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Czy zrobiliśmy wszystko, co można było zrobić, by uratować państwo w 1939 r.? Czy w czasie II wojny 
było coś do uratowania, czego uratować jednak nie potrafiliśmy?  
Dwadzieścia lat niepodległej Polski musiało się skończyć wrześniem 1939? 
- Po I wojnie światowej dwa wielkie państwa europejskie, Niemcy i sowiecka Rosja, zupełnie nie akceptowały porządku wersalskiego. 
W latach 20. i 30., czasem skrycie, częściej otwarcie, dążyły do obalenia europejskiego ładu. Łączył je zatem wspólny cel i długa tradycja 
kooperacji, choćby w sprawie rozbioru Polski. A Polska, co za pech, leżała między tymi dwoma wielkimi państwami. 
W dodatku Anglia i Wielka Brytania, które zawarły sojusz obronny z Warszawą, nie miały zamiaru wypełnić tych umów. W ówczesnej 
konfiguracji geopolitycznej II Rzeczpospolita nie miała szans na przetrwanie. 
Propaganda niemiecka nazywająca II Rzeczpospolitą państwem sezonowym, Saisonstaat, miała zatem rację? 
- Niemcy wiedzieli, co mówią, bo przecież chcieli Polskę zniszczyć. Ale nie tylko Niemcy myśleli o Polsce jako zjawisku tymczasowym. 
Świat początku XX wieku ukształtowany został w wieku XIX. A wtedy nie istniało państwo polskie, państwa bałtyckie, Jugosławia, 
Czechosłowacja. W oczach polityków nie tylko Berlina i Kremla, ale także Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych były to 
dziwaczne nowotwory - to nieszczęśliwe, nawet obraźliwe słowo, ale całkiem dobrze oddaje te bardzo niebezpieczne nastroje. Lata 30. to 
przecież epoka imperializmów. Wszyscy tzw. demokratyczni przywódcy uważali za oczywistość, że są mocarstwa, które mają specjalne 
prawa i przywileje. 
Jakie? 
- Do przywilejów należało zdaniem mocarstw decydowanie o losie mniejszych państw. 
W Europie Środkowej Czechosłowacja była ulubieńcem Zachodu, takim najlepszym uczniem w klasie. W Pradze zawsze dość porządnie 
trzymano się demokratycznych procedur, nie pojawiły się tam skłonności do autorytaryzmu powszechne w innych państwach powstałych 
po I wojnie światowej. W Czechach było masę Niemców, więc Czesi byli prorosyjscy - strategicznie, nie ideologicznie. To też się bardzo 
podobało na Zachodzie. Ale gdy Hitler zażądał Sudetów, Chamberlain i Daladier nawet nie zaprosili Czechów na rozmowy z Hitlerem. Za 
ich plecami w 1938 r. oddali Hitlerowi Sudety, w praktyce wydając cały kraj na pastwę III Rzeszy. Tak potraktowali swego ulubieńca. A 
Polska była jednym z gorszych uczniów w tej klasie, tym, który siedzi w ostatniej ławce, nie słucha nauczycieli i ciągle rozrabia. Nie była 
wygodnym partnerem Francji i Wielkiej Brytanii. Nie można było grać nią jak piłką futbolową. Piłsudski i jego obóz uważali Rosję za 
nieprzejednanego wroga, starali się prowadzić dość niezależną politykę zagraniczną, wręcz mieli ambicje odgrywania roli regionalnego 
mocarstwa. To wszystko budziło w Paryżu i Londynie irytację, wręcz niechęć. Ach, ci Polacy, wiecznie mający kłopoty ze wszystkimi 
wokół, z Niemcami, z Rosjanami, z Czechami... Z kim i w co oni naprawdę grają? 
Pod koniec życia Piłsudski proponował Paryżowi wojnę prewencyjną z Niemcami. 
- Wojna prewencyjna wygląda sensownie z dzisiejszej perspektywy, ale wtedy była nie do pomyślenia. Europa ciągle żyła w cieniu 
ogromnych ofiar wojny światowej. Zburzenie pokoju bez drastycznego powodu, nowe miliony ofiar, to było nie do zaakceptowania przez 
demokratyczne społeczeństwa. Nie można mieć pretensji do Paryża, że sondowany w tej sprawie zignorował polską propozycję. 
Ale można mieć pretensje, że przez lata całe nie reagował na zbliżenie i współpracę Berlina z Moskwą - od układu w 
Rapallo w 1922 r. Ćwiczenia niemieckiej broni pancernej i ofensywnego lotnictwa, zakazane przez zwycięskie w 
wojnie światowej mocarstwa, wymierzone były nie tylko w Polskę, ale w ład wersalski w ogólności. 
