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Ze Zdzisławem Krasnodębskim, socjologiem i filozofem 

• rozmawia 
Tomasz P. Terlikowski 

Putin nie jest 
szaleńcem 

TOMASZ P. TERLIKOWSKI: Obawia się pan 
profesor wojny? 

ZDZISŁAW KRASNODĘBSKI: Nie obawiam się. 

Dlaczego? 
Nie ma obecnie gotowości do jej prowa

dzenia. Oczywiście nie można wykluczyć 
jakiegoś przypadku losowego, nieszczęśli
wego zbiegu okoliczności czy militarnych 
incydentów, ale wojna na dużą skalę nam 
- w najbliższym czasie - nie grozi. 

jeśli jednak Władimir Putin jest - jak to sugero
wała Angela Merkel - szalony, to może racjonalne 
analizy wezmą w łeb i on jednak tę wojnę wywoła? 

Ona zasugerowała tylko, że Putin 
żyje w innym świecie. Słyszałem też 
wypowiedzi ludzi, którzy specjalizują 
się w analizie polityki Putina, którzy 
przestrzegają, i to bardzo mocno, przed 
traktowaniem go jako człowieka szalone
go. On działa konsekwentnie i racjonal
nie, ale w ramach swojego światopoglądu 
oraz wyznaczonych przez niego celów. 
Putin jest przekonany, że Rosja ma pewną 
misję cywilizacyjną w świecie, a on sam 
powinien odbudować jej potęgę. A sama 
wypowiedź Angeli Merkel na temat Puti-
na świadczy zasadniczo o tym, że jest ona 
bezradna wobec niego i że skonstatowała, 
iż ma zupełnie odmienny system wartości 
czy postrzeganie świata niż on. Jednak to 
w niczym - i to jest już moje zdanie - nie 
odbiera samemu Putinowi racjonalności 
w działaniu. 

Tyle że jest to racjonalność kierująca się 
odmiennymi kryteriami niż ta zachodnia. Zachód 
kieruje się kryterium pragmatyczno-gospodarczym, 

a Kreml nie, bo nie ma wątpliwości, że awantura na 
Krymie przyniesie Rosji raczej straty, a nie zyski... 

Nie ma wątpliwości, że Putin nie kieruje 
się czysto ekonomicznym rachunkiem, ale 
trzeba mieć też świadomość, że ostatecz
nie straty ekonomiczne nie muszą być tak 
wielkie. Jestem bardzo sceptyczny co do 
długotrwałości sankcji gospodarczych Za
chodu wobec Rosji oraz ich siły. A decyzja 
o oddaniu Ukrainy i pozostawienie Krymu 
samemu sobie łączyłyby się z innymi, nie
koniecznie mniejszymi kosztami politycz
nymi. W polityce nie kierujemy się tylko 
gospodarczymi wyliczeniami, ale także 
kalkulacjami strategicznymi, geopolitycz
nymi czy ideologicznymi. Stany Zjednoczo
ne nie zawsze kierują się czystą kalkulacją 
ekonomiczną, nie ma więc powodów, by 
wymagać tego od Rosji. 

Stany Zjednoczone rzeczywiście potrafią prowa
dzić politykę niekorzystną dla siebie finansowo, ale 
trudno to samo powiedzieć o krajach UE. 

Jednak taka właśnie polityka, uwarun
kowana wyłącznie względami ekonomicz
nymi wobec Rosji, właśnie na naszych 
oczach ponosi klęskę. Zachodowi wydawa
ło się, że współpraca gospodarcza z Rosją 
doprowadzi do jej liberalizacji i moderni
zacji. Tak się jednak nie stało. Rosja pozo
stała krajem autorytarnym i agresywnym, 
a Zachód - choć pewnie trochę na tym 
zarobił - uzależnił się energetycznie od 
Federacji Rosyjskiej. Racjonalność ekono
miczna ma zdecydowane ograniczenia. 

