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FINLANDIA 1948. PUCZ NIEUDANY 
(w świetle brytyjskich dokumentów) 

Dnia 19 września 1944 roku Finlandia podpisała rozejm ze Związkiem Sowieckim 
i Wielką Brytanią – mocarstwami, z którymi pozostawała w stanie wojny od 1941 
roku. Na jego mocy przywracano linię graniczną ustaloną w pokoju z 12 marca 1940 
roku, z tym że Finlandia dodatkowo traciła Petsamo z przyległym terytorium, a więc 
dostęp do Morza Barentsa. Swoją bazę wojskową Rosjanie umieścili tym razem nie 
na półwyspie Hanko, lecz bliżej Helsinek, w Porkalla. Finlandię zobowiązywano do 
wypłaty reparacji w wysokości 300 mln dolarów (1 uncja złota = 35 dolarów) i inter-
nowania wojsk niemieckich. Finlandia nie została poddana rosyjskiej okupacji, co 
niewątpliwie zmniejszyło obciążenia fi nansowe kraju i ograniczyło możliwość inge-
rowania Rosjan w jego wewnętrzne sprawy. Wykonanie rozejmu nadzorowane było 
przez Sojuszniczą Komisję Kontroli pracującą pod kierunkiem Andrieja Żdanowa, 
ale z udziałem przedstawiciela Wielkiej Brytanii1. Jego instrukcje mówiły, że Fin-
landia znalazła się w sowieckiej strefi e operacyjnej i dlatego należy pozwolić sowie-
ckiemu rządowi odgrywać główną rolę w wykonywaniu postanowień rozejmu. „Nie 
chcemy jednak, pisano, aby Finlandia znalazła się na stałe pod sowiecką kontrolą”. 
Zalecano więc natychmiast informować o każdej próbie działania mogącego naruszyć 
w sposób nieuzasadniony suwerenność Finlandii lub o próbach niekorzystnego dla 
Finlandii interpretowania rozejmu. Jednocześnie w instrukcji z 4 października 1944 
roku polecano dbać o przyjazne stosunki z rosyjskimi przedstawicielami w Komisji, 
gdyż dla Wielkiej Brytanii zachowanie dobrych stosunków ze Związkiem Sowieckim, 
zgodnie z duchem sojuszu z 1942 roku, miało zasadnicze znaczenie. W kontaktach 
z Finami, pisano, należy starannie unikać działań, które Rosjanie mogliby uznać za 
polityczne intrygi, lub co gorzej, za próby szpiegostwa2. W konsekwencji brytyjscy 

1 J. Żmudzki, Finlandia w polityce mocarstw 1939–1944, Przemyśl 1998, s. 262–265.
2 A. Kastory, Wielka Brytania wobec wydarzeń w Europie Środkowej w latach II wojny światowej, Wy-

dawnictwo Naukowe UP, Kraków 2009, s. 118.
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członkowie Komisji, dzięki dobrym stosunkom z sowieckim kierownictwem, starali 
się zachować możliwość wpływania na jej funkcjonowanie3.

Poważnym obciążeniem dla kraju były reparacje, które miały być spłacane w do-
stawach towarów według cen z 1938 roku4. Rosjanie nie chcieli drewna i jego po-
chodnych, w czym specjalizował się fi ński przemysł. Domagali się natomiast pro-
duktów przemysłu metalurgicznego i statków. Finlandia zmuszona więc została do 
rozbudowy tych gałęzi przemysłu, co w istocie przyczyniło się do zasadniczej zmiany 
struktury jej gospodarki5. Dodatkowym obciążeniem było wypłacenie Związkowi 
Sowieckiemu ekwiwalentu za aktywa niemieckie, których wartość oszacowano na 
6,5 mld marek, co odpowiadało 48 mld dolarów. „Rosjanie chcą zedrzeć z nas ostat-
nią koszulę” – komentował to żądanie Juho Paasikivi6. W sumie płatności do jakich 
Finlandia została zobowiązana, stanowiły w poszczególnych latach od 10 do 20 pro-
cent dochodu narodowego. Jeszcze większe obciążenie dla budżetu państwa stano-
wiła akcja osiedleńcza. W grudniu 1945 roku parlament przyjął ustawę o ziemi dla 
przesiedleńców, żołnierzy walczących na froncie, dla inwalidów wojennych i wdów 
po poległych. Akcją tą w sumie objęto 700 tysięcy osób, w tym 420 tysięcy prze-
siedleńców z terenów scedowanych na rzecz Związku Sowieckiego. Zakończono ją 
w 1948 roku. Dyrektor Departamentu do spraw Osadnictwa w ministerstwie Rolni-
ctwa Veikko Vennamo twierdził później, że szybkie przeprowadzenie akcji osiedleń-
czej prawdopodobnie uratowało Finlandię przed komunizmem. Osadnicy bowiem 
skłonni byli głosować na partię agrarną, a poparcie dla partii komunistycznej było 
wśród nich znikome7.

Na życiu politycznym Finlandii poważnie zaciążył los sowieckich obywateli, któ-
rzy znaleźli schronienie w Finlandii podczas wojny, oraz sprawa karania osób uzna-
nych przez Rosjan za przestępców wojennych. Dnia 21 kwietnia 1945 roku, na żą-
danie Andrieja Żdanowa komunistyczny minister spraw wewnętrznych Yrjö Leino, 
bez konsultacji z rządem, wydał w ręce Rosjan 20 osób. Mieli oni fi ńskie lub nan-
senowskie paszporty, ale formalnie byli nadal obywatelami sowieckimi8. Podobny 
los spotkał Ingrów, którzy w liczbie 55 tysięcy przybyli podczas wojny do Finlandii. 
Pod naciskiem Sojuszniczej Komisji Kontroli większość spośród nich powróciła do 
Związku Sowieckiego. Komisja przedstawiła też rządowi fi ńskiemu listę 61 osób, któ-
re powinny zostać zatrzymane pod zarzutem popełnienia zbrodni wojennych. Gdy 
w listopadzie 1945 roku zapadły pierwsze wyroki, Rosjanie uznali je za zbyt łagodne 
i rząd w Helsinkach poczuł się zmuszony nakłonić Trybunał Sądowy do zweryfi ko-

3 O. Jussila, S. Hentilä, J. Nevakivi, Historia polityczna Finlandii 1809–1999, Kraków 2001, s. 251.
4 W konsekwencji, biorąc po uwagę ceny z 1952 r., Finowie musieli w istocie wypłacić 550 mln dola-

rów i to mimo redukcji w 1948 r. reparacji o 75 mln dolarów, L.A. Puntila, Historie politique de la Finlande 
de 1809 a 1955, Neuchâtel 1966, s. 278.

5 O. Jussila i in., Historia polityczna..., s. 249.
6 Ibidem, s, 250.
7 Ibidem, s. 262–265.
8 National Archives (cyt. dalej: NA), FO 371/71410, s. 37, raport Scotta z 20 maja 1948 r. Tak zwany 

paszport nansenowski był dokumentem tożsamości wydawanym bezpaństwowcom przez władze kraju, 
w którym przebywali.
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wania wyroków. 21 lutego 1946 roku byłego prezydenta Risto Rytiego skazano na 10 
lat ciężkich robót, byłych premierów Johana Wilhelma Rangella i Edwina Linkomie-
sa na sześć lat więzienia, ministra Vaino Tannera na pięć i pół, a Henrika Ramsaya na 
pięć lat więzienia. Skazano również szereg innych osób. W powszechnym przekona-
niu politycy ci skazani zostali niesłusznie9.

