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Morze Śródziemne, wraz z Bałkanami, stanowiło od wieków jeden z kluczowych regio-
nów polityczno-militarnych. Dla Wielkiej Brytanii nabrało ono dużego znaczenia po
otwarciu Kanału Sueskiego w 1869 roku. Odtąd morzem tym biegł główny szlak impe-
rium brytyjskiego wiodący do Indii, a następnie na Daleki Wschód. Bieg wypadków na
przełomie lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku sprawił, że obszar ten
– a zwłaszcza jego wschodnia część – stał się dla Londynu szczególnie istotny. Stało się
tak za sprawą zrozumiałych dążeń Londynu do obrony jego dotychczasowej pozycji. Na
charakter i zakres podejmowanych przezeń starań rzutowały z jednej strony agresywna
postawa Niemiec, a do pewnego stopnia również ZSRR, oraz niejasne stanowisko
Włoch. Z drugiej nie należy zapominać w tym kontekście o brytyjsko-francuskich kon-
trowersjach. W zmaganiach z III Rzeszą Londyn przypisywał kluczową rolę frontowi
zachodniemu, podczas gdy Paryż – inspirowany doświadczeniami „wielkiej wojny”
– lansował koncepcję ofensywnych działań na Bałkanach i na Bliskim Wschodzie.

Zasadniczą zmianę sytuacji przyniosło zawarcie 19 października 1939 roku brytyj-
sko-francusko-tureckiego paktu o pomocy wzajemnej. Mocarstwa zachodnie zapew-
niły wówczas Turcji wszelką pomoc, gdyby ta ostatnia stała się ofiarą niesprowokowa-
nej agresji ze strony jakiegoś mocarstwa europejskiego. W rewanżu Ankara zobowią-
zywała się do ich wsparcia, jeżeli zostałyby one uwikłane w wojnę w basenie Morza
Śródziemnego. Ponadto Turcja przyrzekała wypełnienie ciążących na niej zobowiązań,
gdyby Wielka Brytania lub Francja uczyniły to wobec Grecji lub Rumunii. Paktowi
temu towarzyszyły trzy protokoły stanowiące: (1) dokument miał wejść w życie przed
formalną ratyfikacją; (2) Turcja uchylała się od podjęcia działań, gdyby do wojny
wmieszał się ZSRR; (3) mocarstwa miały wesprzeć Ankarę także w sytuacji, gdyby
jakieś mocarstwo zaatakowało Bułgarię lub Grecję1. Tak więc Zachód zyskiwał przy-

                                                
1 W. Rojek, Rola Turcji w antyniemieckich planach mocarstw zachodnich (marzec–październik 1939)

[w:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–1939, t. IV: Na przełomie pokoju i wojny 1939–1941, red.
S. Sierpowski, Poznań 1992, s. 143.
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najmniej chwilową dyplomatyczną przewagę nad państwami Osi, stabilizując w ten
sposób Bałkany i wschodnią część basenu Morza Śródziemnego. Trudno było przewi-
dzieć dalszy rozwój wydarzeń, ale już samo zawarcie paktu miało swoją wymowę, tym
bardziej że Niemcy nie zdołały sparaliżować tej inicjatywy.

Towarzyszące temu porozumieniu dodatkowe uzgodnienia przewidywały przybycie
do Londynu tureckiej misji finansowej. Jej zadaniem było uzgodnienie dwóch kwestii.
Po pierwsze chodziło o udzielenie przez mocarstwa zachodnie kredytu w wysokości
25 mln funtów na zakup materiałów wojennych. Część uzyskanych tą drogą artykułów
miałaby być dostarczona bezzwłocznie w celu wzmocnienia obrony granicy w Tracji.
Ogólne warunki umowy zakładały, że porozumienie polityczne nie wejdzie w życie
przed dostawą owej części uzbrojenia. Drugi nurt negocjacji finansowych prowadził do
przyznania pożyczki na kwotę 15 mln funtów w złocie. Należy zaznaczyć, że na rzą-
dach Wielkiej Brytanii i Francji nie ciążyło zobowiązanie do jej przekazania przed
wejściem traktatu w życie. Do ustalenia pozostawały proporcje podziału kwoty zarów-
no kredytu zbrojeniowego, jak i pożyczki między Londyn i Paryż. Ostatecznie przyję-
to, że z kredytu zbrojeniowego Brytyjczycy zapewnią 10 mln funtów, a Francuzi 460
mln franków. W sprawie drugiego z punktów Francuzi nie deklarowali więcej niż
4 mln funtów, ale jesienią 1939 roku negocjacje trwały nadal2.

W takich okolicznościach Londyn rozważał udzielenie Turcji pomocy wojskowej.
Poświęcony tej kwestii raport szefów sztabów z 24 października zakładał neutralność
Włoch. Ankarę należałoby wesprzeć w obliczu agresji Niemiec i ZSRR lub jednego
z tych państw, przy czym siły brytyjskie miałyby stacjonować na Środkowym Wscho-
dzie w znacznie dłuższym okresie. Zakładano zarazem, że Francja w pełni zaangażuje
się w tę inicjatywę. Nie zamierzano jednak konsultować tej sprawy ze sztabem francu-
skim przed uzyskaniem dla tego pomysłu akceptacji Gabinetu Wojennego. Sytuacja
była trudna, bowiem brytyjskie siły morskie stacjonujące w Aleksandrii mogły co
prawda szybko przybyć na wody tureckie, ale po pierwsze wymagałyby wzmocnienia
dwiema flotyllami niszczycieli bazującymi do tej pory w Anglii, a po drugie porty
w Izmicie i Izmirze (Smyrnie) nie nadawały się na bazy, co wydatnie komplikowało
całą operację3.

W trakcie spotkania 1 listopada 1939 roku pierwszego lorda admiralicji (ministra
marynarki wojennej) Winstona Churchilla i pierwszego lorda morskiego z ambasado-
rem Turcji generałem Raufem Orbay’em Brytyjczycy poinformowali Turka, że w wy-
padku zagrożenia ze strony ZSRR Wielka Brytania mogłaby udzielić Turcji pomocy
w rozmiarach przewyższającej siły sowieckie na Morzu Czarnym. W tym celu należa-
łoby jednak rozbudować obronę przeciw okrętom podwodnym oraz przeciwlotniczą
w zatokach: Smyrna i Izmit. Nie oznaczało to jednak żadnej formalnej obietnicy woj-
skowego zaangażowania Londynu. Strona brytyjska nie kryła, iż ma nadzieję, że Ro-
sjanie zachowają jednak neutralność lub wręcz będą zachowywać się przyjaźnie.
W wypadku pojawienia się realnego zagrożenia należałoby przedyskutować to wspar-
cie w kontekście sytuacji na Morzu Śródziemnym, a także postawy Włoch, i dopiero
wtedy doprowadzić do zawarcia oficjalnego porozumienia. Londyn miał nadzieję, że

                                                
2 The National Archives (dalej cyt. TNA), London, W.P. (39) 63, k. 80 bis.
3 TNA, C.O.8 (39) 94, k. 49, 59.
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być może samo przybycie floty brytyjskiej do Smyrny powstrzyma Rosjan przed po-
dejmowaniem jakichś działań, a w Izmicie przed operacją na północ od Bosforu. Am-
basador Orbay zdawał się usatysfakcjonowany tymże oświadczeniem. Anglicy uznali,
iż należałoby rozważyć, czy w ogóle wypracowywać formalną konwencję w tej mie-
rze, bowiem obie strony uznały, że Turcja poprosi o pomoc brytyjską jedynie wtedy,
gdy poczuje się poważnie zagrożona lub gdy znajdzie się w stanie wojny4.

