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O koliczności p rzystąp ien ia  Norwegii do NATO

Druga wojna światowa, kiedy Norwegia przez pięć lat okupowana była przez 

Niemców, wywołała pewne zasadnicze zmiany w poglądach dotyczących miejsca 

tego kraju w kontekście międzynarodowym oraz środków, przy pom ocy których 

można by trzymać kraj z dala od ewentualnych konfliktów wielkich mocarstw. 

N ajw ażniejsze było to , iż iluzja o peryferyjnym  położeniu  N orw egii i je j 

minimalnym znaczeniu strategicznym bezpowrotnie zniknęła. W prost przeciwnie, 

odnoszono wrażenie, że zarówno norweski ląd stały, jak  i posiadłości w rejonach 

arktycznych (Svalbard, Wyspa N iedźwiedzia i Jan Mayen) stanowiły obszary o 

dużym znaczeniu strategicznym. Należało się liczyć, że Norwegia łatwo mogła 

zostać wciągnięta ju ż  we wczesnym stadium jakiegoś konfliktu, poprzez wojnę 

błyskawiczną.

Wiara w ochronne działanie międzynarodowych praw i traktatów została 

poważnie zachwiana. Podobnie wojna podminowała wyobrażenie o wspólnocie 

interesów mniejszych państw oraz o tym, że interesy te były z definicji sprzeczne 

z interesami wielkich mocarstw. W prost przeciwnie, taki tok rozumowania uznano 

za niebezpieczny, ponieważ m ógł on zaciemnić polityczne realia w kontekście 

m iędzynarodowym . N ie kontynuow ano więc tej linii w norweskiej polityce 

zagranicznej, która przed w ojną miała na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy 

mniejszymi państwami M orza Północnego.

W zrosło również zrozumienie dla prewencyjnego działania silnej obrony 

kraju. Pogląd, który panował w wielu kręgach przed wojną, mianowicie ten, iż 

same zbrojenia byłyby traktowane jako  prowokacja, nie miał ju ż  tylu zwolenników. 

Wielu akceptowało również to, że oczekiwania pomocy militarnej po ataku na 

Norwegię musiały stanowić część gotowości obronnej. Nie było jednak  jasne, 

skąd taka pomoc miałaby nadejść i jak ie praktyczne konsekwencje stanowisko to
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im plikowało (jeżeli chodzi o układy międzynarodowe oraz stopień współpracy 

m ilitarnej w okresie pokoju).

M ożna powiedzieć, że wymienione powyżej wnioski były reprezentatywne 

dla większości. Nauki, jak ie ludzie polityki ponadto wyciągnęli z wojny, były 

różne. M ożna tu wyróżnić trzy podstawowe interpretacje, z tym zastrzeżeniem , że 

pokrywają się one częściowo i raczej różnią się w kładzeniu akcentów, a nie 

wykluczają nawzajem.

I tak po pierwsze była grupa twierdząca, że inwazji niemieckiej w 1940 r„ a 

w każdym razie klęski militarnej, która nastąpiła, m ożna było uniknąć, gdyby 

Norwegia posiadała wówczas silniejszą obronę. Wskazywano na korzyści obronne, 

jakie wynikały z geografii kraju i ukształtowania terenu oraz na fakt, że Niemcy 

potrzebowali więcej czasu na pokonanie Norwegii niżjakiegokolw iek innego kraju 

w Europie Zachodniej. Neutralność, zgodnie z tym stanowiskiem, nie była sama 

w sobie błędem. Błędem było to, że nie towarzyszyły je j przed w ojną dostateczne 

nakłady na obronę. Ludzie reprezentujący to stanowisko kładli jednoznacznie winę 

za klęskę w 1940 r. na politykę prowadzoną przez N orw eską Partię Pracy (Det 

norskearbeiderpartii), od 1935 r. pozostającą u władzy. Pogląd ten popierali przede 

w szystkim  oficerow ie, część polityków  konserw atywnych i nacjonalistów  -  

nierzadko ludzi, którzy głosili takie samo stanowisko przed wojną. W ich sposobie 

trak to w a n ia  p o lity k i zag ran iczne j i ob ronnej d o s trze c  m ożna znam iona 

izolacjonizmu.