- To nie takie proste. Na współpracę niemiecko-sowiecką patrzy pan z dzisiejszej perspektywy, pamiętając o pakcie Ribbentrop-Mołotow i 
17 września. Tymczasem w dobie Rapallo w Niemczech szalały hiperinflacja, chaos i głód, w Rosji panowała nieopisana nędza i, a jakże, 
głód. Nikt w Europie nie patrzył na związki tych państw jak na niebezpieczny sojusz potęg gospodarczych i militarnych, lecz raczej jak na 
romans kalek, jak z obrazów Breughla. Oczywiście, nikt przy zdrowych zmysłach nie wątpił, że każde z tych państw ma wielki potencjał, 
ale wydawało się, że ich możliwości zostaną wykorzystane za wiele lat, wręcz w następnym pokoleniu. Wielu odpowiedzialnych polityków 
europejskich, patrząc na izolację Moskwy i Berlina, dochodziło do odwrotnej konkluzji - współpracują ze sobą, bo my ich traktujemy jak 
pariasów. Europejskie bezpieczeństwo wymaga więc, by ich traktować lepiej. Dlatego w latach 20. włożono sporo wysiłku, by Berlin mógł 
wrócić do koncertu dyplomatycznego, dlatego patrzono przez palce na obchodzenie przez Niemcy ograniczeń traktatu wersalskiego, 
dlatego w latach 30. z zadowoleniem przyjęto ZSRR do Ligi Narodów. 
Czy Warszawa miała szansę stworzyć wespół z Pragą zwartą koalicję wojskową, która powstrzymałaby Hitlera 
przed rozbiorem Czechosłowacji i uchroniła nas od wrześniowej klęski? 
- Pole do polepszenia stosunków polsko-czeskich było duże, ale to nie był klucz do sytuacji. Wszyscy w Europie mieli przecież wbite do 
głowy, że liczy się tylko stanowisko mocarstw. Nawet gdyby Polacy dogadali się z Czechami, nie miałoby to większego znaczenia na 
szachownicy wielkiej polityki. A bez wsparcia Zachodu armie czechosłowacka i polska nie były w stanie stawić Hitlerowi czoła. Czechy 
były zresztą podminowane przez niemiecką mniejszość, sparaliżowane politycznie. 
Co nie znaczy, że należało zajmować Zaolzie. Ta akcja zrobiła w Europie fatalne wrażenie, że Warszawa jest wspólnikiem Hitlera. Nikt 
przecież na Zachodzie nie pamiętał podłoża problemu Zaolzia, nie wiedział, że w 1919 r. Czesi złamali umowę ze stroną polską i zajęli 
tereny zamieszkane przez dużą liczbę Polaków.  
Czy w roku 1939 był możliwy jakikolwiek kompromis Polski z III Rzeszą? A jeśli był możliwy, czy byłby dla nas 
korzystny? 
- W polityce mało jest rzeczy absolutnie niemożliwych. Czy ktoś przy zdrowych zmysłach przewidziałby w roku 1929, że dziesięć lat 
później premier brytyjski z premierem francuskim pod dyktando Berlina zmuszą Czechosłowację do kapitulacji i oddania Berlinowi 
części państwa? Do marca 1939 roku w Europie wszystkie sojusze - i zmiany sojuszy - były możliwe. Sojusz z Polską, oczywiście nie 
abstrakcyjny, lecz wymierzony przeciw ZSRR, był dla Hitlera sprawą otwartą. I Führer sondował w tej sprawie rządzących Polską 
pułkowników.  
Teoretycznie polskie elity polityczne i wojskowe nie powinny mieć oporów przed współpracą z Niemcami - przecież 20 lat wcześniej ci 
sami ludzie w mundurach legionowych byli towarzyszami broni żołnierzy austriackich i niemieckich, ramię w ramię z nimi walczyli z 
Rosjanami. Ale Niemcy i Austro-Węgry w czasie I wojny światowej byli godnymi partnerami politycznymi i wojskowymi. Można było się z 
nimi układać, w zasadzie można było oczekiwać, że dotrzymają swoich zobowiązań. Polskie ziemie były wyniszczane przez politykę 
gospodarczą Berlina i Wiednia, ale był to rezultat wysiłku wojennego, a nie zamierzonej polityki wyniszczenia narodu polskiego. Niemcy i 
narody CK Monarchii nie były w wiele lepszym położeniu. 
Hitler nie był kajzerem. Trzymający władzę polscy pułkownicy dość dobrze znali reżym Hitlera. Na tyle, by nie mieć złudzeń. To było już 
przecież po nocy długich noży, nocy kryształowej, po zdestabilizowaniu Czechosłowacji z pomocą niemieckiej mniejszości. Każdy polityk z 
dobrym nosem musiał rozumieć, że Berlin to żaden partner. I minister Józef Beck, odrzucając sugestie Hitlera, zrobił to, co powinien był 
zrobić. Oczywiście, na jego decyzji ważyło też zapewnienie sojuszników zachodnich, że wesprą Polskę. 
Związanie się z Hitlerem z kilku powodów byłoby katastrofą. 