Tymczasem podpisanie trójstronnego układu przekreśliło włoskie aspiracje zmon-
towania w tym rejonie bloku państw neutralnych, a następnie kierowanie poczynaniami
tego ugrupowania5. Gruszek w popiele nie zasypiali jednak Rumuni, którzy 30 paź-
dziernika przedłożyli nowy projekt w tej materii. Pomysłodawcy zakładali, że Belgrad
zdoła pozyskać dla tej idei Budapeszt i Sofię, a następnie – poszerzona o te dwie ostat-
nie stolice – Ententa Bałkańska zasugerowałaby Rzymowi przyłączenie się do tej ini-
cjatywy. Punkt pierwszy projektu zakładał pełną neutralność wszystkich stron już roz-
grywającego się konfliktu, co było korzystne dla Ankary, która co prawda już prokla-
mowała była neutralność, ale zarazem podjęła określone zobowiązania wobec
mocarstw zachodnich. W związku z tym – w wypadku rozprzestrzenienia się działań
zbrojnych – mogłaby łacno wypełnić ciążące na niej zobowiązania. Punkt drugi doty-
czył wyrzeczenia się jakiejkolwiek agresji we wzajemnych stosunkach, przy czym
w mocy pozostawały dotychczasowe układy sojusznicze. Kluczowe znaczenie miał
punkt trzeci, w którym zakładano, że w razie agresji zewnętrzenej wobec jednej ze
stron pozostałe będą zobligowane do zachowania co najmniej „życzliwej neutralności”.
Najprawdopodobniej zasadniczą intencją pomysłodawcy było powściągnięcie ewentu-
alnych zapędów Węgrów i Bułgarów. Kolejny, czwarty punkt mówił o wzajemnym
wycofaniu wojsk znad granic sąsiadów, a dwa ostatnie – piąty i szósty – o ścisłej
współpracy gospodarczej i wymianie informacji politycznych6.

Pomysł rumuński zyskał głębszy oddźwięk jedynie w Turcji i Wielkiej Brytanii. Ta
pierwsza postulowała większą precyzję sformułowań, a nadto – wzorem rozwiązania
przyjętego w układzie z Zachodem – dystansowała się od jakichkolwiek akcji, które
groziłyby jej konfliktem z Moskwą. Nie zajęła jednak definitywnego stanowiska, za-
słaniając się koniecznością wybadania swych sojuszników, szczególnie Paryża. Ta
druga z kolei domagała się podkreślenia neutralności Włoch, zwłaszcza w sytuacji,
gdyby gwarancje Londynu dla Bukaresztu miały obejmować również agresję sowiec-
ką. Nadto nad Tamizą nieodzownym warunkiem akceptacji była zgoda na swobodne
przepływanie alianckich flot wojennych przez cieśniny.

Brytyjczycy podjęli wobec tego energiczne zabiegi tak w Ankarze, jak i w Paryżu,
w rezultacie czego 20 listopada koncepcja Bukaresztu doczekała się w tych stolicach
formalnego uznania. Londyn miał jednak pełną świadomość tego, że do ostatecznego
powodzenia tej inicjatywy niezbędne będą ustępstwa terytorialne na rzecz Bułgarii,
a nadto poparcie Włoch. Rumuni tymczasem zwlekali, dążąc do uzyskania akceptacji

                                                
4 TNA, W.P. (39) 109, k. 90-91.
5 W myśl tej koncepcji Węgry, Jugosławia, Bułgaria, Rumunia, Grecja i Turcja sformowałyby blok

państw neutralnych, któremu przewodziłyby Włochy; szczegóły zob. B. Koszel, Rywalizacja niemiecko-
-włoska w Europie Środkowej i na Bałkanach w latach 1933–1941, Poznań 1987, s. 305-309.

6 J. Hankiewicz, Próby utworzenia bloku państw neutralnych na Bałkanach (wrzesień–listopad 1939
roku), „Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej”, t. XVII, 1981, s. 132–133.
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swego planu przez wszystkich członków Ententy Bałkańskiej. Sytuację skomplikowało
fiasko rozmów turecko-sowieckich i niemal jednoczesne zawarcie przez Turcję wyżej
wspomnianego układu z mocarstwami zachodnimi. W tej sytuacji Sofia ponowiła pre-
tensje terytorialne pod adresem Bukaresztu, ale zostały one wówczas jednoznacznie
zanegowane. Bułgarzy ze swej strony odrzucili sowiecką ofertę paktu o wzajemnej
pomocy. U podstaw tej decyzji legły obawy ideologiczne. Równocześnie Budapeszt nie
krył, że powstanie bloku musi poprzedzić zaspokojenie węgierskich pretensji teryto-
rialnych pod adresem Rumunów. Ostrożność wobec rumuńskiego projektu wykazywali
także Jugosłowianie i Grecy. Pierwsi zakładali, że układ taki zostanie w Berlinie
i Rzymie odebrany jako jednoznacznie proaliancki, co jedynie narazi uczestników na
niebezpieczeństwo ze strony państw Osi. Poza tym Belgrad oceniał, iż koncepcja ta
– w obliczu jednoznacznej niechęci Rumunii do ustępstw pod adresem Węgier – jest
niemożliwa do zrealizowania. Grecy uznali natomiast powyższy pomysł za koncepcję
zmierzającą de facto jedynie do zachowania terytorialnej integralności Rumunii. Ateny
były jednak skłonne rozważyć koncepcję układu, który wiązałby Włochy z Ententą
Bałkańską w jej dotychczasowym składzie7.

25 listopada 1939 roku zastępca stałego podsekretarza stanu w Foreign Office Orme
Sargent wystosował list do Sekretariatu Gabinetu Wojennego wyrażający zaniepokoje-
nie postawą generała Maxime’a Weyganda podczas trójstronnych rozmów z Turkami.
Francuz zalecał przeprowadzenie niejawnych rozmów z Grekami w celu wysłania tam
tajnej misji. Jej zadanie miało polegać na nawiązaniu do korpusu salonickiego z cza-
sów „wielkiej wojny”. Generał sugerował nadto prowadzenie równoległych tajnych
rozmów także z Jugosłowianami i Rumunami w sprawie ich koncepcji obronnych.
Generalnie rzecz ujmując, opowiadał się za znacznie aktywniejszą polityką na Bałka-
nach, nie biorąc pod uwagę konsekwencji w postaci możliwości wciągnięcia w wojnę
Włoch i Rosji. Brytyjczyków szczególnie niepokoiły uwagi generała Weyganda na
temat Salonik, bowiem Londyn starał się usilnie o to, by Grecja jak najdłużej pozostała
neutralna, z wyjątkiem szczególnego wypadku, w którym tak Włochy, jak i Bułgaria
przystąpiłyby do wojny po stronie Wielkiej Brytanii. Co więcej, pomysły Francuza,
aby rozpocząć rozmowy sztabowe z Jugosłowianami i Rumunami były dla Brytyjczy-
ków „wywoływaniem wilka z lasu”.

Także poseł Francji w Sofii Jules Blondel informował swego brytyjskiego kolegę
George’a H. Rendela, że generał Weygand usilnie zabiega o promowanie swej idei
„wschodniego frontu” i stara się aktywnie stworzyć na Wschodzie armię, co sprawia,
że zadanie nakłonienia go do odstąpienia od tej idei będzie trudne. Co więcej, Bułgarzy
obawiają się planów generała i mają nadzieję, że nie uda się ich zrealizować. Rendel
nalegał wobec tego, aby uczynić coś, co powściągnęłoby zapędy Francuza. Brytyjskie
kręgi wojskowe opowiadały się za jedną z dwu możliwości: albo za wystąpieniem ze
stosowną sugestią wobec francuskiego przedstawiciela wojskowego w Londynie, albo
za uczynieniem analogicznego kroku poprzez ambasadę brytyjską w Paryżu. W oczach
dyplomatów druga z tych dróg okazałaby się jednak prawdopodobnie dla generała

                                                
7 J. Hankiewicz, op.cit., s. 133–134; E. Znamierowska-Rakk, Sprawa Tracji Zachodniej w polityce buł-

garskiej (1919–1947), Warszawa 1991, s. 158.
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afrontem bardziej dojmującym, a w konsekwencji nie byłaby tak użyteczna dla brytyj-
skich interesów8.