System polityczny Finlandii nie uległ przeobrażeniom. Konstytucja z 1919 roku 
pozostawała w mocy, a wybory przeprowadzone już w marcu 1945 roku przywraca-
ły w pełni rządy parlamentarne. W kierownictwie państwa pozostawali ludzie nale-
żący do czołowych osobistości Finlandii w okresie międzywojennym: Carl Gustav 
Mannerheim, Juho Paasikivi, Carl Enckell, Urho Kekkonen z Partii Agrarnej czy Karl 
Fagerholm z Partii Socjaldemokratycznej. Wszyscy oni doskonale znali Rosję i zde-
cydowani byli przyjąć za podstawę swej polityki dobre z nią stosunki. 

17 listopada 1944 roku na czele rządu stanął Juho Paasikivi; ministerstwo spraw 
wewnętrznych powierzono Yrjö Lejno, członkowi partii komunistycznej odbudowu-
jącej się pod przykrywką Demokratycznego Związku Ludu Fińskiego. Wybory prze-
prowadzono w marcu 1945 roku. W ich wyniku socjaldemokraci zebrali 425 948 
głosów (50 mandatów w parlamencie); Agrariusze 362 662 (49 mandatów); Demo-
kratyczny Związek Ludu Fińskiego 398 618 (49 mandatów); konserwatyści 255 394 
(28 mandatów)10. Rząd utworzony w kwietniu 1945 roku pod kierunkiem Paasikivie-
go miał charakter koalicyjny i składał się z przedstawicieli Demokratycznego Związ-
ku Ludu Fińskiego, Ligi Agrariuszy i Partii Socjaldemokratycznej. Marszałek Man-
nerheim w marcu 1946 roku podał się do dymisji, a parlament na jego miejsce wybrał 
Juho Paasikiviego, rezygnując z konstytucyjnej procedury wyboru prezydenta przez 
kolegium elektorów11. Jego miejsce zajął polityk Demokratycznego Związku Ludu 
Fińskiego Mauno Pekkala, cieszący się poparciem sowieckiej dyplomacji. Ministrem 
sprawiedliwości został brat premiera Eino. Wiele wskazywało, że Finlandia podążać 
będzie w kierunku narzuconym innym środkowoeuropejskim sąsiadom Związku So-
wieckiego. Komuniści byli jednak słabi. Gdy po podpisaniu rozejmu partia wycho-
dziła z podziemia, liczyła około 2 tysięcy członków i miała bardzo nieliczne kadry12. 
Pod tym względem jednak jej stan posiadania nie odbiegał znacznie od tego, czym 
dysponowali w tym czasie komuniści w Polsce, Rumunii czy na Węgrzech.

Rząd Mauno Pekkali nie był popularny. Zarzucano mu arogancję, nieumiejętność 
rządzenia, zwłaszcza niezdolność do opanowania wzrostu cen, wreszcie nadużywa-
nie alkoholu. W kwietniu 1947 roku ministrowie partii agrarnej i socjaldemokratycz-
nej podali się do dymisji, licząc, że spowoduje to upadek rządu. Protest sowieckiego 
przedstawiciela w Sojuszniczej Komisji Kontroli sprawił, że nie została ona przyjęta. 
Próba obalenia rządu się nie powiodła. Rząd ów musiał wziąć na siebie odpowie-

9 O. Jussila i in., Historia polityczna..., s. 248.
10 NA, FO 473/3, Futher Correspondence respecting Finland. Part 3, dok. Nr 1 raport roczny za 

1948 r.; por. też FO 473/2, dok. nr 9, 7 VII 1948 r.
11 U. Kekkonen, Nie szukajcie przyjaciół daleko a wrogów blisko, Wydawnictwo MON, Warszawa 1983, 

s. 47.
12 O. Jussila i in., Historia polityczna..., s. 253.
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dzialność za odrzucenie planu Marshalla, mimo pozytywnego stanowiska parlamen-
tarnej komisji spraw zagranicznych13.

Traktat pokojowy podpisany 10 lutego 1947 roku podtrzymywał warunki rozej-
mu. Po jego ratyfi kacji Sojusznicza Komisja Kontroli we wrześniu 1947 roku opuściła 
Helsinki. Finlandia formalnie odzyskiwała pełną suwerenność. Jeszcze w 1947 roku 
w Helsinkach pojawiły się przedstawicielstwa Szwecji, Czechosłowacji, Polski, Fran-
cji, Włoch i Wielkiej Brytanii, a brytyjscy członkowie Sojuszniczej Kontroli weszli 
w skład sztabu poselstwa. Finlandia przed końcem roku złożyła wniosek o przyjęcie 
do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Poseł brytyjski Oswald Scott z optymi-
zmem oceniał jej sytuację ekonomiczną. Wskazywał, że do września 1947 roku Fino-
wie wywiązali się w ponad 42 procentach ze zobowiązań reparacyjnych (płatnych do 
1952 roku) i wypłacili Rosjanom dwie trzecie wartości rewindykowanych przez nich 
niemieckich aktywów. Z zadowoleniem oceniał też reparacyjne porozumienie fi ńsko-
-sowieckie, na mocy którego Finowie zwiększyć mieli dostawy wyrobów przetwo-
rzonych, a zmniejszyć dostawy drewna, co pozwalało te produkty eksportować na 
Zachód. Zapotrzebowanie na produkty drewnopochodne i papier sprzyjało dyna-
micznemu rozwojowi fi ńskiego eksportu i pozwalało w stosunkach z Wielką Bryta-
nią zachować dodatni bilans handlowy. Wielka Brytania, podkreślał Scott, stała się 
w 1947 roku najlepszym klientem Finlandii14.

Prognozy polityczne były mniej optymistyczne. Z początkiem 1948 roku rozeszły 
się pogłoski o zamiarze podpisania przez Związek Sowiecki paktu wojskowego z Fin-
landią. W Foreign Offi  ce oceniano, że Rosjanie, przewidując porażkę komunistów 
w wyborach zapowiedzianych na rok 1948, mogą podjąć próbę włączenia Finlandii 
do swojej strefy wpływów, zanim jej sytuacja wewnętrzna stanie się dla nich mniej 
korzystna. Zdaniem Talbota, skończył się czas, gdy Finowie mogli robić co chcieli, 
bowiem podpisanie paktu zakończy wchodzenie ich w sowiecką orbitę15. W istocie 
Rosjanie zmuszali władze fi ńskie do decyzji podważających autorytet prezydenta 
i rządu. Na mocy traktatu pokojowego Finowie byli zobowiązani wydać Rosjanom 
jeńców wojennych. W 1944 roku wydano ich 44 tysiące. Od początku 1945 roku do 
wejścia traktatu w życie w 1947 roku wydano jeszcze ponad 500 osób, które dotąd 
się ukrywały. Wreszcie 5 stycznia 1948 roku Rosjanie zażądali wydania kolejnych 
30 osób – 14 spośród nich służyło podczas wojny w armii fi ńskiej lub niemieckiej 
i w większości byli z pochodzenia Estończykami. Wszyscy walczyli przeciwko Związ-
kowi Sowieckiemu. Dnia 16 stycznia rząd uznał konieczność ich wydania16. Działają-
cy na emigracji były poseł Estonii niepodległej August Torma bezskutecznie usiłował 
interweniować w tej sprawie w Foreign Offi  ce17. Dnia 22 stycznia grupa deporto-

13 J. Janus, Polska i Czechosłowacja wobec planu Marshalla, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2001, 
s. 153; por. też FO 371/71409, s. 37, przegląd wydarzeń za rok 1947.

14 NA, FO 371/71409, s. 37, przegląd wydarzeń za rok 1947.
15 NA, FO 371/71405, s. 9, 12, komentarze urzędników Foreign Offi  ce z 9 i 10 I 1948 r.
16 NA, FO 371/71409, s. 25, kalendarium; FO 371/71405, s. 23 notatka Talbota z 15 I 1948 r.; s. 37, 

raport Scotta z 20 I 1948 r.
17 NA, FO 371/71405, s. 40, Torma do Hankeya 24 I 1948 r.
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wanych wywieziona została z Helsinek pociągiem kierującym się ku sowieckiej gra-
nicy18. Robert Hankey zaś wyjaśniał Tormie, że Finlandia nie ma wyjścia, skoro ci 
ludzie są sowieckimi obywatelami, i radził, by nie nagłaśniać zbytnio sprawy, bo nie 
będzie to działać na ich korzyść19.