Nie wolno myśleć o II Rzeczypospolitej jak o współczesnej Polsce. Dziś Polska jest jednolita etnicznie, wtedy mniejszości stanowiły jeden 
z najważniejszych problemów państwa. Gdyby Warszawa przyłączyła się do rydwanu Hitlera, prędzej czy później wybuchłaby kwestia 
ukraińska. Ukraińcy byli największą mniejszością w Polsce. Współpraca Niemiec z Ukraińcami miała już pewną tradycję. Myślę, że 
bardzo szybko Kresy Wschodnie przeszłyby pod coś w rodzaju niemieckiego protektoratu albo zarządu wojskowego i Polska całkowicie 
straciłaby nad nimi kontrolę. 
Druga kwestia to los polskich Żydów. W końcówce wojny hitlerowcy wykazali fanatyczną, ideologiczną żądzę likwidacji europejskich 
Żydów. Gdyby polski rząd wszedł na drogę ustępstw wobec Berlina, nie byłby w stanie obronić przed zagładą polskich obywateli 
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narodowości żydowskiej. Hitler zażądał przecież wydania Żydów także od Mussoliniego. Duce wahał się i Niemcy musieli zaczekać. Ale 
po upadku Mussoliniego SS, gdzie tylko mogło, próbowało dopaść włoskich Żydów. 
Idąc na kompromisy z Hitlerem, trzeba się było liczyć z tym, że pewnego dnia zażąda nie tylko korytarza na Pomorzu, ale i wolnego 
przemarszu Wehrmachtu przez Polskę. Mało tego, zażąda udziału polskich żołnierzy w wyprawie na Moskwę. Taki scenariusz byłby dla 
Polski katastrofą, i to zarówno wtedy, gdyby wojnę wygrała koalicja aliantów zachodnich ze Stalinem, jak i wtedy, gdyby Hitler wojnę 
wygrał albo tylko przeciągnął o kilka lat. 
Nie, z Hitlerem nie mogło być kompromisu i wiosną 1939 roku wszyscy w Polsce doskonale to rozumieli. 
Wszyscy w Polsce, wyłączając nielicznych komunistów, wiedzieli też doskonale, że realnym zagrożeniem dla Polski 
jest ZSRR. Dlaczego Zachód nie chciał tego dostrzec? 
- Trzeźwi politycy nie mieli cienia złudzeń do komunizmu. Churchill porównywał komunistów do pawianów. Jednak znaczenie 
sowieckich agentów wpływu w administracji francuskiej, brytyjskiej i amerykańskiej było duże. A wielu skądinąd poważnych polityków 
żywiło do komunizmu naiwne złudzenia. 
Ale kluczowe były wydarzenia z drugiej połowy lat 30. Kiedy III Rzesza opuściła Ligę Narodów, a ZSRR wszedł do Ligi, wszyscy zaczęli 
myśleć, że Stalin jest politykiem umiarkowanym, partnerem do obrony kolektywnej przed faszyzmem. Na Zachodzie niemal wszyscy 
uważali, że faszyzm jest groźniejszy niż komunizm. Dlaczego? Z jednej strony Stalin doskonale maskował swoje intencje, z drugiej 
probierzem okazała się wojna domowa w Hiszpanii. Wygrali ją faszyści z pomocą Hitlera i Zachód popadł w obsesję, że jest jeden wróg, 
jeden burzyciel pokoju - Hitler. Ale gdyby republikanie z pomocą Stalina pokonali gen. Franco, wtedy Europa uważałaby, że jej głównym 
wrogiem jest Stalin. 
Próbując w przeddzień wojny zmontować efektywną koalicję przeciw III Rzeszy, alianci godzili się na wpuszczenie 
do Polski Armii Czerwonej, by mogła walczyć z Niemcami. Nie zdawali sobie sprawy z konsekwencji zaproszenia 
sowieckich dywizji czy na zimno godzili się, że po pokonaniu Hitlera Polska będzie spisana na straty? 
- Polacy po 1920 r. doskonale wiedzieli, czym jest Armia Czerwona. Zachód rozumował w kategoriach I wojny, gdy brytyjskie, a potem 
amerykańskie wojska weszły do Francji bić się z Niemcami, a po zwycięstwie żegnane kwiatami wróciły do domu. Myślę, że politycy 
brytyjscy i francuscy po prostu nie zastanawiali się nad konsekwencjami ewentualnego wpuszczenia przez polski rząd sowieckich 
oddziałów.  
A byłoby to oczywiście zaproszenie lisa do kurnika. Niedawno byłem w Estonii i szczegółowo dowiedziałem się, jak tam wyglądało 
wprowadzenie sowieckich wojsk. W 1940 roku Stalin wymógł na państwach bałtyckich zgodę na wejście Armii Czerwonej i budowę 
sowieckich baz wojskowych. Weszli jednak nie tylko żołnierze, ale i tysiące robotników, rzekomo by budować infrastrukturę. I ci 
robotnicy w końcu pomaszerowali na Tallin, zorganizowali wiece, protesty, zamieszki, by obalić rząd. Armia Czerwona nie brała w tym 
udziału, ale było jasne, że ruszy, gdyby rząd próbował się bronić. W Polsce poszłoby Stalinowi pewnie nawet łatwiej, bo na Kresach spora 
część Białorusinów i Ukraińców poparłaby Sowiety. 