Późną jesienią 1939 roku szefowie Komitetu Szefów Sztabu dokonali przewarto-
ściowania dotychczasowych ocen sytuacji na Bałkanach. Przed wojną – wespół
z Francją – rozważano prowadzenie działań w sytuacji, gdyby do wojny przystąpiły
Włochy. W miarę rozwoju wydarzeń większym zagrożeniem stały się ewentualne po-
czynania Niemiec i ZSRR. W tym kontekście nowego znaczenia nabierała pomoc Za-
chodu dla Turcji. Rozmiary zasobów brytyjskich nie pozwalały jednak na udzielenie
efektywnej pomocy ani Ankarze, ani Atenom w sytuacji, gdyby neutralność Rzymu nie
została zagwarantowana. Równocześnie usytuowanie Niemiec w środkowej części
kontynentu umożliwiało im podjęcie akcji na Bałkanach w stosunkowo krótkim czasie.
Nad Tamizą uznano, że ZSRR ma większe możliwości działania, może on bowiem
albo podjąć decyzję uczestniczenia w operacji na Bałkanach wespół z III Rzeszą, albo
rozpocząć na innym obszarze działania na własny rachunek, prawdopodobnie także
z uszczerbkiem dla brytyjskich interesów. Optymalne – z brytyjskiego punktu widzenia
– byłoby natomiast aktywne uczestnictwo Włoch w konflikcie po stronie Wielkiej
Brytanii.

Oceniając możliwości defensywne krajów bałkańskich, stwierdzono, że w wypadku
agresji Niemiec lub ZSRR żaden z nich, prócz Turcji, nie byłby zdolny do stawiania
efektywnego oporu. Biorąc pod uwagę przepustowość linii komunikacyjnych, Niemcy
mogłyby zaangażować przeciw Turcji do 16 dywizji, a przeciw Grecji około 24 dywi-
zje. Uznano zarazem, że zwiększenie ich przepustowości nie wydaje się realne w ciągu
najbliższych sześciu miesięcy, ale w dłuższym okresie parametry te mogłyby ulec
zmianie. Interwencja ZSRR nie wzmocniłaby znacząco sił niemieckich, które mogłyby
być użyte przeciw tureckiej Tracji lub Grecji. Nawet gdyby Moskwa posłużyła się
w tym celu bułgarskimi portami, to zasadnicze ograniczenia napotkałaby na bułgar-
skich i południowojugosłowiańskich drogach. Ewentualna sowiecka ekspedycja mor-
ska przeciw Tracji lub Bosforowi również miałaby niewielkie szanse powodzenia
w obliczu przeciwstawienia się jej przez marynarkę turecką, wspartą lekkimi siłami
brytyjskimi. W interesie Wielkiej Brytanii leżało powstrzymanie niemieckiej lub rosyj-
skiej operacji tak daleko na północy, jak tylko to możliwe. W końcowej konkluzji zało-
żono realistycznie, że Londyn nie zdoła pomóc Rumunii, Węgrom ani Jugosławii,
wyjąwszy niewielkie dostawy uzbrojenia. Należy natomiast zapobiec osiągnięciu przez
Niemców lub Rosję brzegów Morza Egejskiego lub Marmara. Podkreślano, iż nie wol-
no dopuścić do pokonania Turcji, bowiem zachwiałoby to pozycją Wielkiej Brytanii na
całym Środkowym Wschodzie.

Kierując się tymi założeniami, uzgodniono z Francuzami, że w wypadku rosnącej
presji Niemiec na Bałkany Zachód powinien rozbudowywać własne zasoby w Turcji,
wspierając je siłami, którymi dysponował na terenie Lewantu i na Środkowym Wscho-
dzie. Miało to pozwolić na stworzenie wespół z Turcją frontu w Tracji Wschodniej.
Równocześnie zarzucono koncepcję militarnego zaangażowania sił zachodnich w rejo-
nie Salonik, wyjąwszy sytuację, w której otrzymano by zaproszenie do interwencji ze

                                                
8 TNA, W.P. (39) 142, k. 306–307; L. Woodward, British Foreign Policy In the Second World War,

vol. I, London 1970, s. 27–28.
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strony Grecji, a nadto gdyby uprzednio udało się wynegocjować porozumienie w tej
mierze z Włochami. Rola jakichkolwiek sił ekspedycyjnych w Grecji byłaby w każ-
dym wypadku czysto defensywna9.

11 grudnia doszło do posiedzenia brytyjsko-francuskiej Najwyższej Rady Wojennej.
Marszałek lotnictwa Cyril Nevall wyrażał zaniepokojenie Gabinetu Wojennego inten-
cjami Włoch. Zdaniem strony brytyjskiej, jeżeli ZSRR rozpocznie interwencję na Bał-
kanach, to uczynią to również Niemcy. W tym stadium Włochy będą niechętne podej-
mowaniu decyzji, a więc pojawią się duże trudności w nakłonieniu ich do opowiedze-
nia się po stronie Zachodu. Dowództwo brytyjskie w pełni podzielało opinię
o konieczności prowadzenia w dalszym ciągu ostrożnej polityki. Kontynuując wywód,
marszałek Nevall przyznał, że Brytyjczycy nie dysponują zasobami pozwalającymi na
prowadzenie operacji na Bałkanach. Dopóty dopóki neutralność Włoch pozostaje nie-
wyjaśniona, nie da się przesunąć w ten rejon z Bliskiego Wschodu żadnych sił. Wobec
tego, cokolwiek by sprzymierzeni zrobili, to odbyłoby się to kosztem frontu zachod-
niego. Brytyjskie dowództwo naczelne sądziło, że operacje w Europie Południowo-
-Wschodniej wiążą się z trzema rodzajami trudności: po pierwsze z problemami admi-
nistracyjnymi, po drugie – z ograniczonymi możliwościami frachtu, a po trzecie
– z niedostatkami obrony przeciwlotniczej.

W części posiedzenia poświęconej szczegółowym wyjaśnieniom prezentowanym
przez poszczególne rodzaje broni admirał Albert Dudley Pound oznajmił, że na Morzu
Śródziemnym do dyspozycji są jedynie niewielkie siły wystarczające zaledwie do
zwalczania kontrabandy. Wespół z Francuzami można by realizować następujące zada-
nia: (1) patrolować światowe szlaki handlowe; (2) skoncentrować resztę sił wokół
Wysp Brytyjskich i u wybrzeży Francji, by zwalczać okręty podwodne i stawiać zapory
minowe. Jeśli chodzi o operacje wojenne na morzu, to najgorszym rozwiązaniem byłby
połączony sowiecko-niemiecki atak na Bałkany. Należałoby wówczas zgromadzić siły
wystarczające do pokrzyżowania sowieckich operacji na Morzu Czarnym. Kolejną
kwestią wymagającą wyjaśnienia była w dalszym ciągu próba otwarcia antyniemiec-
kiego frontu w Tracji. Wysłanie tam stosownych sił sprzymierzonych byłoby zadaniem
łatwiejszym, niż ich późniejsze zaopatrzenie. Zdaniem admirała Pounda stanowiłoby to
poważne wyzwanie dla możliwości transportowych Zachodu10.

