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SOKAŁA DLA E24: CHINY MOGĄ PCHNĄĆ ROSJĘ DO
WOJNY W EUROPIE. POLSKA ZAGROŻONA
[WYWIAD]
Podstawowe niebezpieczeństwo dla Polski to proces wasalizacji Rosji przez Chiny. W Pekinie może
bowiem pojawić się pomysł wykorzystania Rosjan do dywersji względem Zachodu – mówi dr Witold
Sokała.
Jakub Wiech: Czy mamy Nową Jałtę i nowy podział świata?
Dr Witold Sokała: Nową Jałtę – nie. Nowy podział świata – tak. Jałta była podziałem świata dokonanym
przy zielonym stoliku, a obecny podział świata kształtuje się bardzo spontanicznie, nikt go nie ustala,
nikt nie podpisuje jawnych czy tajnych porozumień o globalnym zasięgu. Natomiast bez wątpienia, po
okresie chaosu zwanym czasami „pauzą strategiczną”, wyłania się z tego zamieszania nowy ład
międzynarodowy. Z grubsza – oparty znów na rywalizacji strategicznej Zachodu i Wschodu, tyle, że
centrala bloku wschodniego jest teraz w Pekinie.
Z polskiej perspektywy Jałta kojarzy się głównie ze zdradą sojuszników, m.in. przez USA.
Czy teraz Amerykanie zdradzili nas ponownie?
Nie. USA realizują swoją politykę, co jest naturalne w krajach demokratycznych, gdzie wyborcy płacą
ekspertom i politykom, by realizowali interesy tych właśnie podatników i miejscowego biznesu, nie zaś
krajów trzecich. Natomiast kraj wiążą pakty międzynarodowe – i jeśli one zostaną naruszone, to wtedy
można mówić o zdradzie. Ale niczego takiego po stronie Stanów Zjednoczonych nie dostrzegam.
Widzę natomiast pewien deﬁcyt myślenia politycznego po stronie części polskich ekspertów i opinii
publicznej, polegający na myśleniu życzeniowym względem USA. Życzylibyśmy sobie, żeby Ameryka
broniła naszych interesów. A gdy tak nie jest, strzelamy focha. Ten deﬁcyt był widoczny szczególnie
przy porozumieniu amerykańsko-niemieckim w sprawie Nord Stream 2. Sam wolałbym, żeby Zachód
blokował ten gazociąg, natomiast Amerykanie podjęli pewną decyzję, z ich punktu widzenia logiczną,
polegającą na przyznaniu Niemcom pierwszeństwa w polityce europejskiej. Zdjęcie z agendy sporu o
Nord Stream 2 było bez wątpienia korzystne z perspektywy zarówno Waszyngtonu jak i Berlina. To był
gest w założeniu proniemiecki, ale bynajmniej nie prorosyjski. Moskwę zresztą pewnie ucieszył tylko
częściowo, bo towarzyszące mu mocne oświadczenia, informujące światową opinię publiczną, że Rosja
ma w zwyczaju wykorzystywać gaz jako broń, spowodowały na Kremlu wściekłość i ostre reakcje. Tak
więc, zdrady bym się tu nie doszukiwał. Jeśli jednak mówimy o pewnej nielojalności, to spójrzmy też z
drugiej strony – bo Polska wykonała po drodze szereg gestów, które sojusznik amerykański mógł
odczytać jako nieprzyjazne. Mam tu na myśli między innymi wyjazd pana ministra Raua do Chin i
towarzyszące mu wyraźne sygnały, że Polska może być zainteresowana ściślejszymi więzami z ChRL,
także natury strategicznej, na co strona chińska zareagowała czarną polewką. O ile z jednej strony
rozumiem pewną grę ze strony Warszawy na rzecz przekształcenia relacji z Waszyngtonem w bardziej
partnerskie, o tyle sposób wykonania tego jest przeciwskuteczny. Podważa naszą wiarygodność,

powoduje też zdenerwowanie po stronie części amerykańskiej elity politycznej.
A czy takie ruchy, jak sprawa TVN, nie są próbą wykorzystania naszych aktywów właśnie
do tego, by Amerykanie siedli z Polakami do partnerskich negocjacji?
Powtórzę: cel zbożny. Dążenie do poprawy relacji z USA w kierunku mniej wiernopoddańczych, a
bardziej podmiotowych jest słuszne. Natomiast sposób, miejsce i czas – fatalne. Myślę, że wybór pola
sporu był motywowany polityką wewnętrzną, bo elektoratowi partii rządzącej każdy atak na TVN się
podoba. Ale sprawa w relacjach międzynarodowych jest nie do wygrania. U Amerykanów nic w ten
sposób nie zyskamy, za to narazimy na szwank wspólne interesy. I to my na tym stracimy.