Warszawa musiała odrzucić pomysły wpuszczenia Armii Czerwonej, bo to byłoby samobójstwo. 
We wrześniu musieliśmy walczyć zdani tylko na siebie. Czy polska armia mogła być lepiej przygotowana do wojny, 
bić się z Niemcami skuteczniej? 
- W ciągu 20 lat z trzech pod wieloma względami odmiennych, zniszczonych przez wojnę światową zaborów udało się zbudować sprawne 
państwo. II Rzeczpospolita była jednak państwem biednym i właściwie pozbawionym przemysłu obronnego. Mimo braku kapitału 
przemysł ten w końcu zbudowano, lecz nie mógł się równać ze zmilitaryzowanymi gospodarkami totalitarnych sąsiadów. Co gorsza, 
Piłsudski, a potem jego pułkownicy, musieli się liczyć z możliwością wojny z Niemcami albo Sowietami. Dlatego cały czas musieli 
utrzymywać dużą armię na stopie pokojowej. W 1939 r. Polska miała pod bronią 1 mln 200 tys. żołnierzy, potężna Francja zaś - 900 
tys., Wielka Brytania - nawet nie 700 tys. Utrzymywanie takich sił zbrojnych rujnowało budżet państwa, uniemożliwiało rozbudowę 
przemysłu wojennego i modernizację uzbrojenia. A mimo to Polska zdobyła się na ogromny wysiłek zbrojeniowy. Na początku lat 30. 
polskie lotnictwo było nowocześniejsze i silniejsze od niemieckiego. Ale, oczywiście, biedne państwo nie jest w stanie nieustannie 
wymieniać uzbrojenia wojska. We wrześniu polscy lotnicy nie mieli szans w walce z pilotami Luftwaffe w najświeższych konstrukcjach 
Messerschmitta czy Heinkla. 
Struktura polskiej armii była zacofana. Zamiast wojsk zmotoryzowanych mieliśmy kawalerię, rodzaj wojsk 
wymagający długotrwałego szkolenia i wbrew pozorom bardzo drogi. 
- Bo nie było samochodów. Brak ciężarówek był piętą achillesową nie tylko polskiej armii. Sowiecki przemysł dzięki ogromnej mobilizacji 
wytwarzał wielkie liczby czołgów i armat, ale do końca wojny nie był w stanie wyprodukować wystarczającej liczby ciężarówek. Gdyby nie 
gigantyczne amerykańskie dostawy samochodów, Armia Czerwona posuwałaby się na zachód dużo wolniej. Być może pod Warszawę 
dotarłaby późną jesienią albo nawet i w zimie 1944/45 roku. 
Tragedią polskiej kawalerii i w ogóle polskiej armii była we wrześniu 1939 r. pogoda. Wyjątkowo pogodne, upalne lato. Niemieckie 
samoloty miały idealne warunki do lotów, mogły atakować polskie oddziały na każde wezwanie. O tym, jak wielkie to miało znaczenie, 
świadczy fakt, że niemieccy generałowie naciskali na Hitlera, by jak najszybciej rozpoczął atak na Polskę - niebo w końcu kiedyś musiało 
się zachmurzyć. 
Polski żołnierz był we wrześniu żołnierzem znakomitym. Polscy dowódcy nie mogli armii wyposażyć w dostateczną ilość nowoczesnej 
broni, nie byli w stanie jej zmotoryzować, zajęli się więc jedyną rzeczą, na którą mieli wpływ - jakością żołnierza. I osiągnęli w tej 
dziedzinie znakomite rezultaty. 
Ale planowanie wojskowe było fatalne. 
- A skądże znowu! Polski plan mobilizacyjny np. był doskonały, to prawdziwy majstersztyk. Nie wiem, skąd w Polakach bierze się ta ciągła 
podejrzliwość wobec ich własnych osiągnięć. 
Zrealizowano go tylko połowicznie. 
- Ale nie z powodu polskich błędów, tylko pod naciskiem Londynu, by nie drażnić Niemców. 
Organizacja dowodzenia była błędna, naczelny wódz szybko utracił wpływ na poszczególne armie. Fatalnym 
błędem było równomierne ustawienie armii wzdłuż granic, a nie cofnięcie ich w głąb kraju i skoncentrowanie na 
kierunkach strategicznych uderzeń Wehrmachtu. 
- Polskie dowództwo nie mogło postąpić inaczej. Odsunięcie armii od granic oznaczałaby w praktyce oddanie Niemcom bez walki 
Pomorza, Wielkopolski, Górnego Śląska. A przecież były to najbogatsze, uprzemysłowione części Polski. A gdyby Hitler zajął te słabo 
bronione tereny i zatrzymał ofensywę? Gdyby ogłosił, że nie chce wojny z Polską, a tylko korekt granicznych - jak w Sudetach? Po 
Monachium polski rząd nie mógł być pewien, że Londyn i Paryż nie zechcą w takiej sytuacji paktować z Hitlerem. 
Taki był zresztą styl myślenia ówczesnych strategów. W 1941 roku sowiecki sztab generalny także zamierzał bronić się, rozmieszczając 
armie kordonem wzdłuż granic. 