16 grudnia 1939 roku sytuację na Bałkanach zrekapitulował z kolei minister spraw
zagranicznych Edward Halifax. Z punktu widzenia polityków w państwach spoza re-
gionu najistotniejsze było pojawienie się na Bałkanach ZSRR z agresywnymi, impe-
rialistycznymi ambicjami. Drugim czynnikiem, o nieco mniejszym znaczeniu, stało się
– przy współudziale Francji – skupowanie przez mocarstwa zachodnie towarów bał-
kańskich, co zmniejszyło ich dostawy do Niemiec. W pierwszym wypadku zaniepoko-
jenie Londynu wzmogła sowiecka agresja na Finlandię i obawy przed zrealizowaniem
tego samego scenariusza – wespół z Niemcami – na Bałkanach. Lord Halifax konsta-
tował, że Rosja zajmuje miejsce Niemiec jako państwa, którego kraje bałkańskie naj-
bardziej się obawiają.

                                                
9 TNA, W.P. (39) 149, k. 337, 340 bis.
10 TNA, W.P. (39) 159, k. 67–69.
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Umiarkowany optymizm nad Tamizą wywołał natomiast fakt, że członkowie En-
tenty Bałkańskiej podjęli sporadyczne, acz wspólne wysiłki mające prowadzić do
zwiększenia ich możliwości obronnych. Niewielkiej poprawie uległy również stosunki
bułgarsko-tureckie. Zdaniem ministra ostatnia rumuńska propozycja bloku neutralnego
we współpracy z Włochami została odrzucona głównie z powodu niedowierzania przez
pozostałych potencjalnych partnerów stronie włoskiej. Pogląd ten podzielał rząd fran-
cuski. Pewne nadzieje wiązano natomiast z posunięciami Turcji przejawiającej ostroż-
ne zamiary zbliżenia do Włoch. Foreign Office wyznawało jednak trzeźwy pogląd, że
bez poparcia Francji i Wielkiej Brytanii blok bałkański, nawet jeżeli powstanie, to
rozpadnie się natychmiast, gdy pojawią się pierwsze oznaki przygotowań do inwazji,
a nawet jedynie politycznych nacisków11.

Tymczasem Londyn nie tracił z pola widzenia również zachodniej części basenu
Morza Śródziemnego. Brytyjskie zabiegi mające na celu stabilizację tego rejonu znala-
zły wyraz w rokowaniach z Madrytem. Wielka Brytania nie kryła, że pragnie w ich
trakcie zapewnić bezpieczeństwo na Gibraltarze oraz szlakach komunikacyjnych bie-
gnących przez Morze Śródziemne. Dyplomaci brytyjscy oznajmili również, iż nie zgła-
szają żadnych pretensji do Wysp Kanaryjskich. Równocześnie generał Francisco Fran-
co uchylał się od zadzierzgnięcia bliższych więzów z III Rzeszą. W rezultacie koncy-
liacyjne stanowisko Londynu z jednej i słabość Madrytu z drugiej strony przyczyniły
się do sfinalizowania 18 marca 1940 roku brytyjsko-hiszpańskich negocjacji w sprawie
kredytu. Londyn przyznał wówczas Madrytowi 2 mln funtów. Hiszpanie mogli kupo-
wać za tę kwotę towary w Wielkiej Brytanii, jej koloniach oraz innych krajach bloku
szterlingowego12.

Równocześnie wnioski sformułowane na posiedzeniu Gabinetu Wojennego 1 marca
1940 roku były jednak dość pesymistyczne. Uzgodniono, że należałoby wesprzeć Tur-
cję siłami, które zapobiegłyby osiągnięciu Bosforu przez Niemców. Realność tego
zamierzenia podały w wątpliwość studia sztabowe dowodzące, że francusko-brytyjskie
siły nie mogą być rozlokowane w Tracji, jeżeli nie zapewni się im dodatkowej kolejo-
wej linii zaopatrzenia, prócz tej, która biegnie ze Stambułu do Edirne. Stworzenie ta-
kiej linii pociągnęłoby za sobą wydatki w wysokości 710 000 funtów, a prace potrwa-
łyby około sześć miesięcy. Nawet rozpoczęcie robót w trakcie nadchodzącej wiosny
nie zapobiegłoby zakłóceniu ich przez zimę i w rezultacie nie zostałyby one ukończone
przed 1941 rokiem. Poza tym turecki sztab generalny oznajmił, że nie będzie dyspo-
nował wymaganą sumą13.

Zaniepokojenie położeniem Bałkanów wywołały również hipotetyczne konsekwen-
cje traktatu zimowego z Finlandią, a także patowa sytuacja na froncie zachodnim.
W memorandum z 26 marca minister Halifax zwrócił uwagę gabinetu, że w tej sytuacji
prawdopodobnym terenem działań mogą się stać Bałkany. Zakładał poparcie przez
Francuzów, po pewnych wahaniach, idei bloku neutralnego, co przyniesie sprzymie-
rzonym pewne sukcesy dyplomatyczne. Kraje niezadowolone z międzywojennego

                                                
11 TNA, W.P. (39) 165, k. 114 verso.
12 B. Koszel, Neutralność z wyboru czy przymusu? Hiszpania w okresie II wojny światowej [w:] Niemcy

w polityce międzynarodowej podczas II wojny światowej (dalej cyt. NPM), red. S. Sierpowski, Poznań
2007, s. 228.

13 TNA, W.P. (40) 82, k. 65 verso–66.
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status quo, Węgry i Bułgaria, nie przyłączą się najpewniej do państw Osi, żywiąc
przekonanie, że Niemcy tej wojny nie wygrają. Zarazem jednak nie sądzą one, by suk-
ces odnieśli sprzymierzeni, a ostatnie dokonania sowieckie umacniają ten osąd.
W rezultacie w przeciągu najbliższych kilku miesięcy, przy braku sukcesów militar-
nych Zachodu, trudno będzie zachować osiągnięte już przezeń rezultaty. W tej sytuacji
minister Halifax uznał, że warto podejmować jakiekolwiek działania w Europie Połu-
dniowo-Wschodniej jedynie wtedy, gdy Zachód będzie w stanie użyć tam sił zapew-
niających sukces. W przeciwnym razie dojdzie do utraty prestiżu tak Londynu, jak
i Paryża14.

W pierwszych dniach kwietnia 1940 roku Gabinet Wojenny analizował konsekwen-
cje ewentualnego przystąpienia Włoch do wojny. Gdyby Rzym włączył się do działań
wojennych, to można by łatwiej wprowadzić obostrzenia w ekonomicznej blokadzie
Niemiec. Dodatkowym elementem ułatwiającym tego rodzaju akcję stałoby się wypeł-
nienie przez Turków ciążących na nich zobowiązań traktatowych. W tym wypadku
duże znaczenie miała wszakże postawa ZSRR. W rezultacie Włochy stałyby się dla
Niemiec militarną kulą u nogi, zwłaszcza z powodu nieprzygotowania ich sił lądowych
i lotniczych do prowadzenia działań, bezbronności obszarów przemysłowych, a wresz-
cie trudnych do obrony linii komunikacyjnych z ich afrykańskimi koloniami.