Amerykanie bez współpracy z Polakami sobie poradzą. Ale dla nas byłaby to strata fundamentalna,
alternatywą jest bowiem dryf w rosyjską strefę wpływów. A to byłby nie tyle przeskok z deszczu pod
rynnę, co skok w przepaść.
Czy Amerykanie nie skaczą z kolei w przepaść zawierając porozumienie z Niemcami? Czy
nie jest to powtórka błędów z kadencji Obamy?
Z pewnym niepokojem obserwuję politykę amerykańską dotyczącą Rosji, ale wydaje mi się, że
gdybym był Amerykaninem, to sam bym próbował działać podobnie. Są to kroki zmierzające do
pewnego resetu – i tu faktycznie można doszukiwać się analogii do polityki Obamy. Jednakże bardzo
zmieniły się okoliczności. USA zidentyﬁkowały Chiny jako największe wyzwanie następnych dekad, a z
tej perspektywy Rosja jest tylko pewnym zasobem. Wielu Polakom pewnie by się marzyło jakieś
asertywne uderzenie w Rosję, ale z punktu widzenia globalnej rywalizacji z Chinami, patrząc całkiem
na zimno, to ono nie jest Stanom do niczego potrzebne, przynajmniej teraz. Nie sądzę oczywiście, by
Waszyngton wierzył, że da się w pełni przeciągnąć Rosjan na stronę amerykańską, ale być może uda
się zapewnić przynajmniej ich neutralność. I to jest racjonalne. Ale pozostaje pytanie, czy sposób
działania przybliża USA do celu? Nie wiem, nie znamy przecież wszystkich aspektów tych relacji. Z
pewnością Amerykanie mają w zanadrzu szereg narzędzi, którymi naciskają lub mogą naciskać na
Rosję, podejrzewam też, że liczą się z przesileniem wewnątrz rosyjskiej elity władzy. A żeby je
wykorzystać, to trzeba mieć kontakty, pracować z ludźmi, którzy mogą przy następnych rozdaniach
wypłynąć. Bo na jakąkolwiek pedagogikę względem kleptokratycznej ekipy obecnych władców Kremla
to z pewnością nie ma co liczyć, pewne luzowanie też przecież nie spowoduje, że wpadną oni w
objęcia Zachodu.
https://sklep.defence24.pl/produkt/sztuka-wojny-e-book/

Reklama
Czy dla obecnej polityki USA względem Europy Środkowej była jakaś alternatywa,
polegająca na kierunku innym niż scedowanie odpowiedzialności za region na Niemcy? Np.
opcja w postaci Trójmorza?
Z przykrością to powiem, ale moim zdaniem nie. Nie sądzę nawet, by ekipa Trumpa traktowała ten
projekt jako realną alternatywę dla Unii Europejskiej. To była raczej gra na zdekomponowanie i
osłabienie UE oraz na zablokowanie lądowych połączeń między Chinami a Zachodnią Europą, czyli w
gruncie rzeczy – wiadomych i niemiłych Amerykanom projektów mocarstwa od Kanału La Manche po
Władywostok. W sytuacji, kiedy nastąpił zwrot w polityce Waszyngtonu i Berlina, przygotowywany
przecież jeszcze za Trumpa, i mamy poprawę relacji unijno-amerykańskich, to Stanom Zjednoczonym
przestało zależeć na blokowaniu współpracy Europy Zachodniej z Chinami. Co więcej, Amerykanie
znaleźli partnera w Europie, który naprawdę dysponuje potencjałem. Patrząc z perspektywy
Waszyngtonu, Niemcy to sprzymierzeniec, który ma zdolności polityczne, gospodarcze, wywiadowcze,
wizję rozwoju Unii (abstrahuję w tym momencie od ocen jakości tej wizji) – to dość oczywiste, że USA
będą chciały się z RFN dogadać co do Europy, w zamian za niemiecką pomoc w rywalizacji z Chinami.
I ta pomoc już ma miejsce – przecież niemiecka fregata rakietowa popłynęła już w bezprecedensowy
rejs na Morze Południowochińskie, dołączając na tym newralgicznym akwenie do sił amerykańskich i
brytyjskich. To symboliczny gest, Berlin wybrał stronę w nowej, zimnej wojnie.
Czy – patrząc na tę zmianę amerykańskiej polityki oraz takie sytuacje, jak ta w
Afganistanie, skąd USA wycofywały się w chaosie – mamy podstawy, by obawiać się o
swoje bezpieczeństwo?