Drugi kierunek zdefiniować można poprzez wagę, ja k ą  przykładano do tego, 

co można nazwać wewnętrzną siłą kraju, niezależną od jego siły militarnej. Zgodnie 

z tym stanowiskiem  Norwegia uporała się z problem am i, jak ie spowodowała 

okupacja, a nazistowska indoktrynacja okazała się nieskuteczna, dzięki kulturalnej

i duchowej sile narodu oraz jego  gospodarczem u i społecznem u rozwojowi, 

czynnikom , które m ały przyczynić się do w zm ocnienia poczucia jedności i 

wspólnoty w narodzie. Zgodnie z tym kierunkiem należało preferować te aspekty 

także po wojnie i nie zaniedbywać ich na rzecz wydatków na obronę. Stanowisko 

takie rep rezen tow ali pacyfiści, część polityków  chrześc ijańsk ich , osoby o 

poglądach izolacjonistycznych, nierzadko zamieszkałe w peryferyjnych regionach 

kraju oraz spora część członków  Partii Pracy, w której szeregach tradycje 

a n ty m ilita ry s ty c zn e  odg ryw ały  d u żą  ro lę  w o k resie  m iędzynarodow ym .
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Argumentacja ta mogła stanowić uzasadnienie niskich wydatków militarnych w 

sytuacji, kiedy poglądy pacyfistyczne zostały w wyniku okupacji zdyskredytowane1.

Trzecie stanowisko, reprezentowane przez rząd utworzony przez Partię Pracy 

j w różnym stopniu kierownictwo innych partii, zmierzało do tego, że Norwegia 

powinna próbować zapewnić sobie bezpieczeństwo poprzez politykę zagraniczną 

której celem  byłoby um ocnienie zrozum ienia i zaufania pom iędzy wielkimi 

m ocarstwam i. N ależa ło  stw orzyć w spólny system  bezpieczeństw a, p rzede 

wszystkim p o p rzez  O N Z, i w tym  p ro cesie  N orw eg ia  m ia ła  p e łn ić  ro lę 

budowniczego m ostów  m iędzy W schodem  a Zachodem. Pod tym względem 

kierunek ten stanowił kontynuację polityki neutralności lat międzywojennych, lecz 

z tą istotną różnicą w perspektywie, że nie wierzono już  w to, iż neutralność będzie 

przestrzegana ja k o  konsekw encja um ów m iędzynarodow ych lub w łasnych 

deklaracji o neutralnych zamiarach, a raczej jako  rezultat układów politycznych. 

Wierzono albo miano nadzieję, że sytuacja międzynarodowa, uzależniona od 

stosunków między wielkimi mocarstwami, rozwinie się w kierunku korzystnym 

dla bezpieczeństwa N orwegii2.

Jednym z warunków tej tzw. „polityki budowania m ostów” było to, że w 

dwóch pierw szych latach pow ojennych  nie nastąpiły  żadne ostre  kryzysy 

m iędzynarodowe, w których N orw egia m usiałaby zająć ja k ieś  stanow isko. 

Większość ludzi zajęta była odbudow ą kraju. Zainteresowanie kwestiami polityki 

zagranicznej oraz wiedza na ich tem at były niewielkie, co może nie było dziwne 

po okresie pięcioletniej okupacji, kiedy ludzie byli generalnie rzecz biorąc odcięci 

od niezależnej informacji o wydarzeniach rozgrywających się poza granicami kraju. 

Badanie opinii publicznej z  1946 r. wykazało, że 43%  Norwegów uważało, że 

Związek Radziecki był tym krajem, który będzie miał największy wpływ na stosunki 

polityczne w Europie w następnych latach; jedynie 27%  odpow iedziało USA i 

10% W ielka Brytania. Zapytani, który kraj najbardziej się przyczynił do klęski 

nazizmu, 36% respondentów odpowiedziało Związek Radziecki, 29%  USA i 12% 

Wielka Brytania. W śród w yborców  Partii Pracy 48%  w skazało na Zw iązek

1 ■ N. M. Utgard, Gread Power Politics and Norwegian Foreign Policy, Oslo 1973, 
rozdział 8 i 11.

2. Ibidem, rozdz 12.
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Radziecki, podczas gdy jedynie 36% wybrało mocarstwa zachodnie1. Widać było 

wyraźnie, że przy takich nastrojach zbliżenie Norwegii do jednego z tworzących 

się bloków  politycznych prow adziłoby do pow ażnych spięć wewnętrznych, 

zwłaszcza w łonie partii rządzącej.

P a r tia  P ra cy  m u s ia ła  ró w n ie ż  u w z g lę d n ić  s iłę  m ie jsc o w e j partii 

komunistycznej, która dzięki aktywnej walce z okupantem cieszyła się dużym 

prestiżem i w wyborach w 1945 r. uzyskała głosy prawie 12% wyborców. Partia 

Pracy posiadała większość tylko jednego głosu w parlamencie i było jasne, że 

wielu spośród członków tej partii należało do frakcji lewicowej.

Fakt, iż oddziały radzieckie znajdowały się pod koniec wojny w Finnmark 

(najdalej na północ położonej prowincji kraju) oraz to, że kwestia radzieckich 

ro szczeń  d o ty czący ch  W yspy N ied źw ied z ie j i S v alb ard u  nadal nie była 

rozstrzygnięta, rów nież sprawiał, że w początkowym okresie należało działać 

ostrożnie.