W Foreign Offi  ce uznano, że wejście Finlandii w sowiecką orbitę pozwoliłoby Ro-
sjanom wywierać presję na Szwecję, czemu trudno byłoby zapobiec20. Szef II Oddzia-
łu fi ńskiego sztabu w rozmowie z attaché lotniczym brytyjskiego poselstwa wyraził 
opinię, że mając na uwadze działania podejmowane przez Rosjan w krajach sąsia-
dujących z nimi w Europie, jest nieprawdopodobne, aby zgodzili się oni pozostawić 
Finlandię jako próżnię z wojskowego punktu widzenia. W fi ńskim sztabie panowało 
przekonanie, że Rosjanie wkrótce zażądają podpisania z Finlandią jakiejś formy ukła-
du wojskowego21.

W styczniu 1948 roku Rosjanie dokonali zmiany w obsadzie swego przedstawi-
cielstwa w Helsinkach. Dotychczasowego posła Abramowa zastąpił generał G.M. 
Savonenkow, występujący w mundurze nawet podczas wręczania 17 stycznia pre-
zydentowi listów uwierzytelniających. Oswald Scott w liście do premiera Clementa 
Attlee z 20 stycznia sugerował, że przyjazd Savonenkowa przeszkodził w utworzeniu 
rządu przejściowego w okresie poprzedzającym wybory. Rosjanie bowiem są prze-
ciwni zmianom w obecnej administracji22. Sekretarz Generalny fi ńskiego Minister-
stwa Spraw Zagranicznych Voionmaa oceniał nominację Savonenkowa, w rozmowie 
z amerykańskim posłem Avre Warrenem, jako gest wsparcia dla fi ńskich komunistów 
przed nadchodzącymi wyborami23. Savonenkow, rozmawiając 13 lutego z ministrem 
Enckellem, usiłował go nakłonić, aby Finowie z własnej inicjatywy zaproponowali 
Związkowi Sowieckiemu pakt o wzajemnej pomocy i przyjaźni. Enckell wyjaśniał 
sowieckiemu dyplomacie, że zanim Finlandia przystąpi do zawierania jakichś no-
wych traktatów, należałoby uprzednio stwierdzić, czy jest ona w stanie wywiązać się 
z postanowień traktatu pokojowego, który niedawno wszedł w życie. Poza tym pakt 
ze Związkiem Sowieckim spotkałby się ze zdecydowaną opozycją w parlamencie, 
a fi ńska opinia publiczna nie jest przygotowana na jego zawarcie. To zastrzeżenie 
Savonenkow zdecydowanie odrzucił, oceniając nastawienie fi ńskiej opinii jako przy-
chylne Związkowi Sowieckiemu24. 

26 lutego prezydent Paasikivi otrzymał od Stalina list datowany na 22 lutego, 
w którym sowiecki dyktator zwracał Paasikiviemu uwagę, że spośród trzech krajów 
graniczących ze Związkiem Sowieckim Rumunia i Węgry podpisały już ze Związ-

18 NA, FO 371/71409, s. 31, kalendarium.
19 NA, FO 371/71405, s. 44, Hankey do Tormy, 26 II 1948 r.; w lutym sowieckie poselstwo zażądało 

wydania kolejnych sześciu osób posiadających sowieckie obywatelstwo, a rząd fi ński jednomyślnie wyraził 
na to zgodę, FO 371/71405, s. 115, raport Scotta 24 II 1948 r.

20 Ibidem, s. 9, notatka z 9 I 1948 r.
21 Ibidem, s. 29, zapis rozmowy z 6 I 1948 r.
22 NA, FO 371/71409, s. 25, 65, kalendarium.
23 „Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers” (dalej: FRUS) 1948, vol. 4, s. 760, raport 

Warrena z 13 II 1948 r.
24 FRUS 1948, vol. IV, s. 761–764, raport Warrena z 20 II 1948 r.
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kiem Sowieckim traktaty o wzajemnej pomocy przeciwko ewentualnej niemieckiej 
agresji. Stalin proponował Finlandii wysłanie do Moskwy delegacji celem zawarcia 
analogicznego paktu25. Zapraszał Paasikiviego i Enckella do Moskwy, dopuszczał jed-
nak możliwość prowadzenia negocjacji w Helsinkach. Prezydent Paasikivi nie chciał 
jechać do Moskwy, wskazywał na stan swego zdrowia. Uznał też, że jeszcze nie doj-
rzał do zawarcia takiego paktu, a stosunki sowiecko-fi ńskie i bez tego rozwijają się 
pomyślnie. Natomiast przyjazd delegacji sowieckiej do Helsinek mógłby sprowoko-
wać rozruchy26. W opinii posła brytyjskiego i francuskiego Paasikivi był jedyną osobą 
w Finlandii, która byłaby w stanie przeciwstawić się Związkowi Sowieckiemu27.

27 lutego minister spraw zagranicznych Carl Enckell spotkał się z Oswaldem 
Scottem. Informował go o sowieckiej propozycji i zapytał, czy podjęcie z Rosjanami 
rozmów kolidowałoby ze stosunkami z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, 
a zwłaszcza czy miałoby wpływ na wymianę handlową i pomoc fi nansową. Scott nie 
wykluczył negatywnych reakcji. Zwracał też Enckellowi uwagę, że mając w pamięci 
przykład Rumunii i Węgier oraz niedawne wydarzenia w Czechosłowacji, to praw-
dopodobnie proces utraty niepodległości zaczyna się, gdy komuniści przejmują mi-
nisterstwo spraw wewnętrznych – reszta to kwestia czasu. Mówiąc o negocjacjach 
z Rosjanami, podkreślił, że jeśli Finlandia wkroczy na tę śliską ścieżkę, utrata niepod-
ległości stanie się nieunikniona. W komentarzu dla Bevina wyrażał wątpliwość, czy 
na Enckella można jeszcze liczyć, bowiem na tę ścieżkę już wkroczył28.

W Foreign Offi  ce uznano, że Rosjanie nie tracą czasu i chcą wykorzystać sukces 
odniesiony w Czechosłowacji (pucz z 25 lutego!), wywierając presję na Finlandię. Nie 
żywiono żadnych wątpliwości, że zawarcie proponowanego paktu oznaczać będzie 
dla Finlandii utratę niepodległości, a Rosjanie na pewno wykorzystają jego postano-
wienia dla wprowadzenia do Finlandii swych wojsk29.

Dnia 28 lutego na posiedzeniu Komitetu Szefów Sztabu uznano, że sowiecka 
dominacja nad Finlandią jest tylko kwestią czasu. Asystent szefa sztabu marynarki 
kontradmirał Oliver wyjaśniał, że mniej mu idzie o Finlandię, która wcześniej lub 
później dostanie się pod sowiecką dominację, a więcej o pozostałe kraje skandy-
nawskie. Jeśli Finlandia ustąpi wobec rosyjskiej presji, nie otrzymując materialnej 
zachęty do stawienia oporu ze strony mocarstw zachodnich, będzie to miało godny 
ubolewania wpływ na Szwecję, Danię czy Norwegię. Można odnieść wrażenie, że 
solidarność tych trzech państw ostatnio się załamuje. Ich opór wobec komunizmu 
umocniłby się, gdyby w okresie sowieckiej presji na Finlandię specjalna grupa Roy-
al Navy przeprowadziła ćwiczenia na wodach państw skandynawskich lub złożyła 
wizytę w portach państw skandynawskich. Zdaniem I Lorda Admiralicji, można by 

25 NA, FO 371/71405, s. 113, ambasador Peterson z Moskwy 29 II 1948 r.; Związek Sowiecki podpisał 
traktaty z Rumunią 4 II 1948 r.; z Węgrami 16 II, a z Bułgarią 18 III, H. Bartoszewicz, Polityka Związku 
Sowieckiego wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1948, Książka i Wiedza, Warszawa 
1999, s. 334.