A dowodzenie? Popełniano poważne błędy, ale w sumie nie było tak źle. Brytyjscy generałowie dowodzili we Francji w 1940 roku dużo 
gorzej, wręcz idiotycznie, a francuscy jeszcze gorzej od naszych. W pierwszych latach wojny żaden przeciwnik Wehrmachtu nie potrafił 
sobie poradzić ze strategią blitzkriegu. 
Prawda jest taka, że we wrześniu Polacy zmierzyli się z najlepszą armią świata. Wehrmacht przewyższał - żołnierz w żołnierza, dywizja w 
dywizję - wszystkich swoich przeciwników. Przewyższał pod każdym względem - jakości uzbrojenia i wyposażenia, doświadczenia i 
wyszkolenia żołnierza, umiejętności i samodzielności oficerów i generałów. Wehrmacht miał tylko jeden słaby punkt - samego Hitlera. 
Ale to miało się okazać później. 
Czy gdyby polskie oddziały stawiały opór dłużej, miałoby to znaczący wpływ na sprawę polską? 
- Przecież biły się długo, aż pięć tygodni. 
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Można było przecież zawczasu przygotować umocnione ośrodki oporu, takie jak Hel, twierdza brzeska czy 
przedmoście rumuńskie, i tam bronić się dużo dłużej. W 1941 roku w podziemiach twierdzy brzeskiej sowieccy 
żołnierze potrafili się bronić przez miesiąc. Zamiast głosić, że nie oddamy nawet guzika, można było rozsądnie 
oszacować siły i przygotować się na długotrwały opór, by dać światu świadectwo, że państwo polskie trwa. 
- Ten guzik to oczywiście była figura retoryczna, ale Rydz-Śmigły miał prawo uważać, że nie będzie tragicznie. W końcu w roku 1920 
polski żołnierz dowodzony przez tych samych oficerów w bardzo trudnej sytuacji pobił jednak Armię Czerwoną. Polacy mieli prawo liczyć 
na aliancką ofensywę. I mieli prawo uważać, że zmiażdży ona Niemcy. Po zwycięstwie w I wojnie światowej armia francuska uchodziła 
za najsilniejszą armię świata. To my dziś wiemy, że ofiara półtora miliona żołnierzy w wojnie światowej sparaliżowała mentalnie Francję, 
że błędna doktryna wojenna sprawiła, iż Francja, która miała więcej czołgów niż III Rzesza, była bezbronna wobec wojsk pancernych 
Hitlera. 
Oczywiście można było przygotować wcześniej jakieś reduty i tam się bronić. Można było dłużej bronić Warszawy. Ale po co? Żeby 
Warszawa została zniszczona już w 1939 roku, nie w 1944? Żeby zginęło więcej żołnierzy? Ich ofiara byłaby daremna. Po kampanii 
wrześniowej Niemcy z zasady nie mordowali jeńców, oficerów zamknęli w obozach jenieckich, żołnierzy rozpuścili do domów. A dłuższy 
opór nie dawał polskiej sprawie żadnych zysków. Przecież na zachodzie alianci i tak by się nie ruszyli. Podczas wojny zimowej 
osamotnieni Finowie przez pięć miesięcy bronili się przed atakami Armii Czerwonej i przez te pięć miesięcy Londyn i Paryż nie zdołały 
wysłać Finom ani jednego batalionu na ratunek. 
Celem kampanii wrześniowej było wytrzymać dwa tygodnie. 15 dni po deklaracji wojny przez aliantów ich armie miały uderzyć na 
Niemcy. Wojnę zadeklarowali 3 września, więc mniej więcej 18 wielka armia francuska wraz z brytyjskimi siłami ekspedycyjnymi 
powinna odciążyć Polskę. Ale alianci swoich zobowiązań nie wypełnili. 
A gdyby wielka ofensywa francuska jednak ruszyła? 
- W pewnym sensie sytuacja przypominałaby tę z roku 1914. Wtedy rosyjska ofensywa w Prusach uratowała Francję. We wrześniu 1939 r. 
ofensywa francuska zmusiłaby Niemców do przerzucenia części wojska, a na pewno lotnictwa, na zachód. Niemiecki nacisk w Polsce 
bardzo by zelżał, polskie armie zyskałyby czas na uporządkowanie się, przegrupowanie, może nawet na jakiś manewr ofensywny. 
Hitler przegrałby wojnę już wtedy? 
- Na pewno byłby w ciężkich opałach. 
Zanimby nadszedł dzień francuskiej ofensywy, na Polskę uderzyłby Stalin. 
- Miał doskonale ulokowanych szpiegów na szczytach władzy w Londynie i w Paryżu. O planowanym uderzeniu na pewno by się wcześniej 
dowiedział. Czy wtedy też zdecydowałby się na atak na Polskę? Myślę, że tak, bo pełne zaangażowanie militarne sprzymierzonych przeciw 
Hitlerowi wręcz sprzyjało planom Stalina. 
Zatem mimo ofensywy na Zachodzie Polska nie miałaby szans. 