Cele polityki budowy mostów były proste:

1. należało pracować nad umocnieniem współpracy międzynarodowej 

(przede wszystkim tak, jak  to proponowała ONZ i je j organa)

2. próbować trzymać Europę Północną z dala od rywalizacji wielkich 

mocarstw.

Politykę rządu w ramach „budowania mostu” można podzielić na działania 

pozytywne i negatywne, tzn. co Norwegia powinna aktywnie czynić oraz czego 

kraj nie powinien robić. Najważniejsze, jeżeli chodzi o to ostatnie, było to, że 

Norwegia powinna unikać zawierania wiążących sojuszy politycznych i militarnych 

zjakąkolw iek grupą państw. N a arenie międzynarodowej nie należało też podnosić 

kwestii, które mogły poddać w wątpliwość je j bezstronność i niezależność w 

stosunku do wielkich mocarstw.

O gran iczen ia  te, które N orw egia sam a narzuciła , określane były jako 

„faktyczne radzieckie veto” w istotnych kwestiach polityki zagranicznej i oznaczały 

w praktyce, iż N orw egia wielokrotnie powstrzymywała się od wzięcia udziału w 

głosowaniu w kontrowersyjnych kwestiach w ONZ. (W ybór norweskiego ministra 

spraw zagranicznych, Trygvego Lie, na sekretarza generalnego ONZ -  głosami

3. Ibidem, s. 178.
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zarówno USA i Z S R R -trak tow ano  jako potwierdzenie tego, że neutralna pozycja 

kraju została zaakceptowana przez wielkie mocarstwa). Następnie można tu mówić

o pewnym stopniu Gesinnungsneutralitat, która przez pewien okres m iała wpływ 

na stanowisko kraju w kwestiach natury moralnej. Publiczne krytykowanie Związku 

Radzieckiego było uważane za niestosowne dla Norwegów. Najszerzej omawianym 

przykładem tego braku moralnej odwagi wobec radzieckiej dezaprobaty było 

odw ołanie p lanow anej w izyty  W instona C hurch illa  w N orw eg ii po je g o  

przemówieniu o „żelaznej kurtynie” w USA w marcu 1946 r.4.

Jednym z pozytywnych działań w ramach polityki budowy m ostów  było 

rozbudowanie obrony, która miała być na tyle silna, że zapobiegałaby powstaniu 

próżni mogącej skłonić wielkie mocarstwa do interwencji. Rozbudowa ta nastąpiła 

zaraz po wojnie, głównie we współpracy z W ielką Brytanią. Szereg czynników, 

zarówno natury historycznej jaki i praktycznych sprawiło, że było to jak  najbardziej 

naturalne. Tradycyjnie uznawano, że Norwegia leży w brytyjskiej sferze interesów. 

Norweski rząd emigracyjny miał w okresie wojny siedzibę w Londynie a norweskie 

siły zbrojne szkoliły się głównie w Wielkiej Brytani. Przyzwyczajone one były do 

stosowania brytyjskiego sprzętu, który Brytyjczycy mogli szybko uzupełnić. 

Ponadto Norwegia posiadała nadm iar waluty brytyjskiej, podczas gdy brakowało 

innych walut.

Kwestia dużej ilości poniemieckiej broni i umocnień obronnych pozostałych 

w kraju wywołała pewne spory. Polityka dowództwa alianckiego, które w  Norwegii 

było reprezen tow ane głów nie p rzez Brytyjczyków , po legała na niszczeniu 

niemieckiego sprzętu wojennego celem uniknięcia ewentualnej presji do odbudowy 

niemieckiego przemysłu wojennego, aby mógł on dostarczać części zapasowe i 

amunicję. W Norwegii Brytyjczykami kierowały też inne motywy: 1. obrona 

norweska m iała się w przyszłości opierać na wyposażeniu brytyjskim; 2. rozległa 

sieć instalacji obronnych, które zostały pozostawione przez Niem ców i których 

Norwegia nie była w stanie obsadzić, nie miały wpaść w ręce potencjalnego wroga 

(tj. Związku Radzieckiego). Podczas gdy oficerowie norwescy woleliby zachować 

większą część tego arsenału, przede wszystkim dlatego, że można było do niego 

stosować szwedzką amunicję, i aby w ten sposób wzmocnić stanowisko Norwegii

4. H. Lie, Skjebnear 1945-50, Oslo 1985, s. 172-197.
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w pertraktacjach z W ielką Brytanią, rząd trwał na stanowisku, że kraj powinien w 

przyszłości opierać się na sprzęcie wojskowym z Zachodu.