Rzecz jasna przystąpienie Włoch do wojny pociągnęłoby za sobą również negatyw-
ne następstwa. Brytyjczycy byli wówczas poważnie zaangażowani w Skandynawii
i spodziewali się niemieckiego ataku na froncie zachodnim. Wojna z Włochami prowa-
dziłaby siłą rzeczy do dalszego rozproszenia ich sił. Mogłoby nadto dojść do czasowe-
go narażenia na niebezpieczeństwo linii komunikacyjnych na Morzu Śródziemnym.
W konsekwencji oznaczałoby to poważne kłopoty w utrzymaniu sił brytyjskich na
Środkowym Wschodzie. Względna słabość pozycji Londynu na tym obszarze wyklu-
czała możliwość bezpośredniego wsparcia przez Wielką Brytanię krajów, które były
z nią połączone więzami traktatowymi15.

Wnioski wysnute 23 kwietnia na posiedzeniu Najwyższej Rady Wojennej nie były
budujące. Rada co prawda wyraziła opinię, że koncentracja znaczących sił morskich na
Morzu Śródziemnym podziała odstraszająco na Włochy, w praktyce jednak przesuwa-
nie jakichkolwiek jednostek w tamten rejon wiązało się z ryzykiem, ponieważ były one
bardzo potrzebne w Skandynawii. Uznano, że kwestia optymalnego rozmieszczenia
jednostek Royal Navy powinna stać się przedmiotem uzgodnień między pierwszym
lordem morskim i francuskim ministrem marynarki. Oba rządy winny również rozwa-
żyć możliwość zniechęcenia Włoch od udziału w wojnie. Mogłyby to być np. operacje
wojskowe w Afryce Północnej. Należało zarazem unikać posunięć prowokujących
Rzym do działania przed koncentracją przez sprzymierzonych nieodzownych sił.
Członkowie rady podzielali zarazem opinię, że oba rządy powinny formalnie zapytać
Grecję o to, jakie zajmie stanowisko, gdy Jugosławia zostanie zaatakowana przez Wło-
chy, a także czy w tej sytuacji zaakceptuje obecność sił sprzymierzonych w Salonikach.
Równocześnie obydwa sztaby generalne miały przedyskutować konsekwencje wysła-
nia takowych sił, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zapewnienia im odpowied-

                                                
14 TNA, W.P. (40) 110, k. 206–207.
15 TNA, W.P. (40) 134, k. 114–115.
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niej liczby transportowców. Rada stwierdziła nadto, że Włochy zgromadziły zapasy
materiałów pędnych znacznie przekraczające normalne potrzeby. Byłoby jednak
– z politycznego punktu widzenia – niewskazane wywierać presję na Rzym, by zaprze-
stał tego importu, jak również przejmować flotę tankowców norweskich, za pomocą
której Włosi ów import prowadzą16.

W raporcie z 29 kwietnia Foreign Office uznało, że jest możliwe utworzenie na
Bałkanach antyniemieckiego frontu. Trzonem tego ugrupowania miałaby być Turcja,
a obejmowałoby ono także Jugosławię, Rumunię, Bułgarię oraz Grecję i Węgry jako
ostatni bastion. Koncepcja ta opierała się wszakże na zabiegach dyplomatycznych.
Gdyby jednak Niemcy zdecydowali się na inwazję na Bałkanach, to ministerstwo nie
kryło, że cała wznoszona przez Londyn konstrukcja rozpadnie się jak domek z kart.
Panowanie Niemiec w powietrzu uniemożliwi sprzymierzonym utrzymanie Salonik,
nawet w charakterze defensywnego punktu oparcia. To samo dotyczyło tureckich linii
komunikacyjnych w Tracji. Generalnie rzecz ujmując, wszystko miało zależeć od tego,
czy w najbliższej przyszłości – w obliczu zagrożenia – Brytyjczycy będą w stanie po-
wstrzymać Niemcy lub ZSRR przed zajęciem cieśnin. Londyn zakładał, że Turcy sta-
wią zdecydowany opór ewentualnej agresji niemieckiej, ale jeżeli nie otrzymają nale-
żytego wsparcia w powietrzu, to mogą wycofać się z europejskiego terytorium, kon-
centrując się na obronie Anatolii, a Niemcy nie będą najpewniej skłonni, by tam ich
ścigać. Paradoksalnie cieśniny i Konstantynopol miały, zdaniem Brytyjczyków, więk-
sze znaczenie dla Londynu niż dla Ankary. Dla Turków władanie europejskimi obsza-
rami było kwestią prestiżu, a gdyby posiedli je Niemcy, to mogliby skutecznie zagrozić
brytyjskiej pozycji na Morzu Śródziemnym i Bliskim Wschodzie. Foreign Office po-
stulowało, by w świetle doświadczeń z kampanii norweskiej, a także w związku z ro-
snącym prawdopodobieństwem wejścia Włoch do wojny, szefowie sztabów rozważyli,
czy Wielka Brytania jest w stanie udzielić Turcji efektywnej pomocy w okresie kilku
najbliższych miesięcy17.

Zasadniczą zmianę przyniosła agresja III Rzeszy na Francję, zwłaszcza że
11 czerwca 1940 roku do akcji Niemiec przyłączyły się Włochy. Zmieniło to diame-
tralnie stosunek sił na Morzu Śródziemnym. Po klęsce Francji Winston Churchill nale-
gał, aby głównodowodzący flotą francuską, admirał François Darlan, nie dopuścił do
przejęcia podległych mu jednostek przez Niemców. 17 czerwca admirał Darlan dał
stosowne zapewnienia w tej mierze wodzowi naczelnemu, generałowi Jacques’owi
Georges’owi, ale już nazajutrz – objąwszy tekę ministra marynarki w gabinecie mar-
szałka Philippe’a Pétaina – zmienił zdanie. Zaniepokojeni tym stanem rzeczy Brytyj-
czycy odpowiedzieli akcją pod Oranem w bazie Mers-el-Kebir18.

W dobie agresji państw Osi przeciw Francji zawód spotkał Wielką Brytanię ze stro-
ny Turcji. W Londynie żywiono nadzieję, że Ankara wypełni swe sojusznicze zobo-
wiązania. Ta jednak już 12 czerwca zadeklarowała neutralność, zobowiązując się zara-
zem do przestrzegania pozostałych punktów porozumienia. Londyn miał w tej materii

                                                
16 TNA, W.P. (40) 136, k. 133–134.
17 TNA, W.P. (40) 140, k. 23-24.
18 L. Woodward, op.cit., s. 290–301; H. Batowski, Rok 1940 w dyplomacji europejskiej, Poznań 1981,

s. 147–149; W. Churchill, Druga wojna światowa, t. II: Ich najwspanialsza chwila, ks. 1: Upadek Francji,
tłum. K. Mostowska, Gdańsk 1995, s. 230–231.
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do Ankary nieskrywane pretensje. Turcy byli jednak kompletnie nieprzygotowani do
wojny. Mimo zawarcia porozumienia finansowego 8 stycznia 1940 roku Zachód nie
dostarczał obiecanej broni i materiałów wojennych. Ochłonąwszy nieco po klęsce
Francji, Londyn uznał jednak, iż w dalszej perspektywie zachowanie przez Turcję neu-
tralności miało dobre strony, zwłaszcza że po kapitulacji Francji Ankara pozostała
w tym rejonie jedynym sojusznikiem19.