- No, chyba raczej nie. 
17 września o godzinie 16 w Kutach nad granicą polsko-rumuńską odbyła się narada, w której uczestniczył polski 
rząd, prezydent Mościcki i wódz naczelny marszałek Rydz-Śmigły. Ani wtedy, ani później polskie władze nie 
zdecydowały się formalnie wypowiedzieć sowieckiemu agresorowi wojny. To był błąd? 
- Błędem byłoby wypowiedzenie wojny. W oczach Londynu i Paryża Rosja, nawet bolszewicka, była potencjalnym strategicznym 
sojusznikiem. 22 czerwca 1941 r., w dniu, w którym Hitler zaatakował Sowiety, zachodni alianci zrezygnowaliby ze sprawy polskiej. 
Wypowiedzenie wojny Stalinowi przyniosłoby Polsce same straty i żadnych korzyści. Nie zapobiegłoby przecież ani zbrodni katyńskiej, 
ani masowym deportacjom Polaków. Jeśli po ataku Hitlera na ZSRR, pod naciskiem Churchilla emigracyjny rząd nie zawarłby 
pośpiesznego traktatu pokojowego ze Stalinem, zapewne nie udałoby się zorganizować armii polskiej w ZSRR pod dowództwem gen. 
Andersa i tym samym wyrwać z Sowietów dziesiątek tysięcy Polaków. Po wojnie, podczas negocjowania przez Wielką Trójkę przebiegu 
granic, Polska byłaby w gorszej pozycji. 
Epopeja rządu na emigracji i walk polskich sił zbrojnych za Zachodzie w istocie miała jeden nadrzędny cel - 
odbudowę demokratycznego państwa w przedwojennych granicach. Tymczasem rząd gen. Sikorskiego nigdy 
sprawy przedwojennych wschodnich granic nie postawił na ostrzu noża - ani w stosunkach z zachodnimi 
aliantami, ani w rozmowach ze Stalinem. 
- We Francji Sikorski znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Polski rząd był ściśle nadzorowany przez Francuzów, zdany na ich łaskę i 
niełaskę. Naciskanie na Paryż w sprawie granic z ZSRR było niepodobieństwem. Wtedy jeszcze, przed błyskawicznym upadkiem Francji, 
wydawało się, że we wrześniu Polska przegrała bardzo szybko i w nie najlepszym stylu.  
A po upadku Francji, gdy Brytyjczycy obawiali się niemieckiej inwazji, gdy polscy lotnicy bronili nieba nad Anglią? 
- Co dziesiąty lotnik w bitwie o Anglię był Polakiem. Uważam, że ich udział przesądził o przegranej Luftwaffe. Być może to polscy lotnicy 
uratowali Wielką Brytanię. Ale ich zasługi nie przekładały się wprost na polityczną pozycję polskiego rządu, zwłaszcza w sprawie 
wschodnich granic. Opinia na Zachodzie była bardzo nieprzychylna Polakom, jeśli chodzi o Kresy Wschodnie. To kłaniało się dziedzictwo 
rozbiorów. W 1939 r., gdy Armia Czerwona napadła na Kresy, polski ambasador w Londynie hr. Raczyński złożył do prasy protestacyjne 
oświadczenie. I natychmiast brytyjscy eksperci, w tym ówczesny dyrektor mojego instytutu w Londynie sir Bernard Pares, napadli na 
niego, że to są ziemie rosyjskie. Carska propaganda przez lata wbijała im do głowy, że Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy to jedno i to samo. 
Sikorski musiał więc działać nie tylko w warunkach niewiedzy, ale wręcz fałszywej wiedzy historycznej brytyjskich partnerów. 
Dla Churchilla najważniejszy był udział Sowietów w wojnie przeciw Hitlerowi. Jak ognia unikał wszelkich zadrażnień z Kremlem. Z jego 
strony Sikorski nie mógł oczekiwać wsparcia w sprawie granic. 
Czy Sikorski mógł kiedykolwiek wymusić na Stalinie jakąś deklarację w sprawie granicy z Polską? 
- Bez zdecydowanego poparcia sprzymierzonych - nie. Stalin nawet jesienią 1941 roku, gdy Wehrmacht stał pod Moskwą, nie miał 
zamiaru składać żadnych deklaracji. A potem, w miarę zwycięstw Armii Czerwonej, tym bardziej nie był skłonny do ustępstw wobec 
Polaków. 
Ale pod wspólnym naciskiem Churchilla i Roosevelta by ustąpił? 
- Być może, w jakimś stopniu, bo przedwojenna granica wschodnia Polski na pewno nie była do utrzymania. Być może udałoby się 
wynegocjować przebieg granicy wzdłuż linii Curzona, ale z istotnymi korektami na korzyść Polski. 
