiory postawiły przed polskim środowiskiem niepodległościowym po-
ważne pytanie o kształt przyszłej odrodzonej Polski. Zwykle redukuje się wizje 
niepodległości do dwu sprzecznych koncepcji bezpośrednio poprzedzających 
wydarzenia wynikające z zakończenia pierwszej wojny światowej. Pierwszy sta-

20 Dane za: J.K. Pollock, An Areal Study of the German Electorate 1930–1933, „Th e American 
Political Science Review” 1944, vol. 38, p. 89–95.

21 L. Barzini, Europejczycy, Warszawa 2001, s. 93.
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nowi projekt Międzymorza, rozwinięty przez Józefa Piłsudskiego i zakładający 
odtworzenie dawnej Rzeczypospolitej na zasadzie federacji w celu zabezpieczenia 
interesów narodów północno-wschodniej Europy w obliczu zagrożenia sowie-
ckiego22. Koncepcją alternatywną była endecka wizja Polski jako państwa stricte 
narodowego, chociaż szef endecji, Roman Dmowski, sam posługiwał się pojęciem 
Międzymorza (szczególnie w analizie: Zagadnienia środkowo- i wschodnioeuropejskie 
z 1917 roku), jednak bardziej w celu deskryptywnym, uwypuklającym przewagę 
identyfi kacji etnicznej nad państwową na tym terenie. 

Usytuowanie tych koncepcji na linii Wschód–Zachód wykazuje oczywisty 
paradoks. Wizja piłsudczykowska zakładała, że głównym zagrożeniem dla Polski 
jest Rosja w dowolnej postaci. Piłsudski szukał porozumienia z Austrią i Niemcami, 
starając się nie rozmawiać ani z przywódcami bolszewickimi, ani nawet z nacjona-
listami litewskimi. Dmowski, Korfanty i inni działacze prawicy nie widzieli w Rosji 
jako kulturowo słabszym przeciwniku wielkiego problemu. Wrogiem numer jeden 
byli Niemcy (niewiele dobrego pisano także w tym kręgu o środowisku żydowskim). 
Paradoks stosunku tych dwu koncepcji do siebie nawzajem polegał na tym, że o ile 
prawica postrzegała przyszłą Polskę jako nowoczesne, narodowe i europejskie 
państwo, unikała dialogu z zachodnim sąsiadem. Z drugiej strony, zwrócona na 
Wschód nowa Rzeczpospolita w rzeczywistości występowała przeciwko temu, 
co wschodnie. Paradoks ten nie jest wszakże aż tak absurdalny, jak mogłoby się 
wydawać. Ze strony endeków, a po części także chadeków brak było chęci dialogu 
z Niemcami, gdyż nie postrzegano ich jako żywioł stricte zachodni. Europejskość 
kojarzyła się polskiemu środowisku narodowemu z brytyjskim liberalizmem, 
francuskim etatyzmem, włoską katolickością, ale nie z niemiecką Zollverein czy 
ideą Lebensraumu. Niemcy stanowili pewien problem, który należało przeskoczyć, 
aby dostać się do „prawdziwej” Europy. 

Druga wojna światowa zmieniła wiele w losach Polski i Polaków. Zmian tych 
nie da się zinterpretować w sposób jednoznaczny, ale dotyczą one zdecydowanie 
problemu relacji idei Wschodu i Zachodu. Po pierwsze zatem, mamy do czynie-
nia z czynnikami obiektywnymi, niezależnymi od woli samych Polaków. Przede 
wszystkim doszło do przymusowego włączenia Polski w skład obozu socjalistycz-
nego. Tym samym powstało nowe rozumienie pojęcia Europy Wschodniej, którego 
korelatem była nie religia czy etniczność, ale przynależność do bloku politycznego 
charakteryzującego się dość jednolitym ustrojem i polityką zagraniczną. Ponieważ 
ustrój ten, jak i sojusz militarno-gospodarczy były narzucone, u skłonnych do 
oporu wobec autorytetów politycznych Polaków automatycznie pojawiły się jed-
noznaczne nastroje kontestacyjne, poczucie obcości wobec agenturalnej władzy, 
a tym samym – poczucie obcości wobec idei wschodniości. 

Drugą obiektywną przesłanką zmian była zmiana granic. Blisko pięć milionów 
Polaków zostało zmuszonych do wyjazdu z terenu Kresów. Ponieważ stanowili 

22 Zob. L. Moczulski, Narodziny Międzymorza, Warszawa 2007.
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tam często elitę, w nowym miejscu stworzyli mit utraconej Arkadii, dając zupełnie 
błędne wyobrażenie o rzeczywistych dziejach kraju w minionych wiekach. Ponieważ 
władze komunistyczne odświeżyły endecką koncepcję Polski piastowskiej, środo-
wiska opozycyjnych publicystów niejednokrotnie interpretowały ten model jako 
swoistą political fi ction. Fakty natomiast są dość jednoznaczne: w XVIII wieku 
blisko połowa mieszkańców Dolnego Śląska mówiła po polsku, będąc brutalnie 
wypierana przez protestancką administrację niemiecką. W spisie ludnościowym 
z 1905 roku 3% mieszkańców Świdnicy podało jeszcze polszczyznę jako język ojczy-
sty23. Tymczasem na polskim Wschodzie, owym fascynującym enfant terrible idei 
jagiellońskiej zachodziły inne dynamiczne procesy. Polska ludność Litwy zaczęła 
koncentrować się w jej południowej strefi e, tj. na Wileńszczyźnie, co pozwoliło 
na stosunkowo łatwe nakreślenie granicy polsko-litewskiej. Na Polesiu ludność 
chłopska rażąco odbiegała stylem życia od polskiej szlachty, jednak starała się 
poprzez włączenie do systemu oświaty w języku polskim przełamać wielowiekowe 
zacofanie24. Na terenach zachodnioukraińskich, głównie na Wołyniu, przewaga lud-
ności zwanej przez Polaków eufemistycznie Rusinami była ogromna, co pozwoliło 
na łatwe zlikwidowanie ponad 50 tysięcy Polaków podczas rzezi dokonywanych 
przez oprawców z ramienia OUN25, a także na infi ltrację polskiego ruchu oporu 
przez NKWD. W okresie międzywojennym wiele wysiłku wkładano w polonizację 
spornych terenów, rezultat jednak bywał bardzo różny. 