26 FRUS 1948, vol. IV, s. 764, raport Warrena z 27 II 1948 r.
27 Ibidem, s. 765.
28 NA, FO 371/71405, s. 79, raport Scotta 27 II 1948 r.
29 Ibidem, komentarze Roberta Hankeya i Etheringtona-Smitha.
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w ciągu trzech dni zestawić pewne siły morskie, które nie byłyby zdolne do podję-
cia walki, ale okazałyby się skuteczne dla dokonania demonstracji. Wiceszef Sztabu 
Lotnictwa James Robb uznał, że tego rodzaju gest byłby bardzo pożądany, zwłaszcza 
po niedawnych wydarzeniach w Czechosłowacji. Sugerował przyspieszenie wizyty 
w Szwecji dwóch eskadr, stacjonujących obecnie w Niemczech. Wiceszef General-
nego Sztabu Imperialnego, generał Temler, wskazywał, że gest proponowany przez 
Olivera miałby niewielki efekt, jeśli idzie o Finlandię. Przyniósłby natomiast zna-
komity skutek, jeśli idzie o Norwegię, Szwecję, czy Danię, nie mówiąc o wpływie na 
brytyjską opinię publiczną. Obecny na posiedzeniu Etherington-Smith z Foreign Of-
fi ce oświadczył, że na taki krok jest za wcześnie. Nie jest jeszcze pewne, czy rosyjskie 
żądania spowodują natychmiastową rosyjską dominację nad Finlandią. Nie są znane 
jeszcze wszystkie implikacje rosyjskiej propozycji i nie wiadomo, do jakiego stopnia 
Finowie są gotowi zaakceptować sowieckie propozycje. Zawarcie paktu obronnego 
nie musi koniecznie naruszyć politycznej równowagi w tym kraju, chyba że zawie-
rałby klauzule upoważniające Rosjan do ingerencji w sprawy wewnętrzne Finlandii. 
Jakakolwiek demonstracja wojskowa ze strony Royal Navy mogłaby przynieść efekt 
odwrotny od oczekiwanego. Rosjanie mogliby bowiem w odpowiedzi posunąć się 
wobec Finlandii dalej, niż początkowo zamierzali, a Finom utrudniłoby to opieranie 
się sowieckiej presji. Jego zdaniem, wysiłek brytyjskiej dyplomacji powinien zmie-
rzać do utrzymania w Finlandii dotychczasowej sytuacji, bowiem jej „połknięcie” bę-
dzie miało zastraszający efekt w innych krajach skandynawskich30.

W Foreign Offi  ce zastanawiano się też nad zaangażowaniem w obronę Finlandii 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jednak wnioski były zniechęcające. Gdyby bo-
wiem pakt fi ńsko-sowiecki miał charakter defensywny, trudno byłoby stwierdzić, że 
stanowi zagrożenie dla pokoju. Problem powstałby dopiero wówczas, gdyby Finowie 
wyraźnie zamanifestowali niechęć do zawarcia sojuszu, twierdząc, że Rosjanie wy-
wierają na nich presję, grożąc okupacją, lub w inny sposób. Czynienie czegokolwiek 
bez udziału Finlandii uznano za niepraktyczne. Z drugiej strony stwierdzano, że od-
rzucenie przez Finów sowieckich propozycji może spowodować jeśli nie użycie siły, 
to sankcje gospodarcze, a Wielka Brytania nie jest w stanie zaopatrywać Finlandi ani 
w zboże, ani w stal31.

Oswald Scott donosił z Helsinek o panującym wśród Finów przygnębieniu i re-
zygnacji. Szczegółowo analizowane przez fi ńską prasę wydarzenia w Czechosłowacji 
potwierdzać miały głęboko zakorzeniony niepokój co do przyszłości i losów kraju. 
W tej atmosferze prezydent Paasikivi zaprosił 26 lutego przywódców klubów parla-
mentarnych, prosząc, by do 2 marca udzieli odpowiedzi na następujące pytania:

a)  dlaczego kwestia paktu obronnego została teraz przez Rosjan podjęta, 
b)  dlaczego pakt obronny został Finlandii zaproponowany, skoro Finlandia zo-

stała drastycznie rozbrojona, 
c)  czy nadal istnieje potrzeba obrony Finlandii przed Niemcami, 

30 Ibidem, s. 93–96, protokół z posiedzenia Komitetu Szefów Sztabu, z 28 II 1948 r.; s. 90 notatka 
Etheringthona-Smitha.

31 Ibidem, s. 80, notatki z 1 III 1948 r.
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d)  w jaki sposób artykuły traktatu z Węgrami i Rumunią mogą być zastosowane 
w odniesieniu do Finlandii, 

e)  jaką korzyść Finlandia może odnieść z paktu, 
f)  jaka jest prawdopodobna reakcja fi ńskiej opinii publicznej na zawarcie paktu, 
g)  czy taki pakt będzie miał wpływ na międzynarodową pozycję Finlandii.
Zdaniem Scotta, przykład Czechosłowacji budził podejrzenia, że proponowane 

negocjacje są aktem prowokacji mającej ułatwić komunistyczny pucz przed plano-
wanymi wyborami. Do puczu mogłoby dojść, gdyby większość parlamentarna wy-
powiedziała się przeciwko negocjacjom, a gabinet, nie chcąc brać na siebie odpowie-
dzialności za ich odrzucenie, podałby się do dymisji. Gdyby zaś w takim wypadku 
prezydent zdecydował się rozwiązać parlament i rozpisał na lipiec nowe wybory, 
wówczas byłoby mało prawdopodobne, aby komuniści spokojnie na nie czekali, wie-
dząc, że nie przyniosą one poprawy ich sytuacji. W ocenie Scotta, gdyby były jakieś 
perspektywy na sukces, wówczas 75 procent deputowanych i jeszcze większa część 
elektoratu sprzeciwiliby się negocjacjom32.

Rozwojem wydarzeń zaniepokojony był również amerykański ambasador w Mos-
kwie. W telegramie adresowanym 1 marca do Sekretarza Stanu nalegał, by zapew-
nić Finów, że jeśli odrzucą sowiecką propozycję, to będą mogli liczyć, za wyjątkiem 
przystąpienia do wojny, na każde poparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. W wy-
padku odwołania się Finlandii do ONZ powinno się, pisał, przypomnieć, co stało się 
z państwami bałtyckimi po podpisaniu przez nie w 1939 roku układów o wzajem-
nej pomocy ze Związkiem Sowieckim. Jego zdaniem, jedynym sposobem powstrzy-
mania agresywnej ekspansji Związku Sowieckiego jest przekonanie krajów zagro-
żonych, że Stany Zjednoczone są przygotowane wesprzeć swoją politykę nie tylko 
środkami ekonomicznymi, ale w razie konieczności również militarnie33. Instruk-
cje George’a Marshalla dla amerykańskiego posła w Helsinkach nie szły jednak tak 
daleko. Sekretarz Stanu zalecał podkreślać zainteresowanie Stanów Zjednoczonych 
zachowaniem integralności i niepodległości Finlandii oraz wybadać, czy Finlandia 
w wypadku zagrożenia brałaby pod uwagę wniesienie sprawy na forum Rady Bez-
pieczeństwa. W takim wypadku rząd Stanów Zjednoczonych udzieliłby jej poparcia 
w granicach dopuszczalnych przez Kartę Narodów Zjednoczonych34.