Problem w tym, że Churchill ani Roosevelt nigdy nie rozpoczęli poważnej rozmowy ze Stalinem o polskiej granicy wschodniej. W 
pierwszym okresie wojny było to nawet zrozumiałe. To Armia Czerwona dźwigała ciężar powstrzymywania Hitlera, wiązała główne siły 
Wehrmachtu, ponosząc przy tym gigantyczne straty. Brytyjskie wojska lądowe po katastrofalnej kampanii we Francji w 1940 r. były w 
rozsypce. Stany Zjednoczone miały w czasie pokoju bardzo silną marynarkę wojenną, ale ich armia lądowa była w 1939 r. niemal 
siedmiokrotnie mniejsza od armii polskiej!  
Jednak pod koniec wojny, gdy alianci dysponowali już potężnymi siłami lądowymi, a w powietrzu byli znacznie silniejsi od Sowietów, 
także w sprawie granicy milczeli. A mieli przecież poważne argumenty. To dzięki amerykańskim dostawom broni i sprzętu Armia 
Czerwona mogła odnosić tak efektowne zwycięstwa i tak szybko posuwać się na zachód. Stalin nie chciał konfliktów ze sprzymierzonymi 
także dlatego, że po wojnie musiał współpracować z nimi w zarządzaniu zniszczonymi Niemcami. W dodatku zamierzał przy współpracy z 
mocarstwami wycisnąć z Niemiec ogromne reparacje wojenne, bez których odbudowa ZSRR ze zniszczeń wojennych byłaby bardzo 
trudna. Zamierzał też odgrywać istotną rolę w planowanej przez Zachód Organizacji Narodów Zjednoczonych. No i czynnik chyba 
najważniejszy - Roosevelt oświadczył w Jałcie, że najdalej dwa lata po wojnie armia amerykańska ma wrócić za ocean. Łatwo się 
domyślić, że Stalinowi bardzo na tym zależało. A w wypadku jawnego konfliktu Amerykanie mogliby w Europie pozostać. 
Być może powrót Amerykanów za ocean byłby dla Stalina wart jakichś ustępstw w sprawie polskiej granicy. W końcu Polska i tak, jak 
wskazywały wszystkie znaki na niebie i ziemi, po wojnie miała znaleźć się w sowieckiej strefie wpływów. 
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Sprzymierzeni mieli w ręku mocne karty, ale nigdy nie zagrali nimi w sprawie polskich granic. Ani w sprawie wyraźnego określenia 
sowieckiej strefy wpływów w Europie po wojnie.  
Dlaczego? 
- Do czasu lądowania w Normandii Churchill i Roosevelt byli w nieprzyjemnym położeniu - nie wywiązywali się z obietnicy utworzenia 
drugiego frontu. To nie była sytuacja, w której mogliby przypierać Stalina do ściany. Amerykanie toczyli drugą wojnę z Japonią, i być 
może - wbrew oficjalnym deklaracjom Waszyngtonu - była ona dla nich ważniejsza od wojny w Europie. Liczyli na pomoc Stalina w 
pokonaniu Japonii. W tej sytuacji interesy Polski nie miały dla Roosevelta większego znaczenia. Oczywiście Amerykanie traktowali 
Polaków po przyjacielsku, ale tylko wtedy, gdy im było z nimi po drodze. 
Sikorski nie mógł wywrzeć skutecznego nacisku na Roosevelta? 
- Polska w II wojnie światowej miała pecha, zawsze była sojusznikiem najsłabszego z aliantów. Najpierw Francji, a pod koniec wojny - 
słabnącej Wielkiej Brytanii. Churchill musiał coraz bardziej ograniczać swoje cele, także te dotyczące Wielkiej Brytanii, a cóż dopiero 
Polski. Waszyngton nie miał formalnych zobowiązań wobec polskiego rządu, bo nie podpisał z nim traktatu sojuszniczego. To zresztą 
typowe dla amerykańskiej polityki, by nie obciążać się traktatami, wszystko załatwiać nieformalnie, na gębę.  
A gdy Sikorski zginął w Gibraltarze, nie było komu upominać się o granicę. Sikorski był w Londynie już od lata 1940 roku, miał autorytet. 
Stanisław Mikołajczyk zaś nie był dla Churchilla ani dla Roosevelta partnerem. Gdy Mikołajczyk przed rozmowami w Moskwie spotkał się 
z Rooseveltem, ten poklepał go po ramieniu i powiedział, żeby się nie martwił, bo będzie dobrze. I tyle. Po Powstaniu Warszawskim 
Churchill z Rooseveltem wręcz bojkotowali Mikołajczyka. 
Gdy Roosevelt ubiegał się o wybór na trzecią kadencję, amerykańska Polonia miała szansę zmusić go do jakichś 
deklaracji w sprawie granic. 
- To fakt, że w 1944 roku Polonia miała największe znaczenie polityczne w całej swej historii. Roosevelt był szefem partii demokratycznej. 