Jesienią 1940 roku działania dyplomatyczne zmierzające do modyfikacji terytorial-
nego status quo podjęła Bułgaria. Sofia skoncentrowała wówczas swe wysiłki na odzy-
skaniu Tracji Zachodniej, co miało duże znaczenie, bowiem dawałoby Bułgarii dostęp
do Morza Egejskiego. Sytuacja była jednak skomplikowana, bowiem prócz Niemiec
i Włoch do rozgrywki mógł się włączyć ZSRR, co budziło niechęć Bułgarów obawia-
jących się prób bolszewizacji kraju i żywiących nieufność wobec motywów, którymi
kierowała się Moskwa. Poza tym Wielka Brytania kategorycznie oponowała przeciw
zmianom granic Grecji. Traktowanie stabilizacji stosunków między Grecją, Bułgarią
i Turcją stanowiło nadal jeden z kardynalnych punktów brytyjskiej polityki w tym
regionie. Znacznie swobodniej politycy brytyjscy traktowali relacje między Bułgarią,
Rumunią i Jugosławią. Wynikało to z dwu przyczyn. Po pierwsze Londyn nie był do
tego stopnia co Paryż zainteresowany jednością Ententy Bałkańskiej i dopuszczał na
tym obszarze możliwość zmiany granic. Przyczyna tego stanowiska leżała w brytyjsko-
-francuskim współzawodnictwie na Półwyspie Bałkańskim. Po drugie Brytyjczycy
zmierzali do zerwania, a przynajmniej osłabienia, więzów łączących Włochy z III Rze-
szą20. Sytuacja była tym bardziej napięta, że bułgarskie roszczenia terytorialne pod
adresem wspieranych przez Londyn Aten obejmowały nie tylko Trację Zachodnią, to
jest prowincję utraconą na mocy traktatu pokojowego z Neuilly-sur-Seine, ale oprócz
tego wschodnią część Macedonii Egejskiej, tj. Macedonię Kawalską21.

Groźne dla interesów brytyjskich były plany Rzeszy, którym Adolf Hitler i Joachim
von Ribbentrop dali wyraz podczas spotkania z generałem Franco 23 października
1940 roku w Hendaye. Niemcy byli pewni poparcia Hiszpanii. Próbowali wówczas
pozyskać Madryt dla idei przyłączenia się do wojny przeciw Wielkiej Brytanii. Sądzili,
że ich niedawne zwycięstwo nad Francją i gospodarcze podporządkowanie sobie Bał-
kanów daje im do tego prawo. Hitler planował wysłanie 20 dywizji niemieckich
w kierunku Gibraltaru, co pokrzyżowałoby brytyjskie plany umocnienia swych pozycji
w basenie Morza Śródziemnego i Afryce Północnej. Hitler zakładał, że zdobycie Gi-
braltaru nastąpiłoby 10 stycznia 1941 roku. Ribbentrop przedstawił ministrowi Ra-
mónowi Serrano Suñerowi projekt protokołu zakładającego przyłączenie Madrytu do
paktu trzech mocarstw, co byłoby – zdaniem Berlina – konsekwencją przystąpienia
przez Hiszpanię do paktu antykominternowskiego. Franco uchylił się jednak od przyję-
cia proponowanych mu rozwiązań. Zdobycie Gibraltaru przez Niemców dla Hiszpa-
nów uznał za niehonorowe. Nie akceptował również optymistycznych założeń, jakoby

                                                
19 H. Batowski, Rok 1940..., s. 149.
20 E. Znamierowska-Rakk, op.cit., s. 164–165.
21 H. Batowski, Państwa bałkańskie 1800–1923. Zarys historii dyplomatycznej i rozwoju terytorialne-

go, Kraków 1938, s. 215–217. Należy przypomnieć, że Bułgarzy weszli w ich posiadanie dopiero w wyniku
I wojny bałkańskiej, ale odebrał im je już traktat bukaresztański z 10 sierpnia 1913 roku, kończący II wojnę
bałkańską.
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Londyn był już pobity. Jego zdaniem, mógł on dalej prowadzić wojnę z Kanady,
wsparty przez Stany Zjednoczone. Retorycznie pytał także, co uczynią Niemcy
w sprawie zajęcia Afryki, gdy Royal Navy zablokuje Cieśninę Gibraltarską. Hitler
i jego doradcy nie potrafili sformułować kontrargumentów i ostatecznie spotkanie nie
przyniosło żadnych rezultatów22.

Tymczasem jesienią 1940 roku uaktywnił się nowy gracz – ZSRR. 12 listopada te-
goż roku ludowy komisarz spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow udał się do
Berlina. Józef Stalin nalegał, by Moskwa otrzymała część Turcji oraz uprzywilejowany
status w cieśninach tureckich. Formalną propozycję w tej sprawie Mołotow złożył
ambasadorowi Rzeszy Friedrichowi von Schulenburgowi 25 listopada już po swym
powrocie z Niemiec. Strona sowiecka domagała się rychłego zagwarantowania bezpie-
czeństwa ZSRR w cieśninach. Miało temu służyć zawarcie układu o pomocy wzajem-
nej między Moskwą a Sofią oraz zgoda na dzierżawę terenów pod sowieckie bazy,
wojskowe i morskie, w rejonie Bosforu oraz Dardaneli23.

Równocześnie Włosi bez powodzenia toczyli boje w Afryce Północnej. 13 września
1940 roku dowodzeni przez marszałka Rodolia Grazianiego uderzyli na Egipt, gdzie
doszli do Sidi Barrani. Brytyjczycy – po przejściowych niepowodzeniach – 8 grudnia
tegoż roku przeszli pod wodzą generała Archibalda Wavella do kontrnatarcia, w wyni-
ku którego do 7 lutego 1941 roku wyparli napastników nie tylko z Egiptu, lecz także
z Cyrenajki, gdzie zdobyli Bardię i Tobruk. Sytuację zmieniło dopiero przybycie do
Afryki w lutym tegoż roku wojsk niemieckich dowodzonych przez generała Erwina
Rommla. Podległe mu siły nosiły oficjalną nazwę Niemiecki Korpus „Afryka”. Niem-
cy współdziałając z Włochami, wyparli w pierwszej połowie kwietnia oddziały brytyj-
skie z Cyrenajki, okrążyli Tobruk i znaleźli się na zachodniej granicy Egiptu24.

Generał Franco dopiero 26 lutego 1941 roku powiadomił stronę niemiecką, że zga-
dza się na plan zdobycia Gibraltaru, ale dokonać tego miałyby wyłącznie oddziały
hiszpańskie wyposażone przez Niemców w brakującą im ciężką artylerię. Hitler zarea-
gował negatywnie na tę sugestię. Począwszy od marca tegoż roku – w związku
z przygotowaniami do planu „Barbarossa” – presja na Hiszpanię uległa wyraźnemu
zmniejszeniu. 4 maja 1941 roku Hitler polecił jedynie opracowanie defensywnego
planu „Izabela”, mającego chronić Hiszpanię, Portugalię bądź Maroko Hiszpańskie
przed ewentualną brytyjską próbą zajęcia ich terytoriów. Generalnie zadowolił się
wówczas obietnicą o życzliwej neutralności Madrytu25.

Tymczasem wiosną 1941 roku Jugosławia znalazła się pod presją Wielkiej Brytanii,
do której wkrótce przyłączył się Waszyngton. Londynowi zależało na tym, by Belgrad
nawiązał ściślejsze relacje z Ankarą, Atenami i Sofią. Celem finalnym miało być po-
wstanie w tym rejonie antyniemieckiego ugrupowania. W związku z powyższym Win-
ston Churchill stał się głównym orędownikiem pomocy brytyjskiej dla Grecji. Regent
książę Paweł Karadżordżjewić zachowywał jednak daleko idącą wstrzemięźliwość,
ponieważ nie chciał sprowokować Rzeszy do działania. W rozmowach z dyplomatami

                                                
22 H. Batowski, Rok1940..., s. 236; L. Woodward, op.cit., s. 439–441; B. Koszel, Neutralność…, s. 226.
23 S. Dębski, Polityka zagraniczna Związku Sowieckiego w latach 1939–1941 [w:] NPM, s. 85–87.
24 M. Zgórniak, Wybuch II wojny światowej [w:] Wielka historia świata, t. 11: Wielkie wojny XX wieku

(1914–1945), Kraków 2006, s. 572–576, 630–632.
25 B. Koszel, Neutralność…, s. 227–228.
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brytyjskimi głosił tezę, że zasadniczym celem Berlina nie jest wpieranie poczynań
Rzymu na Bałkanach, ale stworzenie zagrożenia dla Brytyjczyków w Salonikach,
a nadto zapobieżenie ewentualnemu wystąpieniu ZSRR. Książę Paweł deklarował co
prawda, że Jugosławia nie zgodzi się na przemarsz Wehrmachtu przez jej terytorium,
ale jeżeli Brytyjczycy będą forsowali koncepcję otwarcia frontu w Grecji, to stanowi-
sko Belgradu może ulec zmianie. Premier Churchill postrzegał to odmiennie. Według
niego, Niemcy nie potrzebowali pretekstu do działania i jeżeli uznaliby, że przyniesie
im to korzyści, to nic nie uchroni Jugosławii26.