W Foreign Offi  ce nie wykluczano przyłączenia się do amerykańskiej oferty, ale 
wskazywano, że trudno byłoby podjąć działania z widokiem na sukces, jeśli Finlandia 
sama nie uczyni pierwszego kroku. Zdawano sobie przy tym sprawę, że Finowie, po-
dejmując akcję w ONZ, narazić się mogą na sankcje ekonomiczne ze strony Związku 
Sowieckiego, zwłaszcza zaś na ograniczenie dostaw zboża, którego Finom brakuje. 
Robert Hankey nie miał jednak wątpliwości, że jeśli Finowie podpiszą pakt o wzajem-
nej pomocy skierowany przeciwko Niemcom lub jakiemukolwiek innemu państwu, 
które mogłoby się połączyć z Niemcami pośrednio lub bezpośrednio (taka formuła 
została wprowadzona do traktatów z Węgrami i Rumunią), to Finowie będą coraz 

32 NA, FO 371/71406, s. 34, raport z 2 III 1948 r.
33 FRUS 1948, vol. 4, s. 766, raport z 1 III 1948 r.
34 Ibidem, s. 767, instrukcje z 1 III 1948.
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głębiej wchodzić do sowieckiej strefy wpływów i w końcu utracą to, co im zostało 
z niepodległości i demokracji. Należałoby więc Finów zachęcać, by stawiali opór tak 
długo, jak tylko mogą. „Nie możemy, pisał Hankey, ich jednak łudzić, że pomożemy 
im więcej niż możemy”. Z takim zastrzeżeniem Scott powinien przedstawić Paasiki-
viemu stanowisko brytyjskiego rządu35. Sprawę sowieckiej propozycji konsultował 
z Foreign Offi  ce poseł Eero Wuori. Chciał wiedzieć, czy odwołanie się do modelu 
węgierskiego i rumuńskiego ma jakieś znaczenie. Wyjaśniono mu, że traktaty te są 
zwrócone przeciwko Niemcom i każdemu państwu, które mogłoby przyłączyć się do 
Niemiec pośrednio lub bezpośrednio. Jest to formuła niebezpiecznie niejasna. Jeśli 
Finlandia w takiej formie traktat podpisze, stanowisko brytyjskiego rządu zależeć 
będzie od tego, na ile będzie on podważał niepodległość Finlandii i od presji, jaką po 
jego podpisaniu Rosjanie zaczną wywierać na Szwecję i Norwegię36.

Od 3 marca zaczęły na ręce prezydenta spływać deklaracje grup parlamentarnych 
na temat sowieckiej propozycji. Demokratyczny Związek Ludu Fińskiego (51 miejsc 
w parlamencie) uznał, że propozycja Stalina jest dowodem wyjątkowej przyjaźni wo-
bec Finlandii i należy natychmiast mianować delegację dla prowadzenia negocjacji. 
Socjaldemokraci (48 miejsc) uznali odrzucenie oferty Stalina za niemożliwe, ale na-
legali, aby przyszłym negocjatorom uświadomić, że większość Finów jest przeciwna 
przyłączeniu się do jakiegokolwiek bloku. Finlandia powinna pozostać na uboczu 
międzynarodowych konfl iktów. Partia Szwedzka (14 miejsc), wskazując, że sytuacja 
międzynarodowa stawia Finlandię w sytuacji, w której podjęcie negocjacji jest nie do 
uniknięcia, zalecała jedynie zabiegać o bardzo precyzyjne określenie zobowiązań37. 
Odpowiedź Partii Agrarnej (49 miejsc) była jednoznaczna. Finlandia powinna za-
chować neutralność, dlatego partia nie może zalecić prowadzenia negocjacji według 
zasad zawartych w liście Stalina. Podobnie Partia Konserwatywna (28 miejsc) wy-
powiedziała się przeciwko podjęciu negocjacji, wskazując, że przystąpienie do pak-
tu wzorowanego na traktatach węgierskim i rumuńskim oznaczałoby przystąpienie 
do jakiejś grupy mocarstw. Przeciwko negocjacjom opowiedziała się również Par-
tia Postępowa (9 miejsc w parlamencie), przypominając, że siły zbrojne Finlandii 
na mocy traktatu pokojowego zostały zredukowane do takich rozmiarów, że pomoc, 
jakiej mogłaby udzielić Związkowi Sowieckiemu, byłaby bez znaczenia. W sumie 
113 deputowanych było za podjęciem negocjacji, 86 przeciwko38. Zdaniem Scotta, 
w Finlandii górę wziął appeasement, bowiem rzecznik ministra spraw zagranicznych 
oświadczył, że propozycja Stalina w żadnym razie nie przesądza o wzorowaniu się 
na paktach zawartych przez Związek Sowiecki z Rumunią i Węgrami i jest zupełnie 
nieprawdopodobne, aby Finlandia odmówiła podjęcia negocjacji39. 

Presja na podjęcie negocjacji z Moskwą nasilała się. Komuniści zaczęli organi-
zować wiece dla poparcia traktatu z Rosją. 9 marca grupa kilkuset komunistów i ich 

35 NA, FO 473/2, s. 10.
36 NA, FO 371/71405, s. 109, informacja dla posła brytyjskiego w Helsinkach z 3 III 1948 r.
37 NA, FO 371/71406, s. 71, kalendarium; s. 73 raport Scotta z 9 III 1948 r.
38 Ibidem, s. 73, raport Scotta z 9 marca; s. 3 notatka Etheringtona-Smitha z 6 III 1948 r.
39 Ibidem, s. 69, raport Scotta, 9 III 1948.
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zwolenników przybyła do Helsinek, by przekazać partiom politycznym, rządowi i re-
dakcjom czasopism protesty przeciwko niewłaściwemu sposobowi przedstawiania 
przez prasę sojuszu proponowanego przez Związek Sowiecki. Dnia 22 marca depu-
towani partii konserwatywnej, agrarnej i szwedzkiej złożyli interpelację, czy rząd jest 
świadom, że podjęte zostały próby wymiany personelu policji poprzez nominacje 
uzasadnione przynależnością partyjną, a nie fachowością40. Według oceny Scotta, 
upowszechniające się wiece pozbawione były większego znaczenia41. Ponieważ jed-
nak prasa brytyjska często zestawiała wydarzenia lutowe w Czechosłowacji z bieżą-
cymi wydarzeniami w Finlandii, podjął on próbę szczegółowego przeanalizowania 
sytuacji wewnętrznej Finlandii. Przede wszystkim podkreślił, że w parlamencie ko-
muniści i ich zwolennicy dysponują 25 procentami miejsc, reszta, czyli 75 procent, 
jest antykomunistyczna. W efekcie ponad połowa tek w rządzie należy do socjalde-
mokratów, agrariuszy i do partii szwedzkiej. Komuniści nie mogą więc uzyskać pełnej 
kontroli nad rządem, choć w ich ręku jest urząd premiera i ministra spraw wewnętrz-
nych. Sytuacja mogłaby ulec zmianie, gdyby pewna liczba ministrów podała się do 
dymisji (tak jak to miało miejsce w lutym w Czechosłowacji). Nawet jednak w takim 
wypadku, pisał Scott, prezydent pozostałby zdecydowanie przeciwny rządowi opa-
nowanemu przez komunistów i każdemu zagrożeniu dla konstytucji i niepodległości. 
Paasikivi jest więc główną przeszkodą dla komunistów. Jest wprawdzie wiekowy, ale 
pozostaje silny zarówno fi zycznie, jak i moralnie. Poza tym wojsko jest w jego dys-
pozycji, a ministrem obrony jest socjaldemokrata zdecydowanie przeciwny komuni-
stycznej dominacji. Podobnie liczyć można na policję, której główne siły nie zostały 
opanowane przez komunistów, wreszcie w Radzie Związków Zawodowych przewagę 
posiadają socjaldemokraci42. W kolejnym raporcie Scott donosił, że pucz w Czecho-
słowacji głęboko wstrząsnął opinią publiczną w Finlandii. Niekomunistyczna prasa 
przedstawia nowy reżim w Pradze jako narzucony siłą i wskazuje na ponurą rolę, jaką 
w tych wydarzeniach odegrał komunistyczny minister spraw wewnętrznych. Brutal-
ne pozbawienie demokratycznego rządu rusofi lskiej Czechosłowacji musiało budzić 
obawy o los antyrosyjskiej Finlandii. Propozycja paktu u większości Finów wywoła-
ła niesmak, a szczególną nerwowość spowodowało przemówienie Herty Kuusinen, 
w którym stwierdziła, że Finlandia powinna pójść śladem Czechosłowacji43.