Norwescy oficerowie i żołnierze byli wysyłani na szkolenie do Wielkiej 

Brytani, a brytyjscy instruktorzy działali dyskretnie w Norwegii. W ten sposób 

norw eska kadra została przeszkolona we w spółpracy z Brytyjczykami i była 

nastawiona na taką sam ą współpracę w przyszłości. Jednak według wypowiedzi 

rządu zakupy broni i szkolenia dokonywane były w Wielkiej Brytanii ze względów 

praktycznych i nie oznaczały zobowiązań militarnych czy politycznych. Aby 

zaznaczyć to stanowisko, informowano częściowo Związek Radziecki o brytyjsko- 

norweskich pertraktacjach dotyczących zakupu broni.

G ospodarka stanowiła kolejny obszar, gdzie praktyka nie pokrywała się z 

teorią. W związku ze swoją misją budowniczego mostów Norwegia miała rozwijać 

sto su n k i g o sp o d a rc ze  z ob iem a stro n am i, aby w ten  sp o só b  w zm ocnić 

m iędzynarodow ą w spółpracę i unikać związania się z jednym  tylko obozem. 

U czyniono też próby rozszerzenia w spółpracy gospodarczej ze Związkiem 

Radzieckim, lecz wymiana handlowa była niewielka, ponieważ ZSRR nie miał 

interesujących towarów eksportowych, a ponadto nie posiadał dość waluty, aby 

zapłacić za towary norweskie. Wydaje się. że Norwedzy nie byli zbyt skłonni do 

ustępstw  gospodarczych (w form ie kredytów ), niezbędnych do osiągnięcia 

wytyczonego celu politycznego. Rosjanie z kolei nie czynili szczególnych prób 

wzmocnienia więzi gospodarczych z Norwegią. W rezultacie, mimo że obroty 

handlowe między tymi dwoma krajami wzrosły, to ograniczały się one do kilku 

nielicznych towarów, głównie eksportu norweskich ryb i tłuszczy wielorybich w 

wymianie za zboże ze Związku Radzieckiego.

Jeżeli chodzi o pozytywne działania w ramach polityki budowania mostów 

ze strony norweskiej, trzeba stwierdzić, że w najlepszym wypadku miały one 

niewielkie znaczenie. Żadnych mostów nie zbudowano3. Norwegii lat powojennych 

brakowało politycznej, gospodarczej i militarnej siły ciężkości, aby móc prowadzić 

aktyw nąpolitykę zagraniczną. Ponadto sama koncepcja budowy mostów opierała 

się na założeniu, że wielkie mocarstwa miały dające się pogodzić interesy, co 

stawało się coraz bardziej wątpliwe.

5. M. Skodvin, Samtid og historie [w:] Etterkrigshistorie 2, Oslo 1971.
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Podsumowując można stwierdzić, że podczas, gdy Norw egia w ciągu dwóch 

pierwszych lat powojennych w iązała się coraz mocniej z państwami zachodnimi 

w dziedzinie gospodarczej i m ilitarnej, rząd próbował uczynić ten zw rot jak  

najmniej widocznym. W spółpraca z zachodnimi krajami przedstawiana była jako 

niezbędna z przyczyn praktycznych. W kwestiach dyplomatycznych starano się 

zachować neutralność. Rząd trzym ał się pozornie polityki budowania mostów, 

która jednak  była przede wszystkim natury deklaracyjnej. N a politykę rządu 

wpływała świadomość delikatnej sytuacji Norwegii, nauki, które wpoiła wojna 

oraz rosnące przekonanie o zasadniczej zależności Norwegii od Zachodu. Jego 

pole działania ograniczone było jednak  przez stosunki wewnętrzne. Dawały o 

sobie znać nurty izolacjonistyczne. W śród ludności nastąpił zwrot na lewo i widać 

było tendencję do ocen ian ia po lityki zagranicznej p rzez  pryzm at polityki 

wewnętrznej. O znaczało  to znaczną sym patię dla Zw iązku R adzieckiego i 

rozpowszechniony sceptycyzm w stosunku do kapitalistycznego Zachodu. W 

polityce zagranicznej ograniczał rząd brak alternatyw. N ie istniał żaden sojusz 

zachodni, do którego można by się przyłączyć. Polityka brytyjska była jak  na 

razie wstrzemięźliwa w tej dziedzinie. Francja widziała ugrupowanie, które nie 

obejmowałoby Skandynawii. Związek Radziecki ze swojej strony atakował tą 

koncepcję.

W 1946 r. (około Świąt Bożego N arodzenia) sekretarz Partii Pracy Hakon 

Lie złożył wizytę w Warszawie, gdzie przeprowadził długie rozmowy z sekretarzem 

Polskiej Partii Socjalistycznej Józefem Cyrankiewiczem. „Rozmowy przebiegały 

na wolnym powietrzu. Ściany biura partyjnego miały zapewne „uszy” i nie można 

była na nich polegać. Uzyskałem jasny obraz tej głębokiej nienawiści, która 

charakteryzowała stosunek Polaków  do Rosjan i komunistów. (O N iem cach 

rozmawialiśmy niewiele, mimo że chodziliśmy po mieście, które zostało w dużej 

części zam ienione przez nich w sterty cegieł. O nowych granicach Polski z 

Niemcami sekretarz partii powiedział: „Nigdy o nie nie prosiliśmy. Zostały nam 

podyktowane”). Mój rozmówca nie krył, że wybory styczniowe były ukartowane. 