Brytyjczycy, niezrażeni stanowiskiem Belgradu, konsekwentnie dążyli do pozyskania
państw bałkańskich dla idei wsparcia Grecji. Od 19 lutego do 17 kwietnia 1941 roku
minister spraw zagranicznych rządu JKM Anthony Eden oraz szef Brytyjskiego Impe-
rialnego Sztabu Generalnego generał John Dill składali wizyty w stolicach tego regionu,
m.in. w Atenach i Ankarze. W pierwszej z nich przebywali w dniach od 22 do 26 lutego.
Rząd Grecji zaaprobował brytyjską ofertę pomocy oraz szczegółowe ustalenia wojskowe.
W lutym minister Eden dążył także do uzyskania zaproszenia do Belgradu, ale Jugosło-
wianie konsekwentnie unikali wszelkich kontaktów. Niezrażony tym w nocie z 3 marca
po raz kolejny proponował Jugosławii wspólne wystąpienie z Grecją i Wielką Brytanią.
Nadto posunął się wówczas do sugestii, że na forum przyszłej konferencji pokojowej
Londyn mógłby zabiegać o odpowiadającą życzeniom Belgradu rewizję granicy z Wło-
chami. Belgrad pozostał jednak głuchy na tego rodzaju sugestie27.

Brytyjczycy, mimo kolejnej odmowy, nie ustawali w wysiłkach. Minister Eden
uciekał się do prób wywierania presji na Belgrad przez Ankarę, a nawet Moskwę.
W obu tych stolicach nie znalazł jednak gotowości do współdziałania. W pierwszej
z nich oznajmiono mu bowiem, że armia turecka będzie skłonna do zbrojnego oporu
jedynie w wypadku zagrożenia jej własnego kraju. Z kolei Rosjanie argumentowali, iż
wszelkie próby pozyskania Belgradu na nic się zdadzą, bowiem ten zdecydował się już
de facto na przystąpienie do Paktu Trzech28.

Niechęci czynników rządzących, z regentem księciem Pawłem na czele, do prowa-
dzenia wojny nie podzielał natomiast generał Dušan Simović i skupieni wokół niego
oficerowie. Byli oni przekonani o tym, iż Wielka Brytania ostatecznie odniesie zwycię-
stwo, tym bardziej że ich zdaniem Londyn przełamał już kryzys. Generał Simović
zakładał uzyskanie w krótkim czasie przez Londyn poparcia Waszyngtonu i przystą-
pienie Moskwy do Whitehallu, spowodowane polityką Hitlera. Według generała Si-
movicia, w wypadku zwycięstwa Niemiec Jugosławia niczego na tym nie zyska. Tym-
czasem Anglosasi, a zwłaszcza Wielka Brytania, wywierali presję w tym kierunku,
wskazując na olbrzymi potencjał przemysłowy Stanów Zjednoczonych. W tej sytuacji
na przełomie lutego i marca 1941 roku minister Eden upoważnił posła Wielkiej Bryta-
nii w Belgradzie, Ronalda Campbella, do działania poza kanałami dyplomatycznymi,

                                                
26 M.J. Zachariasz, Jugosławia w polityce Wielkiej Brytanii 1940–1945, Wrocław–Warszawa–Kraków–

Gdańsk–Łódź 1985, s. 16–17; W. Rojek, Dyplomacja Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Jugosławii
w roku 1941 [w:] Państwa bałkańskie w polityce imperializmu niemieckiego w latach 1871–1945, red.
A. Czubiński, Poznań 1982, s. 341.

27 L. Woodward, op.cit., s. 525–529; interesujące jest to, że tego rodzaju sugestie wysunął poseł Jugo-
sławii w Moskwie Milan Gavrilović; M.J. Zachariasz, op.cit., s. 17.

28 W. Rojek, Dyplomacja…, s. 342.
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sugerując mu wręcz doprowadzenie w Jugosławii do prozachodniego zamachu stanu.
Ostatecznie doszło doń nocą z 26 na 27 marca. Po przewrocie rząd generała Simovića
nawoływał do spokoju, prosząc jednocześnie Wielką Brytanię o zaprzestanie propa-
gandy skierowanej przeciw państwom Osi. 31 marca w Belgradzie bawił generał Dill.
Jugosłowianie apelowali o unikanie wszystkiego, co mogłoby sprowokować Niemcy.
Wobec tego konsekwentnie odmawiali podjęcia jakichkolwiek działań wojskowych
w Albanii. Byli gotowi do tego kroku jedynie w wypadku zaatakowania Jugosławii
bądź Macedonii Egejskiej, a zwłaszcza Salonik29.

Przewrót w Belgradzie nie zaspokoił aspiracji Brytyjczyków. Ich następnym kro-
kiem było skłonienie Jugosłowian do prowadzenia aktywnej antyniemieckiej polityki.
Wpierw 3 i 4 kwietnia 1941 roku spotkali się we Florinie przedstawiciele armii zainte-
resowanych stron: generał Radivoje Janković z generałem Henrym M. Wilsonem
i generałem Alexandrem Papagosem. Porozumienia wówczas nie osiągnięto. 4 kwiet-
nia premier Churchill przekonywał generała Simovicia, że atak armii jugosłowiańskiej
na pozycje włoskie w Albanii stanowi dla Belgradu jedyną szansę na sukces. Jugosło-
wianie jednak zwlekali, dodając, iż zabiegają o pomoc amerykańską oraz o odbloko-
wanie swego złota zdeponowanego w USA, które Amerykanie zatrzymali po przystą-
pieniu Belgradu do Paktu Trzech. Waszyngton ze swej strony deklarował chęć współ-
pracy, ale rozwój wypadków był szybszy. Reprezentanci Jugosławii zdążyli jeszcze
podpisać w Moskwie 5 kwietnia układ o przyjaźni i nieagresji, ale już nazajutrz wojska
Osi zaatakowały terytorium jugosłowiańskie30.

Równocześnie Londyn próbował także powstrzymać Bułgarów przed przystąpie-
niem do Paktu Trzech. Próby te – podejmowane na przełomie lat 1940 i 1941 – nie
dały pozytywnych rezultatów. Ostatecznie w styczniu 1941 roku Brytyjczycy wysto-
sowali ostrzeżenie, że jeżeli oddziały niemieckie znajdą się na terytorium Bułgarii, to
będzie ona uznawana przez Wielką Brytanię oraz Turcję za kraj wrogi. W konsekwen-
cji Londyn zdecydował się na wysłanie na Bałkany własnych wojsk, by tym sposobem
wesprzeć Grecję, która ze swej strony – obawiając się Berlina – demonstrowała pozor-
ną niechęć wobec tej koncepcji. Tymczasem nie powiodły się również próby Wielkiej
Brytanii zmierzające do zawarcia porozumienia pomiędzy Turcją a Bułgarią przeciw
zakładanej inwazji Niemiec. Rezultaty kontaktów bilateralnych Ankary i Sofii odbie-
gały od oczekiwań Londynu. Turecko-bułgarska deklaracja z 17 lutego 1941 roku mó-
wiła jedynie o pokoju i przyjaźni, abstrahując od jakichkolwiek zapowiedzi przeciw-
stawiania się Niemcom31.