Dnia 9 marca Paasikivi w liście do Stalina informował, że w wyniku konsultacji 
z partiami politycznymi pojawiły się pewne wątpliwości w kwestii sojuszu wojskowe-
go, niemniej rząd godzi się na prowadzenie negocjacji w Moskwie44. Skład delegacji 
budził niepokój Brytyjczyków. Zdaniem Etheringtona-Smitha, nie dawał on nadziei, 
że Finowie stawią opór sowieckiej presji. Spośród siedmiu członków delegacji jeden 
(Leino) był komunistą, dwóch innych poplecznikami komunistów (Pekkala i Sven-
to), a trzech (Enckel, Soderhjelm i Peltonen) miało wątpliwe kwalifi kacje. Polegać 

40 NA, FO 371/71409, s. 9, kalendarium.
41 NA, FO 371/71406, s. 71, kalendarium; FO 371/71409, s. 87, kalendarium.
42 NA, FO 371/71409, s. 106, raport Scotta z 5 IV 1948 r.; też FO 473/2, s. 10.
43 NA, FO 371/71407, s. 46, raport Scotta z 6 IV 1948.
44 NA, FO 371/71406, s. 81, list z 9 marca w prasie fi ńskiej opublikowany został dopiero 16 III 1948 r.
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można było, uważał, jedynie na Kekkonenie, którego partia głosowała przeciwko ne-
gocjacjom45. 

Delegacja Finlandii wyjechała 20 marca, a rozmowy rozpoczęto 22 marca. Zrazu 
delegacją kierował minister spraw zagranicznych; premier Mauno Pekkala opóźnił 
swój przyjazd ze względów zdrowotnych i dopiero 24 marca stanął na czele dele-
gacji46. Szef departamentu politycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych infor-
mował posła brytyjskiego, że negocjacje przebiegają łatwo. Rosjanie nie przedstawili 
Finom gotowego tekstu, czego można się było obawiać. Wręcz przeciwnie, popro-
szono Finów o przedłożenie własnych propozycji. Finowie są zdecydowani, mówił, 
nie przyjmować żadnych zobowiązań udzielania pomocy wojskowej poza granicami 
Finlandii i unikać wciągnięcia do wojny w sytuacji, gdyby Finlandia nie była bezpo-
średnio zagrożona. Dodał, że rozmowami w istocie kieruje z Helsinek Paasikivi47. 
Rosjanie wnieśli poprawki do fi ńskiego projektu, z którym Kekkonen i Söderhjelm 
pojechali do Helsinek. Dawały one możliwość wysłania wojsk rosyjskich do Finlandii 
w dowolnie wybranym momencie, podobnie jak to miało miejsce w wypadku wcześ-
niej podpisanych traktatów z Rumunią i Węgrami. Prezydent po konsultacji z rzą-
dem i parlamentem odrzucił ten tekst48. Jego instrukcje przewidywały wprowadzenie 
do traktatu klauzuli, zgodnie z którą Finlandia miałaby stawić opór agresji swoimi 
siłami zbrojnymi tylko w obrębie swoich granic i tylko w wypadku, gdyby Niemcy 
lub państwo z nimi sprzymierzone podjęło próbę ataku na Związek Sowiecki przez 
jej terytorium. Według informacji Scotta, prezydent był zdecydowany raczej zerwać 
negocjacje, biorąc na siebie każde ryzyko, niż zaakceptować sformułowania, które 
mogłyby zostać odrzucone przez parlament49. 

W Foreign Offi  ce rozważano czarne scenariusze na wypadek odrzucenia przez 
fi ński parlament wynegocjowanego traktatu. Brano pod uwagę zmuszenie Finów 
przez Rosjan do rozwiązania przeciwnych ratyfi kacji partii politycznych, albo ja-
kąś inną formę pośredniego ataku na niepodległość Finlandii. W debacie powróciła 
sprawa interwencji w Narodach Zjednoczonych. Wskazywano, że nawet gdyby Rada 
Bezpieczeństwa nie uczyniła nic, ten kierunek mógłby być podjęty, mając na uwadze 
światową opinię publiczną50.

Tymczasem traktat sowiecko-fi ński został podpisany 6 kwietnia 1948 roku. Ar-
tykuł I przewidywał, że w wypadku, gdyby Finlandia stała się ofi arą ataku ze strony 
Niemiec lub państwa z Niemcami stowarzyszonego, Finlandia miała użyć wszystkich 
sił w ramach swych granic, by bronić integralności terytorialnej państwa. Podobnie 
miała postępować w wypadku, gdyby na atak poprzez terytorium Finlandii narażony 
był Związek Sowiecki. W takiej sytuacji przewidywano możliwość udzielenia Finlandii 

45 Ibidem, s. 46–47.
46 NA, FO 371/71409, s. 93, 99.
47 NA, FO 371/71407, s. 7, raport Scotta z 1 IV 1948 r.
48 Ibidem, s. 44, raport Scotta z 8 IV 1948 r., s. 52, komentarz Etheringtona-Smitha; FO 371/71408, 

s. 3, relacja Peltonena. 
49 Ibidem, s. 20, raport Scotta z 4 IV 1948 r.
50 Ibidem, s. 90, komentarze z 6 i 7 IV 1948 r.
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pomocy, pod warunkiem że obie strony wyraziłyby na nią zgodę51. Prezydent Paasikivi 
w przemówieniu wygłoszonym przez radio 9 kwietnia potwierdzał, że fi ński punkt wi-
dzenia został uwzględniony. Nie naśladowano modelu innych traktatów, a w preambule 
zaznaczono, że Finlandia pragnie pozostać poza konfl iktami dzielącymi mocarstwa52.

W swoim komentarzu brytyjski ambasador w Moskwie wskazywał, że od delega-
cji rumuńskiej i węgierskiej, niedawno odwiedzających Moskwę, zażądano przyjęcia 
gotowych tekstów traktatów. Fińska delegacja natomiast nie tylko została poproszo-
na o przedłożenie własnego projektu, ale zgodzono się również na pewną swobodę 
w negocjacjach, łącznie z możliwością odwoływania się do Helsinek. Sowieccy przy-
wódcy, pisał Maurice Peterson, mając wcześniejsze doświadczenia z fi ńskim nieprze-
jednaniem, uznali za konieczne bardziej ostrożne traktowanie, niż to miało miejsce 
w wypadku satelitów bałkańskich. Musieli brać pod uwagę możliwość odrzucenia 
traktatu przez fi ński parlament, a nawet zerwanie negocjacji. Poprzez stosowanie ła-
godniejszej taktyki, Rosjanie odnieśli sukces w tworzeniu sieci sojuszy, ale również, 
jak sądził Peterson, zapewnili sobie niemal bezwarunkowe prawo wysłania do Fin-
landii swoich wojsk, gdyby tylko zechcieli to uczynić53. 