Jej podporą były związki zawodowe. A w nich wielkie znaczenie miały: Detroit, Chicago, Cleveland, wielkie skupiska przemysłowe, w 
których kluczową rolę odgrywali robotnicy polskiego pochodzenia. Ale Roosevelt był otoczony przez admiratorów Stalina, jego główny 
doradca Harry Hopkins zapewne był sowieckim agentem wpływu. Gdy delegacja Polonii miała spotkać się z Rooseveltem, jego doradcy 
zaaranżowali to tak: prezydent siedział na wózku inwalidzkim na tle mapy Polski z granicami sprzed wojny. Roosevelt nie powiedział: 
obiecuję wam te granice. Żadnych zobowiązań. To Polonusi, którzy nie mieli politycznego doświadczenia, sami sobie dośpiewali, że ten 
świetny prezydent jest po polskiej stronie i o nic więcej nie pytali. 
Ale też nie można winić emigracyjnych polityków, że sprawy granic nie postawili w koalicji na porządku dziennym. Doświadczenie I 
wojny światowej było przecież inne: te sprawy rozstrzygane były na konferencji pokojowej. W czasie wojny było wtedy tylko jedno do 
zrobienia - bić po właściwej stronie. I Polacy to właśnie zrobili. Nad Londynem, pod Narwikiem, Tobrukiem, Falaise, Monte Cassino. 
Trzeba powiedzieć jasno - w czasie wojny emigracyjny polski rząd nie miał właściwie nic do powiedzenia w sprawie granic. Jeśli były 
możliwe zmiany przebiegu granic, jakie ma dziś Polska, to zależało wyłącznie od woli Wielkiej Trójki: Stalina, Churchilla i Roosevelta. 
A były możliwe? 
- Uważam, że realne było pozostawienie Lwowa po stronie polskiej. Przed konferencją w Teheranie Stalin dobrze rozumiał, że generalnie 
ma przyzwolenie na zyski terytorialne, ale nie było przesądzone jakie. W Teheranie Churchill oświadczył, że akceptuje linię Curzona jako 
bazę do dyskusji. Po powrocie do Londynu polecił ekspertom Foreign Office opracować różne warianty przebiegu granicy koło Lwowa. 
Przygotowali cztery propozycje. Według każdej z nich Lwów pozostawał po stronie polskiej. 
Gdyby stanowisko Churchilla wsparł Roosevelt, pewnie dziś granica polsko-ukraińska przebiegałaby na wschód od Lwowa. Ale drugiego 
dnia konferencji w Teheranie amerykański prezydent, nie informując Churchilla, spotkał się prywatnie ze Stalinem. Podczas tej rozmowy 
Roosevelt stwierdził, że nie będzie problemów wokół granicy polsko-sowieckiej. Stalin zrozumiał to w lot - może wziąć także Lwów.  
Ale na sprawy granic trzeba patrzyć jako na pewną całość. Gdyby Lwów pozostał po polskiej stronie, nie wiadomo, czy Stalin chciałby 
nagrodzić swoich klientów, polskich komunistów, i podzieliłby się niemieckimi Prusami Wschodnimi. No i nie wiadomo, czy zechciałby 
forsować wbrew stanowisku sprzymierzonych przekazanie Polsce całego Dolnego Śląska po Nysę Łużycką. I Szczecina. Przecież w 
Poczdamie Churchill zapierał się, że Wrocław musi być niemiecki. Zapierał się z powodów sentymentalnych. Jeszcze przed I wojną, jako 
młody oficer, był w Breslau na wielkich manewrach wojskowych armii kajzera i najwyraźniej wyniósł z tamtej wizyty jakieś miłe 
wspomnienia.  
Stalin, upierając się przy linii Odry i Nysy, chciał postawić Polaków w sytuacji trwałej konfrontacji z Niemcami. I to mu się udało, ta 
sytuacja trwała przez pół wieku, a nawet i dziś są w Warszawie ludzie, którzy myślą tak, jak sobie życzył generalissimus. 
Wielu Polaków uważało po wojnie, że rozstrzygnięcia Wielkiej Trójki to dla Polski dziejowa katastrofa. 
- Uważam, że bilans nie jest jednoznaczny. Utrata Kresów to utrata ważnego dziedzictwa historycznego, kulturowego. Ale tamte ziemie, 
przed wojną marnie rozwinięte, zostały zniszczone jak żadne inne w historii Europy. Jak Polska pod kontrolą Stalina, za żelazną kurtyną, 
bez planu Marshalla, miała sobie dać radę z ich odbudową? Co by się stało, gdyby po upadku komunizmu na Kresach mieszkała 
paromilionowa mniejszość ukraińska mająca za granicą swoje państwo? Czy druga Jugosławia nie byłaby w zasięgu ręki? 
Dzisiejsza Polska w istotnym stopniu skonstruowana jest wedle receptury Stalina. Zniknął komunizm, znikła dominacja Kremla, ale 
pozostało zwarte, jednonarodowe państwo. 
Trzeba mieć świadomość, że ani na los Polski w II wojnie światowej, ani na kształt Polski powojennej Polacy nie mieli wpływu. W tym 
sensie, że ani na polach bitew, ani w dyplomatycznych gabinetach nie mogli wywalczyć więcej. Ale wiele mogli stracić. Udało się im 
jednak uniknąć błędów, które kosztowałyby bardzo dużo. Myślę, że to nie najgorszy bilans sześcioletnich zmagań, które zaczęły się 1 
września 1939 roku. 
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