W takich okolicznościach 1 marca 1941 roku Bułgaria zdecydowała się na przystą-
pienie do Paktu Trzech. Tegoż dnia otrzymała niemiecko-włoskie zapewnienie o przy-
znaniu jej wybrzeża Morza Egejskiego na odcinku od Strumicy (Strimón) na zachodzie
po Maricę (Meriç, Ẹwros) na wschodzie, a więc nie tylko Tracji Zachodniej, ale także
Macedonii Kawalskiej, tj. wschodniej części Macedonii Egejskiej. Reakcja Wielkiej
Brytanii była tym razem zdecydowana. Niemal bezzwłocznie po akcesie poseł Rendel
mówił o wojnie, a przynajmniej o bombardowaniach lotniczych. 4 marca Wielka Bry-

                                                
29 L. Woodward, op.cit., s. 541–545; M.J. Zachariasz, op.cit., s. 26–27.
30 M.J. Zachariasz, op.cit., s. 31.
31 E. Znamierowska-Rakk, op.cit., s. 179–180.
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tania zerwała z Bułgarią stosunki dyplomatyczne, a już nazajutrz nałożyła na ten kraj
blokadę gospodarczą32.

Tymczasem na przełomie października i listopada 1940 roku Włosi zaatakowali
Grecję z terenu Albanii. Rychło doznali jednak niepowodzenia. Równocześnie
– w nocy z 11 na 12 listopada – lotnictwo brytyjskie zaatakowało stacjonującą w Ta-
rencie flotę włoską i uszkodziło 3 z 6 pancerników, dzięki czemu Wielka Brytania
zapewniła sobie na pewien czas znaczącą przewagę na Morzu Śródziemnym. Hitler od
dłuższego już czasu interesował się Bałkanami, ponieważ zależało mu na dostępie do
źródeł surowców oraz zrównoważeniu rosnącego znaczenia Wielkiej Brytanii we
wschodniej części Morza Śródziemnego. Miało to kapitalne znaczenie dla osi Berlin–
Rzym. Niepowodzenia Włochów sprawiły, że Niemcy przygotowali plan ataku na
Grecję („Marita”). Berlin pozyskawszy 2 lutego 1941 roku przychylność Bułgarii,
zwrócił się ku Jugosławii. Ta jednak, w wyniku wspomnianego wyżej zamachu stanu,
opowiedziała się po stronie Zachodu. Tymczasem Brytyjczycy skierowali do Grecji
liczący 100 000 żołnierzy korpus ekspedycyjny pod dowództwem generała Wilsona.
Ostatecznie w nocy z 5 na 6 kwietnia rozpoczęła się niemiecka agresja przeciw
Jugosławii i Grecji. Armia pierwszej z nich kapitulowała już 17 kwietnia. Zachwiało to
pozycjami jednostek greckich. Przeważająca ich część poddała się już 23 kwietnia
w Salonikach. Brytyjczycy zdołali ewakuować swe siły na Kretę. Niemcy zdobyli
jednak tę wyspę 1 czerwca 1941 roku33.

Zdruzgotanie armii jugosłowiańskiej nie zachwiało jednak postawą Brytyjczyków.
23 kwietnia minister Eden oznajmił w Izbie Gmin, że Wielka Brytania będzie działała
w duchu restytucji niepodległości Jugosławii. Rezydujący nad Tamizą politycy jugo-
słowiańscy przedłożyli 1 maja memorandum w sprawie nieodzownych, ich zdaniem,
korekt granicznych kosztem Włoch i Niemiec. Następnie 11 czerwca strona brytyjska
przyjęła protesty rządu na uchodźstwie przeciw włoskim i niemieckim aneksjom. Bry-
tyjczycy ze swej strony uznali je za niebyłe, a nadto obiecali wsparcie rządu króla Pio-
tra II, którego uważali za jedynego przedstawiciela Chorwacji i Słowenii, jak również
pozostałych obszarów Jugosławii. Ze strony Londynu istotne było to, że rząd ma cha-
rakter jugosłowiański. Zarazem Brytyjczycy dystansowali się od koncepcji korekt gra-
nicznych, a w kontaktach z Jugosłowianami podkreślali, iż tego rodzaju pomysły win-
ny mieć na razie poufny charakter34.

Zasadniczą cezurę, także dla basenu Morza Śródziemnego, stanowiła bez wątpienia
rozpoczęta 22 czerwca 1941 roku agresja Niemiec na ZSRR. Osamotniona de facto
Wielka Brytania robiła odtąd wszystko, by formalnie pozyskać tak potężnego sojuszni-
ka. W związku z tym, zwłaszcza w dalszej perspektywie, strategia Londynu także na
tym obszarze ulegała ewolucji pod wpływem wydarzeń na froncie wschodnim. Do-
tychczasowa polityka Brytyjczyków przynosiła – z różnych względów – umiarkowanie
pozytywne rezultaty. Nie tylko nie powiodło się zmontowanie na Bałkanach ugrupo-
wania aktywnie oponującego przeciw państwom Osi, ale nawet koncepcja bloku kra-
jów neutralnych, sprzyjających de facto Zachodowi, nie wyszła poza sferę projektów.
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Stosunki na półwyspie zostały uporządkowane po myśli Niemiec. Z drugiej strony
Hiszpania zachowywała neutralność, a Francja, chociaż kolaborowała z III Rzeszą, to
nie stwarzała jednak bezpośredniego militarnego zagrożenia. Nadto Wielka Brytania
miała dość sił, by skutecznie przeciwstawić się – w okresie gdy Rzym działał samo-
dzielnie – włoskim działaniom zbrojnym. W rezultacie ostrożna, formułowana z myślą
o dłuższym horyzoncie czasowym i licząca się z realiami polityka Wielkiej Brytanii na
tym obszarze pozwoliła jej na utrzymanie wielu z dotychczasowych pozycji, a w in-
nych wypadkach na minimalizowanie strat.

BRITISH POLITICS IN THE MEDITERRANEAN BASIN

IN THE PERIOD OF 1939–1941

Summary

For hundreds of years Great Britain has considered the Mediterranean Sea one of their most essential
areas of interest. In the first period of World War II, on October 19th, 1939, the Anglo-French-
Turkish pact of mutual assistance was signed. The pact is deemed to have been of crucial importance
as it temporarily impeded German and Italian military endeavours. However, further actions under-
taken by Great Britain in the Mediterranean basin were not so successful. The British never succeeded
in organising a bloc of neutral Balkan countries, which would successfully oppose the Axis powers.
Moreover, in 1941, the peninsula was invaded by Germany and Italy. Fortunately for Great Britain,
Spain remained neutral and the French State did not pose any military threat. What is more, British
army had continued to defy Italian military actions until the moment Italy started to be supported by
their allies.

The situation changed fundamentally in June 1941, after Germany's invasion of the Soviet Union.
Even the military involvement of German army in the North African Campaign did not bring any
long-term benefits for the Axis alliance. In these circumstances, the British, reacting to the events on
the Eastern Front, attempted to adjust their strategy to the new situation on African front. Neverthe-
less, owing to their realistic and long-term policy in the Mediterranean during the first period of
World War II, the British managed to hold many of their previous positions and to minimise their
losses considerably.