Tekst traktatu bardzo dobrze oceniono w Foreign Offi  ce. Nie ma tam nic, pisano, 
co mogłoby prowadzić do naruszenia integralności Finlandii lub stwarzać pretekst 
dla rosyjskiej ingerencji w jej wewnętrzne sprawy. Doświadczenie jednak uczy, że 
postanowienia traktatowe same z siebie nie stanowią gwarancji przeciwko sowieckim 
żądaniom. Takie klauzule miały niewielką wartość w wypadku innych wschodnio-
europejskich krajów. Aby były skuteczne, potrzebna jest determinacja zainteresowa-
nego narodu, by stawić opór takim próbom. Ta determinacja w wypadku Finów jest 
większa niż u innych wschodnioeuropejskich sąsiadów Związku Sowieckiego54. 

Nazajutrz po podpisaniu traktatu Oswald Scott rozmawiał z prezydentem. Paasi-
kivi stwierdził, że jeśli parlament ratyfi kuje pakt, to należy oczekiwać okresu spokoju 
aż do wyborów w lipcu 1948 roku. Zapewniał, że będą one wolne i tajne. Scott zwrócił 
jednak prezydentowi uwagę, że obserwując niedawne wydarzenia w innych krajach, 
gdzie ministrem spraw wewnętrznych był komunista, można mieć pewne obawy co 
do dalszego biegu wydarzeń w Finlandii. Paasikivi odparł, że ministerstwo spraw 
wewnętrznych w Finlandii nie ma takich samych możliwości jak w innych krajach 
i można polegać na większości sił policyjnych. Jeśli wybory przebiegać będą zgodnie 
z jego oczekiwaniami, to w przyszłości będzie można dokonać zmian w podziale sta-
nowisk pomiędzy poszczególne partie. Aby nie dopuścić do niespodzianek, uzgodnił 
pewne środki z ministrem obrony. Rząd, mówił, usztywnił swoje stanowisko wobec 
komunistów, którzy zresztą w Finlandii nie są zbyt liczni55. W Foreign Offi  ce uznano, 

51 Pełny tekst traktatu: FO 473/2, s. 13, dok. nr 5; omówienie FO 371/71407, s. 29, raport Scotta 
z 7 IV 1948 r.; tekst w języku fi ńskim i rosyjskim: Archive de Ministère des Afaires Etrangères et du Com-
merce Extérieure (dalej: AMAE), Bruksela, 12072 Finlande 1948 r.

52 Pełny tekst przemówienia: FO 473/2, dok. nr 6, s. 15; tekst w języku francuskim: AMAE, 12072.
53 NA, FO 371/71407, s. 31, raport Petersona z 7 IV 1948 r. 
54 NA, FO 371/71407, s. 32.
55 Ibidem, s. 50, raport Scotta z 9 IV 1948 r.
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że odrzucenie traktatu w procesie ratyfi kacyjnym mogłoby Finów narazić na rosyj-
skie represje. Nie wykluczano zamachu na niepodległość Finlandii metodami zasto-
sowanymi w Czechosłowacji, nie żywiono jednak wątpliwości, że Rosjanie traktują 
Finlandię odmiennie niż środkowoeuropejskich sąsiadów. Powstała nawet obawa, że 
może to doprowadzić w pozostałych państwach skandynawskich do rozbrojenia opo-
zycji wobec tamtejszych komunistów56.

Ostrzeżenie nadeszło z Pragi. Tamtejszy ambasador Pearson Dixon, który był 
świadkiem komunistycznego puczu z lutego 1948 roku, zwracał uwagę, że istnienie 
antykomunistycznej większości w parlamencie fi ńskim jest bez znaczenia. Jeśli tylko 
komuniści przejmą władzę, przystąpią do aresztowań. Lekcja wyciągnięta z wyda-
rzeń w Czechosłowacji narzucała, jego zdaniem, konieczność użycia sił porządko-
wych przy pierwszych oznakach zagrożenia. Gdyby pucz został zduszony w zarod-
ku, istniałaby duża szansa, że zniechęciłoby to Rosjan do interwencji. Dixon radził, 
aby w wypadku zagrożenia kryzysem w pierwszym rzędzie rozbroić i skoszarować 
te oddziały policji, które zostały przez komunistów spenetrowane (około 2 tysięcy 
ludzi); dokonać przeszukania broni w związkach zawodowych i komitetach robot-
niczych; ogłosić działalność tych komitetów za nielegalną i aresztować przywódców; 
wreszcie przejąć kontrolę nad radiem, aby zapewnić prezydentowi możliwość prze-
mawiania do narodu57.

Atmosfera w Helsinkach była napięta. Po południu 26 kwietnia prezydent wezwał 
do pałacu przywódców głównych partii politycznych, szefów sztabu policji i armii. 
Miał ich poinformować, że według otrzymanych informacji komuniści zaplanowali 
na najbliższą noc dokonanie puczu. Instrukcje prezydenta przewidywały zajęcie bu-
dynku radia, poczty i głównych budynków rządowych. Wieczorem tego dnia policję 
postawiono w stan alarmu, a funkcje ministra spraw wewnętrznych przejął prezy-
dent. Prasa poranna z 27 kwietnia informowała, że uczyniono to w obawie przed 
zamierzonymi przez komunistów rozruchami. 

Na wody w pobliżu pałacu prezydenckiego w Helsinkach wysłano wyposażone 
w armaty trzy kanonierki, które pozostały tam do czasu ratyfi kacji traktatu z Rosją. 
Gdy napięcie spadło, donosił Oswald Scott, odpłynęły „z godnością trzech pelikanów 
w Parku św. Jakuba”58. 

Próba puczu nie została podjęta, być może dlatego, że obecny na spotkaniu mi-
nister Leino przekazał swoim kolegom informacje o środkach podjętych na polece-
nie prezydenta. Według ocen dochodzących do Foreign Offi  ce, decyzje prezyden-
ta uratowały Finlandię przed pójściem w ślad Czechosłowacji59. W tej atmosferze 
parlament w dniu 28 kwietnia1948 roku ratyfi kował traktat z Rosją. Za jego przy-

56 Ibidem, s. 95, instrukcje dla Scotta z 20 IV 1948 r., tamże notatka z rozmowy von Knorringa 
z Etheringtonem-Smithem z 13 IV 1948 r.; FO 371/71408, s. 2, komentarz do raportu Scotta z 13 IV 1948 r.

57 NA, FO 371/71410, s. 9, raport Pearsona-Dixona z 16 IV 1948 r.
58 O. Jussila i in., Historia polityczna..., s. 270; NA, FO 473/3, Futher Correspondence respecting Fin-

land. Part 3, dok. 1, raport Scotta za 1948 r., 12 I 1949 r. Oczywiście brytyjski dyplomata miał na myśli Park 
św. Jakuba w Londynie.