Lecz czy istniało inne wyjście z rozpaczliwej sytuacji Polski niż w spółpraca w 

rządzie, gdzie nie tylko komuniści byliby reprezentowani? Czyż alternatyw ą nie 

była wojna wewnętrzna jak  w Grecji lub totalitarna dyktatura jak  w  Jugosławii?
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Czy socjaliści nie byli zmuszeni do znalezienia trzeciej drogi, tak iż Polska stałaby 

się Czechosłow acją z  wewnętrzną dem okracją i ścisłą w spółpracą ze Związkiem 

Radzieckim?”6

Lie opuszczał Polskę odnosząc zdecydowane wrażenie, że Polska Partia 

Socjalistyczna będzie się bić za dem okrację i że Józef Cyrankiewicz stanie na 

czele tej walki. Norweska Partia Pracy razem z duńską i szwedzką przysłały mu 

zaproszenie do złożenia wizyty w Skandynawii. Cyrankiewicz zaproszenia tego 

nie przyjął. Powód był oczywisty. Wkrótce mial on objąć stanowisko premiera, 

Lie zastanawiał się, czy Cyrankiewicz był zdrajcą, który skwapliwie wystąpił jako 

narzędzie Moskwy. „A może był on socjalistą, który wierzył, że we współpracy z 

W ładysławem G om ułką mógł służyć swojej partii i swojemu krajowi? Postępując 

jak zdrajca?”7

Norweska Partia Pracy podjęła się roli budowniczego mostów również w 

dziedzinie kontaktów między europejskimi partiami socjalistycznymi. Z czasem 

musiano jednak  stwierdzić, że Związek Radziecki nigdy nie zaakceptowałby 

zobow iązującej w spółpracy w schodnioeuropejskich partii socjalistycznych z 

partiami spoza radzieckiej sfery wpływów. Na etapie, na którym się obecnie 

znajdujemy (pod koniec dwóch pierwszych lat powojennych) można oczekiwania 

odnośnie rozwoju sytuacji w Europie Wschodniej takiej osoby jak  Hakon Lie 

określić jako  przeważająco negatywne, chociaż wyczekująca. Czechosłowacja 

stanowiła wyjątek, który przyczynił się do powstania szeregu iluzji, zarówno w 

Norwegii, jak  i w innych krajach. W  Norwegii śledzono rozwój wydarzeń w tym 

kraju ze szczególnym zainteresowaniem ze względu na kontakty datujące się od 

okresu  m iędzyw ojennego . Istn ia ły  o sob is te  p rzy jazne stosunki pomiędzy 

czołow ym i politykam i norweskim i i czeskim i oraz m ogło się wydawać, że 

Czechosłowacja pragnęła się podjąć tej samej roli co Norwegia w stosunkach 

m iędzynarodow ych, mianowicie budowniczego m ostów  między W schodem i 

Zachodem.

Należy jednak podkreślić, że opinia norweska generalnie nie była szczególnie 

zaangażowana w wydarzenia w Europie W schodniej, ani też nie bardzo się w nich

6. H. Lie. op. cit., s. 185.
7. Ibidem, s. 187.
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orientowała. Rumunia i Bułgaria -  czy kraje te nie były zawsze zacofanymi krajami 

rolniczymi z dyktatorską władzą? To samo odnosiło się do Węgier. N a temat 

rozwoju sytuacji w Polsce sporo debatowano w prasie norweskiej. Sytuację w 

tym kraju widziano w kontekście rywalizacji wielkich mocarstw. Często dawano 

wyraz zrozum ieniu potrzeby Zw iązku Radzieckiego posiadania „przyjaźnie 

nastawionego” rządu8.

Radzieckie roszczenia dotyczące norweskich terytoriów na północy zostały 

wysunięte ju ż  w końcowej fazie wojny9. Kiedy minister spraw zagranicznych 

norweskiego rządu em igracyjnego odw iedził Moskwę w listopadzie 1944 r., 

udzielono mu, relacjonuje Hakon Lie, „o późnej nocnej godzinie lekcji rosyjskiej 

polityki ekspansjonistycznej... M ołotow  dom agał się wspólnej adm inistracji i 

wspólnych umocnień na Svalbardzie oraz przyjęcia Wyspy Niedźw iedziej przez 

Związek Radziecki. M otywy były jasne. N a mapie Europy M ołotow położył 

zaciśniętą pięść na cieśninach tureckich. „Tutaj jesteśm y odcięci!” . Następnie 

przesunął rękę nad Rresund. „Tutaj też jesteśm y odcięci!” . W końcu wskazał na 

obszar między Svalbardem  i Finnmark. T ą  drogę m orską N iem cy prawie że 

zamknęli. N ie powtórzy to się w następnej wojnie.” 10.