Pomimo wszelkich oddziaływań ideologicznych środowiska idei jagiellońskiej 
Polska przesunęła się trwale na Zachód, tj. powróciła do macierzystego kształtu nie 
tylko w sensie geografi cznym. Całe pokolenia wyrosły w europejskiej przestrzeni 
architektonicznej. Industrialność wypierała z wolna rustykalno-szlachecką wizję 
swojskości. Wyznacza to także nowe relacje Polaków z sąsiadami. Tym, co wydaje 
się nie ulegać wątpliwości, jest zwrócenie oczu na Zachód przez niemal wszystkie 
społeczności Europy Środkowej, w tym także Polaków i Niemców. Jak jednak 
wykazały badania i w tym wypadku dochodzi do pewnego paradoksu: 

Można powiedzieć, że zarówno Polacy, jak i Niemcy patrzą w jednym kierunku‚ są zwróceni 
na zachód. Tyle tylko, że dla Polaków oznacza to, że na pierwszym planie widzą Niemcy 
i one ucieleśniają Zachód dla Polaków. Niemcy natomiast patrząc na zachód mimo woli 
odwracają się do Polaków plecami26.

23 Zob. Schweidnitz, [w:] Gemeindelexikon für die Provinz Schlesien 1908 (Stand: 01.12.1905). 
Por. także z danymi dotyczącymi mniejszych miejscowości: http://www.schweidnitz.net/orte_sch/
konradsw.html [data odwiedzin: 11.09.2010].

24 Zwięzłą charakterystykę terytorium w okresie międzywojennym podaje Krzysztof Hejke: 
Polesie, Warszawa 2009.

25 Zbiorcze podsumowanie danych podanych przez: W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo 
dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945, Warszawa 2000.

26 M. Fałkowski, Polska jako Wschód i jako Zachód (pierwotnie w: „DIALOG. Magazyn 
polsko-niemiecki”, nr 60, 2002), [na stronie internetowej: http://www.isp.org.pl/files/ 
12525150230687736001117706242.doc, data odwiedzin: 29.06.2010].
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Polska współczesna bardziej ustami polityków niż zwykłych ludzi zdawała 
się powracać do niemożliwej już do zrealizowania idei jagiellońskiej. Klasycznym 
przykładem idei otwarcia na nierosyjski wschód Europy była koncepcja Jerzego 
Giedroycia, na którego powołuje się wielu polityków, a niektórzy nawet próbowali 
tworzyć politykę zagraniczną w duchu tej koncepcji. Dotyczy to szczególnie relacji 
Polski z państwem ukraińskim27. W praktyce jednak wysiłki te spełzły na niczym, 
po drugie zaś okazały się raczej fasadowe i nie zyskały wystarczającego poparcia.

Reasumując, nietrudno zauważyć, że semantyka idei Wschodu i Zachodu 
w Rosji, w Niemczech i w Polsce, pomimo że jako czynnik modyfi kujący dok-
tryny polityczne odgrywa w każdym z trzech wskazanych przypadków znaczącą 
rolę, pozostaje zasadniczo odmienna treściowo. Mimo to stanowi zawsze, z jednej 
strony, próbę wskazania swego miejsca na geopolitycznej mapie świata, a z drugiej 
– schizofreniczną grę o charakterze aksjologicznym.

Th e East and the West ideas
in political thought of Russia, Germany and Poland

Summary

Th e ideas semantically denoted as the East and the West play an important part in 
political thought of Russia, Germany and Poland. However, their semantic values in 
each case are far from being identical. Russia used to identify itself as a civilization 
stretched between the European West and Asia, either as an ill-formed kind of civi-
lization or as a supreme non-Western Christian domain. Th e most extreme shape of 
Anti-Westernism is taken by Alexander Dugin’s infl uential geopolitics. Th e German 
West is identifi ed with Spenglerian Civilization and contradicts the idea of Culture 
which is an embodiment of the East. In Germany nationalist militarists as well as the 
agrarian circles are responsible for the spread of Nazism – a perfect embodiment of 
the Eastern ideological pole. Poland has never perceived itself as an Eastern element. 
Polish East is a missionary idea of Jagiellonian times where the Commonwealth was 
supposed to be a Frontier of the Western civilization. On the contrary, Polish West is 
the idea of an average European state, open rather to its western partners and turning 
its back on the steppe grass on the other side. 

27 Zob. O Giedroycia sporu nie ma. Rozmowa z Radosławem Sikorskim, „Nowa Europa Wschodnia” 
2010, nr 1, s. 69–78.