59 Ibidem, s. 13, raport Scotta z 27 IV 1948 r.; s. 26, raport „labour attaché” w Helsinkach Charlesa 
Th omasa z 3 V 1948 r.; FO 371/1408, s. 8, informacja dla dominiów, 16 V 1948 r.
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jęciem głosowało 149 deputowanych, 34 się wstrzymało, a 16 głosowało przeciw-
ko60. Ratyfi kacja nie poprawiła atmosfery w kraju. Po raz pierwszy od zakończenia 
wojny komuniści i socjaldemokraci urządzili odrębne manifestacje w dniu 1 maja. 
Bezpośrednio potem socjaldemokraci wypowiedzieli porozumienie o współpracy 
z komunistami w ramach koalicji rządowej, datujące się od 1945 roku. Partii komu-
nistycznej zarzucono, że dokonuje czystek w agendach rządowych, w tym w policji, 
zastępując zwalnianych ludźmi ślepo oddanym interesom partii komunistycznej61. 
W maju też pod debatę parlamentu trafi ła, ciągnąca się od dłuższego czasu, sprawa 
wydania przez ministra Yrjö Leino 21 kwietnia 1945 roku w ręce Rosjan 20 osób 
posiadających fi ńskie albo nansenowskie paszporty, ale nadal formalnie będących 
sowieckimi obywatelami. Leino uczynił to na żądanie Sojuszniczej Komisji Kon-
troli, ale bez wiedzy rządu. Dnia 5 maja 1948 roku Komitet Prawa Konstytucyjnego 
przedstawił parlamentowi swój kolejny zresztą raport w tej sprawie. Stwierdzano 
w nim, że minister spraw wewnętrznych nadużył swej władzy. Biorąc jednak pod 
uwagę ówczesne warunki oraz to, że rząd 5 sierpnia 1947 roku zaakceptował ak-
cję ministra, parlament powinien rozważyć umorzenie sprawy. Raport wpłynął do 
parlamentu 19 maja 1948 roku. Został przyjęty 135 głosami przeciwko 12, niemniej 
przewodniczący Partii Konserwatywnej postawił wniosek o wotum nieufności wo-
bec ministra spraw wewnętrznych. Za jego przyjęciem głosowało 81 deputowanych, 
za odrzuceniem 61, 50 deputowanych było nieobecnych a 8 wstrzymało się od 
głosowania. Rząd na posiedzeniu w dniu 20 maja uznał, że to głosowanie nie daje 
powodu do dymisji całego gabinetu. Dwa dni później prezydent zwolnił ministra 
Leino z jego obowiązków. Jego następcą został Eino Kilpi, minister edukacji, kandy-
dujący do parlamentu z listy zdominowanej przez komunistów62. Komuniści podjęli 
próbę zorganizowania protestów. W oświadczeniu Partii Komunistycznej z 22 maja 
stwierdzono, że dymisja Leino, spowodowana przez „reakcyjne elementy” w parla-
mencie godzi w sposób niemożliwy do zaakceptowania w politykę Finlandii przyję-
tą po zakończeniu wojny63. Wiece organizowane w Helsinkach i Tampere w dniach 
21 i 22 maja nie wypadły najlepiej, prezydent odmówił przyjęcia delegacji wiecują-
cych, związki zawodowe nie udzieliły komunistom poparcia, a partia socjaldemo-
kratyczna wezwała swoich członków, aby nie uczestniczyli w nielegalnych akcjach. 
Poważna sytuacja powstała jedynie w stoczniach, jednak nie udało się komunistom 
doprowadzić do strajku generalnego. Do rządu wprowadzona została jako minister 
bez teki Herta Kuusinen, żona Leino i córka Ottona Kuusinena, przewodniczącego 
Najwyższej Rady Karelofi nskiej Sowieckiej Republiki, który w 1939 roku miał być 
osadzony w Helsinkach przez Rosjan jako prezydent podbitej Finlandii. Reorgani-
zacja gabinetu przyczyniła się do wygaszeniu strajków64. 

60 NA, FO 371/71408, s. 25, raport Scotta z 28 IV 1948 r.; relacja z debaty w: AMAE, 12072, Finlande 
1948, raport Marcela Galleta z 29 IV 1948 r.

61 NA, FO 371/1410, s. 29, raport Scotta z 12 maja 1948 r.
62 NA, FO 371/1410, s. 35, 37, raporty Scotta z 20 i 25 maja 1948 r.
63 Ibidem, s. 53, raport Scotta z 26 V; też AMAE, 12072, Finlande 1948 r.
64 Ibidem, s. 35, 53, 59, raporty Scotta z 25, 26, 27 V 1948 r.; stanowisko urzędników Foreign Offi  ce, 

s. 48, 60 z 28 V i 1 VI 1948 r.
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Oswald Scott w raporcie dla Bevina z 2 czerwca wskazywał na porażkę komunistów. 
Wprawdzie strajki w zakładach przemysłowych przybrały poważne rozmiary, a w stocz-
niach miały charakter wręcz totalny, nie zdołano jednak doprowadzić do strajku po-
wszechnego. Komuniści zaakceptowali więc nominację Kilpiego, a komunistyczna pra-
sa, wyolbrzymiając znaczenie nominacji Herty Kuusinen, wskazywała, że jako minister 
bez teki będzie najważniejszą osobą po premierze. Jedyną osobą, pisał Scott, która z tej 
sytuacji wyszła ze wzmocnioną pozycją, został prezydent Juho Paasikivi. Jego zdaniem, 
osobiste stosunki Paasikiviego z Rosjanami uniemożliwiają komunistom oskarżenie go 
o antysowieckie i reakcyjne poglądy. Związek Sowiecki nie podjął żadnej ingerencji. 
Rosjanie zapewne uznali, że niekomunistyczny minister nie może się pozbyć wszyst-
kich komunistycznych funkcjonariuszy bez wywoływania chaosu. Jeśli komuniści pla-
nowali zakłócenie wyborów, to ich plany powinny być tak zaawansowane, żeby mogli  
je realizować również bez komunistycznego ministra spraw wewnętrznych65.

Wybory do parlamentu odbyły się 1 i 2 lipca 1948 roku. Zgodnie z zapowiedzią 
prezydenta, były wolne. Dnia 3 czerwca, w trakcie kampanii wyborczej generał Sa-
vonenkow poinformował premiera Pekkalę, że rząd sowiecki postanowił zreduko-
wać o 50 procent pozostałe zobowiązania reparacyjne. Nie był to pusty gest. Finowie 
rzeczywiście odczuli zmniejszenie reparacyjnych obciążeń. Nie przyniósł on jednak 
wzrostu popularności komunistów. W dwustuosobowym parlamencie Demokratycz-
ny Związek Ludu Fińskiego posiadający dotąd 49 mandatów uzyskał ich 38, z czego 
33 przypadły komunistom; agrariusze uzyskali 56 mandatów, socjaldemokraci 54; 33 
konserwatyści, a partia szwedzka 1466. 21 lipca zebrał się nowy parlament. Przewod-
niczącym Izby został Urho Kekkonen z Partii Agrariuszy. Dnia 29 lipca prezydent 
zdymisjonował rząd Pekkali, a misję utworzenia nowego rządu powierzył socjaldemo-
kracie, Karlowi-Augustowi Fagerholmowi. Fagerholm utworzył rząd mniejszościowy, 
nie doszedł bowiem do porozumienia z Demokratycznym Związkiem Ludu Fińskie-
go co do podziału miejsc w rządzie, a z agrariuszami koalicji nie chciał, obawiając 
się zarzutów o zbytnie przesunięcie na prawo67. W Foreign Offi  ce takie rozwiązanie 
przyjęto z zadowoleniem. Etherington-Smith uznał, ż obecny rząd stanowi najlepsze 
rozwiązanie z fi ńskiego i brytyjskiego punktu widzenia, bowiem wielu jego członków 
to antykomuniści skłonni stawiać opór naciskom komunistycznym i sowieckim68.

Podsumowując rok 1948, Oswald Scott pisał, że Finlandia może z satysfakcją 
patrzeć na minione miesiące. Zachowała niepodległość, jej stosunki ze Związkiem 
Sowieckim są dobre, a ciężar reparacji został poważnie zredukowany. Oddając hołd 
Juho Paasikiviemu pisał: „nigdy nie było wątpliwości, że był on nie tylko najlepszym 
człowiekiem na to stanowisko, ale również niemal idealnie do niego dostosowanym”. 
Sam Paasikivi w przemówieniu noworocznym z optymizmem cytował słowa znane-
go dyplomaty Aarno Yrjö Koskinena: „Bóg okazał tyle troski o naród fi ński, że nie 
może go również w przyszłości łatwo porzucić”69.

65 NA, FO 371/71411, s. 3, raport z 3 VI 1948 r.
66 NA, FO 371/71411, raport Charlesa Th omasa z 13 VII 1948 r.
67 NA, FO 473/2, s. 21, dok. 10, raport Scotta z 4 VIII 1948 r.
68 NA, FO 371/71411, s. 81, komentarz Etheringthona-Smitha z 13 VIII 1948 r.
69 NA, FO 473/3, dok. 1, raport za rok 1948.