0 co gra teraz Putin? 
O odbudowę imperium i pozycji mocar

stwowej Rosji. Chciałby przeciwstawić się 

innym wielkim podmiotom geopolitycz
nym. Putin, ale także wielu Rosjan, spo
glądając w kierunku Europy, widzą wielką 
siłę, która wciąż przesuwa się bliżej ich 
granic i odbiera im kolejne strefy wpływu. 
Na to imperium rosyjskie nawet jeśli nieco 
osłabione czy - jak mówią niektórzy -
umierające nie może się zgodzić. A jeśli do 
tego dodamy świadomość odmienności cy
wilizacyjnej Rosji od Zachodu, to narracja 
putinowska stanie się pełna i zrozumiała. 

Putin gra rolę obrońcy cywilizacji chrześcijań
skiej przed nawałą nihilizmu europejskiego. 

I nie jest to rola nowa. Już w XIX w, część 
europejskich konserwatystów traktowała 
Rosję jako obrońcę konserwatywnego 
status quo, a szerzej - obrońcę chrześcijań
stwa i tradycyjnego ładu przed zakusami 
rewolucjonistów. Putin nawiązuje zaś 
do tej tradycji, tworząc wrażenie, że to 
Rosja będzie bronić siebie i innych przed 
agresywną laicyzacją. W podobnym duchu 
utrzymane jest zresztą podpisane przez 
rosyjską Cerkiew prawosławną i Kościół 
katolicki w Polsce porozumienie. 

Trudno nie dostrzec, że - niezależnie od 
intencji Putina - coś w tym jest. Zachód legalizuje 
eutanazję dzieci w Belgii i rozkłada rodzinę poprzez 
wspieranie związków gejowskich, a w tym samym 
czasie Putin ogranicza prawo aborcyjne i zakazuje 
propagandy gejowskiej. Gdy w miejscu perspektywy 
geopolitycznej postawimy perspektywę cywiliza
cyjną, nagle się okaże, że wybór wcale nie jest tak 
oczywisty jak za czasów zimnej wojny, gdy z jednej 
strony był moralny Zachód, a z drugiej niemoralny 
i zbrodniczy komunizm. Teraz mamy z jednej strony 
rozłożony moralnie Zachód i odwołującą się do 
chrześcijaństwa Rosję. 

Nie przekonuje mnie taki opis. Ani 
Rosja nie jest tak chrześcijańska, jak się to 
może wydawać z zewnątrz, ani Zachód nie 
jest tak nihilistyczny. A co więcej, Rosja, na
wet z - moim zdaniem - tylko deklaratyw
nym chrześcijańskim konserwatyzmem, 
nie jest atrakcyjna ideowo. Ukraina jednak, 
nawet jeśli Krym przejdzie do Rosji, wybie
ra Zachód. I to nie jest przypadek. Rosyjski 
model cywilizacyjny pociąga nielicznych. 
To jest zresztą odmienność sytuacji w po
równaniu z okresem ZSRS. Model sowiecki 
jednak przyciągał, fascynował licznych 
zachodnich intelektualistów. Teraz trudno 
o tym mówić. Rosji brakuje soft power, któ
ra wciąż jest silną stroną Unii Europejskiej. 

Tyle że trudno nie dostrzec, iż Putin próbuje 
jednak - nawet jeśli kierując się względami czysto 
cynicznymi - wzmacniać prawosławne chrześcijań
stwo i wracać do korzeni, a Zachód robi wszystko, by 
się tych korzeni i fundujących go wartości wyrzec. I 
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1 Chrześcijaństwa nie powinniśmy 
jednak sprowadzać do tych, niezmiernie 
ważnych, kwestii, A poza tym poza dekla
ratywną obroną życia i rodziny są inne 
kwestie, z którymi putinowska Rosja sobie 
nie radzi, a które są mocną stroną Zachodu. 
Wystarczy pomyśleć tylko o postępującej 
atomizacji społeczeństwa rosyjskiego, 
0 alkoholizmie, o traktowaniu chorych 
1 niepełnosprawnych, o braku szacun
ku dla jednostki. Byłbym więc ostrożny 
z przedstawianiem Rosji jako jasnej strony 
mocy w wojnie kultur. Sprawa jest o wiele 
bardziej skomplikowana. 

Trudno też jednak uznać, że Zachód jest taką 
jasną stroną mocy. 