Roszczenia te, wysuwane przy kilku okazjach, sprawiły, że Storting (w 

komunikacie z lutego 1947 r., oddającym stanowisko rządu), odrzucił propozycję 

d w u stro n n y ch  ro k o w a ń  o ten  a rc h ip e la g . Je d n o c z e śn ie  p o d k re ś lo n o  

zdemilitaryzowany status Svalbardu oraz zasadę w polityce Norwegii polegającą 

na unikaniu umów wojskowych z innymi państwami.

Rząd wykazywał wcześniej w iększą uległość wobec żądań dotychczasowych 

rokowań na temat wspólnej norwesko-radzieckiej obrony Svalbardu. Wyrażone 

stanow isko S to rtin g u  m oże być trak to w an e  ja k o  p o cz ą tek  sto p n io w eg o  

wycofywania się z faktycznego, chociaż cichego, prawa weta, które Związek 

Radziecki, dzięki swojej dominującej pozycji na kontynencie europejskim, posiadał 

w istotnych kwestiach norewskiej polityki zagranicznej. Warto jednak zauważyć,

8. Ibidem, s. 187.
9. N. M. Utgard. op. cit., s. 136-143.

10. H. Lie. op. cit.. s. 166.
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że ze 150 posłów  Stortingu 49 nie popierało rządu (w tym 11 komunistów, 

pozostałych 38 należało do grupy poselskiej Partii Pracy.)

M ocarstwa zachodnie nie miały w tym momencie niczego do zaoferowania 

małym państwom jak  Norwegia, jeżeli chodzi o struktury bezpieczeństwa. Nie 

powstrzymywało to jednak  Brytyjczyków od zaznaczania wobec Rosjan, że ciągle 

uważali N orwegię za kraj leżący w  swoim obszarze interesów. Czynili to poprzez 

wysyłanie jednostek The Royal Navy na szeroko rozgłaszane wizyty do Norwegii. 

Podobnemu pragnieniu wzmocnienia brytyjsko-norweskich powiązań dano wyraz 

oferując Norwegom  wypożyczenie, bez żadnych o p ła t , krążownika „Arethusa”. 

Rząd proponował przyjęcia tej propozycji, która jednak  została odrzucona przez 

Storting 64 głosami przeciw 48. Użyta argumentacja dotyczyła kwestii neutralności

i podkreślono ponownie problemy, jak ie stanęłyby przed rządem w wypadku 

ewentualnej zmiany kursu.

Z w iązek  R adzieck i pozostaw ił po tym spraw ę Svalbardu  w spokoju, 

przypuszczalnie poniew aż w wyrażonej opinii Stortingu osiągnięto to, czego 

chciano; może też dlatego, że w zaistniałej sytuacji zdecydowano skoncentrować 

siły na umocnieniu swojej pozycji w Europie W schodniej. Należy zauważyć, że 

Storting powziął tę uchwałę w momencie, kiedy stanowisko rządu amerykańskiego 

w sporze o cieśniny tureckie stało się twardsze. Również w tej kwestii Związek 

Radziecki wolał nie stawiać sprawy na ostrzu noża.

Od lata 1947 r. aktualna stała się sprawa Planu Marshalla. Czechosłowacja 

początkowo jąprzyjęła, ale później Związek Radziecki nakazałjej odmówić. Polska 

była również nastawiona na wzięcie udziału w europejskim  programie odbudowy. 

To samo dotyczyło Finlandii, którą jednak nakłoniono do nieprzystąpienia. Dla 

Norwegii plan M arshalla i towarzyszące mu napięcia oznaczały, że kraj został 

zm uszony do zajęcia stanowiska w kontrowersyjnej kwestii międzynarodowej. 

Postępowanie kraju -  przynajmniej słowne -  cechowała znaczna ostrożność. Ważne 

jest, aby Związek Radziecki się przyłączył, tw ierdziła strona norweska. Jeżeli 

chodzi o zarządzanie pomocą, to ONZ powinna pełnić kluczową ro lę11. Pomimo, 

iż żadne z wyrażonych oczekiwań nie zostało spełnione, Norwegia zdecydowała 

się przyłączyć i podałajako przyczynę swoje bliskie powiązania handlowe z innymi

" I

11. N. M. Utgard, op. cit., rozdz. 13; S. Andressen. Norge og Marshall planen. [w:] 
Etterkrigshistorie 2, Oslo 1971, s. 94-114.
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uczestniczącym i krajam i oraz, późn iej, to , że N orw edzy pragnęli w idzieć 

gospodarczo w zm ocnioną Europę Zachodnią, niezależną od pomocy z zewnątrz. 