Mamy takie powody, ale to ze względu na coraz bardziej negatywne zjawiska na wschód od nas oraz
ze względu na fatalną politykę naszego rządu. Afganistan jest ciosem dla globalnego prestiżu USA,
obecne wydarzenia mogą spowodować pewne korekty w globalnym środowisku bezpieczeństwa, ale
nie przesadzajmy. To dało się przewidzieć. Decyzję w tej kwestii podjął w zeszłym roku Donald Trump
i już wtedy było wiadome, że prędzej czy później Afganistan zostanie oddany Talibom. Ale ten
problem nas bezpośrednio nie dotyczy. Najważniejszym dylematem przyszłości dla Polski będzie: po
której stronie rywalizacji amerykańsko-chińskiej stanąć. Pamiętam lata 90. oraz początek XXI wieku,
gdy mówiono, że naszym podstawowym celem jest współpraca jednocześnie z Europą i

Waszyngtonem oraz zasypywanie tak zwanego „pęknięcia transatlantyckiego”, które wtedy faktycznie
narastało. Teraz mamy dobrą współpracę na linii UE-USA, nie musimy wybierać między tatusiem a
mamusią, więc nic tylko się wpasowywać w tę współpracę, a nie wykonywać gesty pod adresem
liderów państw przeciwnych Zachodowi. Jednakże podstawowe niebezpieczeństwo dla Polski, w
dłuższej perspektywie, to proces wasalizacji Rosji przez Chiny. To w dużej mierze już postępuje. Jeżeli
postąpi dalej, przy jednoczesnej eskalacji konﬂiktu Zachód-Wschód, to w Pekinie bez wątpienia pojawi
się pomysł wykorzystania Rosji do dywersji względem Zachodu po to, by część potencjału
amerykańskiego, brytyjskiego czy niemieckiego związać siłami rosyjskimi. Moskwa, dopóki działa
względnie suwerennie, musi ograniczać agresję skierowaną na Zachód – bo nie strzela się do
najlepszego klienta swojego sklepiku z ropą i gazem. Ale na Kremlu zasiada coraz bardziej
skorumpowana ekipa, podległa wpływom. I dlatego popchnięcie jej do jakiegoś ograniczonego
konﬂiktu na Zachodzie, wbrew prawdziwym interesom kraju, jest czymś realnym. Polska mogłaby być
niestety naturalnym polem do realizacji takiego scenariusza. A im mniejsze nasze zintegrowanie ze
strukturami zachodnimi, im gorsza opinia w oczach tamtejszej publiki, im mniejsza skala interesów
zachodnich w Polsce, tym mniejsza skłonność do tego, by zadbać o bezpieczeństwo kraju nad Wisłą.
Może właśnie dlatego powinniśmy zacząć grać na różnych fortepianach?
Żeby grać na różnych fortepianach, to trzeba w ogóle umieć grać. A ja niestety mam poważne
zastrzeżenia co do techniki i muzykalności obecnych orkiestrantów. Poza tym, żeby grać, trzeba mieć
też narzędzia. My zaś od lat ich nie tworzymy, a posiadane często psujemy – przykładem „deformy”
służb specjalnych. Politykę zagraniczną podporządkowujemy polityce wewnętrznej. Zaniedbaliśmy na
przykład do reszty coś, co i tak było w fatalnym stanie od wielu lat, czyli lokowanie młodych, zdolnych
polskich urzędników i ekspertów w strukturach Unii Europejskiej. To w ten sposób się robi politykę
europejską, nie przez Twittera, paski w TVP i tym podobne. Polak pracujący w Berlaymont dostarcza
informacji o tym, co się dzieje, co jest planowane, ma wpływ na te projekty. A my tego nie robimy
wcale. Pora to zmienić, uczyć się grać, i to muzykę współczesną, nie siedemnasto- czy
dziewiętnastowieczną. Bo w międzyczasie wiele się zmieniło, w tym pojęcie suwerenności. No i
powinniśmy grać niekoniecznie na wielu fortepianach, bo tak naprawdę, to nie ma ich zbyt wiele. W
rzeczywistości jest do wyboru fortepian waszyngtońsko-europejsko-londyński i fortepian pekińskomoskiewski. A jeśli przez mnogość fortepianów ktoś rozumie np. sojusz z Ankarą, to jest w straszliwym
błędzie. Turcja nie zapewni nam bezpieczeństwa, bo ani może, ani chce. Ma własne utwory do
zagrania.
Dziękuję za rozmowę!
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