Niezależnie od krytycznego nastawienia 
wobec Unii Europejskiej trzeba jasno po
wiedzieć, że wydarzenia na Ukrainie poka
zują, iż ma ona zdecydowaną przewagę, jeśli 
chodzi o atrakcyjność modelu kulturowego 
i cywilizacyjnego. Protestujący na Majda
nie zupełnie jasno wskazali, że wolność 
osobistą i społeczną widzą raczej po stronie 
Zachodu, a nie Wschodu. My oczywiście 
wiemy, będąc już w Unii, że nie jest to strefa 
zrealizowanej utopii i że widać w niej po
stępujący kryzys wartości, a także napięcia 
kulturowe i społeczne, ale dla Ukrainy to nie 
ma znaczenia, bo ona chce uciec od wpływu 
0 wiele groźniejszej cywilizacji. 

Pytanie tylko, czy postępujący nihilizm UE także 
nie jest groźny? 

Myślę, że wielu z tworzących struk
tury europejskie i pracujących w nich 
nie zgodziłoby się z tezą, że Europa jest 
nihilistyczna czy cyniczna. Dla nich ona jest 
idealistyczna i zbudowana na wartościach. 
1 choć my w Polsce niekoniecznie podzie
lamy takie wartości, to trudno nie uznać, 
że nawet w obecnej Unii istnieje spójna 
aksjologia. Nie jest ona chrześcijańska, ale 
jednak istnieje. W debatach nad eutanazją 
czy „małżeństwami gejowskimi" wciąż 
odwołuje się do aksjologii, a nie brak teo
logów chrześcijańskich, którzy są w stanie 
owe zmiany wyprowadzić z chrześcijań
stwa. 

Słuchając analizy pana profesora, mam wraże
nie, że pan jest dość spokojny i przekonany o tym, 
że Zachód tę konfrontację z Rosją wygra, 

W tej chwili wytyczane są granice mię
dzy jedną cywilizacją a drugą. Nie sądzę, by 
kiedykolwiek doszło do sytuacji, w której 
Rosja przejdzie na drugą stronę, a społe
czeństwo obywatelskie przejmie władzę na 
Kremlu. Rosja nigdy nie stanie się Francją 
i Niemcami. Zachowa swoją specyfikę i bę
dzie wciąż próbowała przesuwać granicę. 

To może jednak dojdzie - jeśli nie teraz, to 
później - do jakiegoś, także militarnego starcia 
cywilizacji? 

Europa jest zbyt ostrożna. )uż w tej 
chwili jest dość nieszczęśliwa, że Ukraińcy 
na Majdanie zmusili ją do starcia, którego 
nie chciała. Politycy unijni chcieli porozu
mienia, spokojnej, trwającej dziesięciolecia 
ewolucji. A tu nagle działania ukraińskie 
i ostra postawa Rosji sprawiły, że trzeba 
zacząć działać. Europa nie przepada za 
takimi momentami. 

Ukraina wygrała już walkę o wolność? 
To nie jest jeszcze jasne. Wydaje mi się, że 

Putin będzie próbował także powtarzać sce
nariusz krymski wobec wschodniej Ukrainy, 
próbując ją oderwać lub przynajmniej zde
stabilizować cały ten kraj. A Zachód, szcze
gólnie Niemcy, zaczną pompować ogromne 
środki w rozmaite fundacje, które będą 
próbowały budować tam nową tożsamość. 
Jednym słowem - Ukraina będzie, przez 
wiele jeszcze lat, państwem, przez które 
przebiegać będzie front starcia cywilizacji. 
Nie dojdzie jednak do starcia zbrojnego. 

Finansowo Zachód jest silniejszy, więc to on 
powinien w takim „miękkim starciu" wygrać. 

Warto jednak pamiętać, że Unia znaj
duje się w ogromnym kryzysie gospodar
czym, który jest kryzysem jej tożsamości. 
Gdy Ukraińcy demonstrują, walcząc o Unię 
Europejską, w Grecji mamy strajk general
ny przeciwko Europie. Unia nie radzi 
sobie z rozszerzeniem na Wschód, z emi
gracją, z gospodarką. 

Te problemy mogą doprowadzić do dekompozy
cji Europy? 