W prasie radzieckiej pojaw iły się silne ostrzeżenia przeciw  am erykańskiej 

ingerencji gospodarczej w Skandynawii, lecz radziecka krytyka norweskiego 

uczestnictwa była generalnie rzecz biorąc łagodna.

5 grudnia 1947 r. minister spraw zagranicznych Halvard Lange wygłosił 

prelekcję na zamkniętym zebraniu grupy parlamentarnej Partii Pracy. Nawiązał 

on do zgromadzenia ogólnego ONZ tej jesieni i opowiedział zebranym, że ofensywa 

propagandowa Rosjan była bliska załamania. Lecz również USA przystąpiły do 

wojny p ropagandow ej, k tóra m usiała  budzić zastrzeżen ia. W tej sy tuacji, 

powiedział Lange, w każdej poszczególnej sprawie próbujemy zająć stanowisko 

kierując się tym, co rozum iem y pod pojęciem  dem okracji, praw  człow ieka, 

suwerenności narodu o raz zgodnie z tym , ja k  in terpretu jem y zrozum ienie 

m iędzynarodowe. W rezultacie m usim y czasam i zająć inne stanow isko niż 

Amerykanie. N ie musi to oznaczać, że stoimy po stronie Rosjan. Ich pojęcie 

zasadniczych kwestii je s t różne od naszego. Rozdział między nami a USA nie jest 

z reguły  natu ry  za sa d n icz e j, lecz  tak ty czn e j. R osjan ie  z a rz u c ą  nam , że 

przyłączyliśmy się do zachodniego bloku. W rzeczywistości jednak nie je s t to 

kwestia wyboru między blokiem wschodnim a zachodnim, lecz uznanie tego, że 

w tym zakresie, w jakim  świat podzielony je st na dwie części, należymy do świata 

zachodniego. Jesteśmy z nim powiązani ekonomicznie, na dobre i złe. Mówimy 

tym samym językiem -  słowa m ajątakie samo znaczenie. Mamy takie same tradycje 

w dziedzinie myśli politycznej i konstytucjonalizmu.

M inister spraw zagranicznych nie chce jednak zgodzić się na to, że rozwój 

wydarzeń zaszedł ju ż  tak daleko; uw aża on, że oznaczałoby to zw iększone 

niebezpieczeństwo wojny. Zatrzymuje się dłużej przy koncepcji „trzeciej wojny” , 

tzn. bliższej współpracy praktycznej pomiędzy krajami, gdzie socjaliści zasiadają 

w rządzie, jako alternatywy do podziału na dwie strony naszej części świata. Lange 

powiedział; „M usimy pracować biorąc punkt wyjścia w zrozumieniu, że naszym 

zadaniem jest urzeczywistnienie trzeciej alternatywy. Europa Zachodnia różni się 

zarówno od totalitarnego komunizmu, ja k  i reakcyjnego kapitalizm u. M usimy 

współpracować z rządami w  Europie Zachodniej i W spólnocie Brytyjskiej.” 12.

12. H. Lie, s. 221-222.
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Stopniowy proces oznaczający w iększą akceptację dla norweskiej zmiany 

kursu, od proklam owanego niezaangażow ania do zw iększonego poparcia dla 

mocarstw zachodnich oraz ideologicznego identyfikowania się nimi, ułatwiony 

był przez fakt, że inne kraje europejskie, w pierwszym rzędzie W ielka Brytania, 

również miały socjalistyczne rządy i mogły być przedstawiane jako  alternatywne 

dla Związku Radzieckiego i USA. Wybitni „socjaldem okraci” z tych krajów 

zapraszani byli do w ygłaszania odczytów  na zebraniach partyjnych i jawnie 

używani w celach propagandowych dla przygotowania gruntu pod zm ianę kursu. 

Oficjalna polityka norweska przez cały 1947 r. nie wykazywała jednak żadnych 

większych zmian. Kierownictwo polityki zagranicznej nie miało za bardzo w tym 

momencie w czym wybierać i przebierać, a pozycja Norwegii nie była taka, że 

krajowi łatwo było tworzyć nowe konstelacje polityki zagranicznej. Ponadto każde 

przestawienie w polityce zagranicznej musiało posiadać poparcie zarówno opinii 

publicznej, jak  i partii politycznych. Procesy takie trw ajączęsto długo. Koncepcja 

budow y m ostów, ze swoim i idealistycznym i aspektam i, nadal cieszy ła się 

popularnością.

Komunistyczny przewrót w Czechosłowacji w  lutym 1948 r. stanowił szok 

dla opinii publicznej we wszystkich krajach skandynawskich. Dla niektórych 

norweskich członków rządu szok ren był jeszcze większy, ponieważ chodziło o 

osobistych przyjaciół, którzy zostali zamordowani lub uwięzieni.