Już ją zmieniły. Dzisiaj nie mówi się 
0 Stanach Zjednoczonych Europy, nikt nie 
traktuje już poważnie słów o Idubie rów
norzędnych państw i coraz lepiej widać, że 
głównym hegemonem Unii stały się Niemcy, 
które narzucają swoją wolę polityczną 
1 gospodarczą innym. Już pojawiają się pro
jekty budowania jakichś nowych unii oraz 
układów. Nie ulega też wątpliwości, że tak
że chrześcijanie coraz gorzej czują się w Unii 
Europejskiej, która z projektu chadeckiego 
przekształciła się w projekt lewacki. 

I wreszcie mamy kryzys demograficzny... 
... który świadczy o słabej żywotności 

Europy i o tym, że jest ona projektem 
niezmiernie słabym. 

Cieszy się pan profesor, że PO „nawróciła się" 
na retorykę śp. Lecha Kaczyńskiego? 

To nawrócenie jest czysto werbalne 
i nie mam pewności, że jest szczere. Dla 

mnie to raczej efekt czystego oportunizmu. 
Gdy widać, że reset w relacjach z Rosją, 
powoływanie fundacji polsko-rosyjskich, 
zgoda, by Gazprom przyznawał naszym 
studentom stypendia, wzięły w łeb, trzeba 
szybko zbudować nową narrację. Cóż więc 
mieli zrobić tak wielcy oportuniści jak Tusk 
i Sikorski, jeśli nie dołączyć się do ogólno
europejskiego trendu i zacząć się wypowia
dać antyrosyjsko? 

Niezależnie od intencji zawsze można powie
dzieć, że lepiej późno niż wcale i że to dobrze, 
iż narracja się zmieniła. 

Problem polega na tym, że za zmianą 
narracji i słów nie idzie zmiana polityczna. 
Zmieniły się słowa, a nie czyny. Nasza poli
tyka nadal jest w całości zależna od Berlina 
i Brukseli. Kiedyś, za zachętą Berlina, doko
nywaliśmy resetu z Rosją, teraz ostro ją 
krytykujemy, ale to nie wynika ze zmiany 
pomysłu na politykę, ale z tego, że swoją 
politykę zmienił Berlin. Lech Kaczyński miał 
zupełnie inne spojrzenie. On zamiast opierać 
się na Berlinie czy Brukseli, chciał budować 
sojusz mniejszych i większych państw Euro
py Środkowej, które prowadziłyby suwe
renną politykę nie tylko wobec Rosji, ale też 
wobec Niemiec czy Brukseli. Obecnie nie ma 
0 tym mowy. PO podwiesza się pod Niemcy, 
nie prowadzi samodzielnej polityki. 

Sami rezygnujemy z roli podmiotowej i stajemy 
się jedynie pionkiem? 

Ja bym raczej powiedział, że godzimy się 
na rolę adiutanta głównego rozgrywającego 
w polityce europejskiej, którym są Niemcy. 
Załatwiamy pomniejsze sprawy dla niego 
(czasem też dla siebie), a wielką politykę, 
geostrategiczne decyzje pozostawiamy 
innym. Lech Kaczyński zachowywał się 
zupełnie inaczej, budował bowiem własne 
koalicje (co było widać w momencie kry
zysu w Gruzji), nie czekał zaś na polecenia 
hegemona. 

Panie profesorze, a po co panu start w wybo
rach do Parlamentu Europejskiego? 

Polityką interesuję się od zawsze, od 
kilku lat aktywnie uczestniczę w życiu 
publicznym poprzez publicystykę, a teraz 
doszedłem do wniosku, że warto zaan
gażować się już wprost w walkę o Polskę, 
jaką lubię, i o taką Europę, jaką taka Polska 
chciałaby widzieć. Chcę w PE bronić tej 
tradycyjnej Polski, pokazywać jej oblicze 
1 sprawiać, że jej głos będzie tam mocno 
słyszany. A jako człowiek ze specyficzną, bo 
biorącą się także z wykładania na niemiec
kich uniwersytetach perspektywą, mam 
wrażenie, że mogę być przydatny w takim 
starciu. • 
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