Hakon Lie pisze w swoich wspomnieniach, że „W  Czechosłowacji Beneś i 

Masaryk prowadzili taką sam ą politykę budowania mostów, n a jak ą  stawiali Trygve 

Lie i Halvard Lange -  tyle, że znacznie dalej idącą. Ile liczyłaby norweska 

neutralność na K rem lu, kiedy czeska nie była respektow ana? Ile było warte 

norweskie budowanie mostów, kiedy rząd radziecki bezwzględnie likwidował rządy 

będące rzecznikami takiej właśnie polityki budowy m ostów?” 1’.

Krótko po tym Stalin wysunął propozycję „paktu przyjaźni” z F in landią-  

oba kraje miały działać w porozumieniu ze sobą w przypadku wojny -  Finowie 

czuli się zmuszeni akceptować tę propozycję. Czy po Finlandii przyjdzie kolej na 

Norwegię? Przesyłane kanałami dyplomatycznymi raporty i spekulacje w prasie 

mogły na to w skazyw ać14. Rząd zadecydował, że gdyby N orwegia otrzymała

13. Ibidem, s. 226.
14. M. Skodvin, Norden eller NATO, Oslo 1971, s. 90-123.
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radziecką propozycję dotyczącą drobnej umowy, to będzie musiała j ą  odrzucić, 

podjęto natychm iastow e działania w sektorze wojskowym i zaproponow ano 

drastyczne zwiększenie budżetu obronnego. 8 marca (1948 r.) wysłano do Londynu 

i Waszyngtonu zapytanie, jak ie byłyby widoki na otrzymanie pomocy militarnej 

gdyby Z w iązek  R adzieck i za a tak o w a ł N orw eg ię . W praw ie  w szy stk ich  

przemówieniach na tem at polityki zagranicznej i obrony odwoływano się do roku 

1940. Prem ier Einar Gerhardson wskazywał na norweską partię kom unistyczną 

jako największe zagrożenie wolności i dem okracji w kraju. Przew odniczący 

Landsorganisasjonen (centrali związków zawodowych, zdominowanej przez Partię 

Pracy) tw ierdził, że komuniści zamierzali sparaliżować flotę handlową Norwegii 

w wypadku sytuacji kryzysowej. Lęk przed zamachem w stylu Quislinga ze strony 

komunistów i obawa o flotę h an d lo w ą - najważniejszy wkład Norwegii w wojnie 

po stronie aliantów w latach 1940-1945 -  ukazują wpływ, jaki w tym okresie 

wywierały niedawne przeżycia wojenne. Całe kierownictwo Partii Pracy wzięło 

udział w ruchu oporu; p rem ier i m inister spraw  zagranicznych siedzieli w 

niemieckim obozie koncentracyjnym. Do tego dochodziło to, że właśnie w tym 

czasie opublikowano raport, w którym polityka prowadzona przez rząd Partii Pracy 

przed w ojną została przedstawiona miejscami bardzo krytycznie15. Ówczesnemu 

rządowi zarzucono nadmierny optymizm co do rozwoju sytuacji międzynarodowej, 

błędną kalkulację czasu potrzebnego na uzbrojenie się oraz to, że zaniedbał 

znalezienia na czas sojuszników. Premier Gerhardson wyciągał paralele natury 

psychologicznej; Twierdził, że po ataku Niem ców zauważył on, jak  w narodzie 

zapanow ał sw oisty  spokój po dokonan iu  w yboru, m im o iż o zn acza ło  to 

niebezpieczeństwo; a czy sytuacja nie je s t taka sama dzisiaj, pytał16. Dla sekretarza 

partii Hakona Lie nauczka była bardziej praktycznej natury: W 1940 r. Norwegia 

musiała im prow izow ać obronę. N ie byłoby to konieczne, gdyby w cześniej 

nawiązano współpracę w ojskow ą z W ielką Brytanią.

22 stycznia 1948 r. brytyjski minister spraw zagranicznych Ernest Bevin 

wezwał w swojej mowie w Izbie Gmin „wolne narody Europy Zachodniej do 

zbliżenia” . Jak to konkretnie miało wyglądać, tego nie powiedział, ale było jasne,

15. Innstillingfra undersakelseskommisjonen av 1945. Oslo 1946-48,1.1, III i IV.
16. N. M. Utgard, op. cit., s. 245.
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że prace wstępne nad takąkonsolidacjąm iędzy W ielką Brytanią, F rancjąi krajami 

Beneluksu ju ż  się rozpoczęły. Państw a te założyły Unię Z achodnią paktem 

sygnowanym 17 m arca 1948 r.17. Sytuacja w Norwegii i powyżej wspomniane 

zapytanie norweskiego rządu (dotyczące możliwości pomocy militarnej) sprawiły, 

że Bevin przyspieszył prace nad planami atlantyckiego paktu obronnego. Zwracając 

się do am erykańskiego m inistra spraw zagranicznych M arshalla (10 marca), 

podkreślił on, że należy działać „zanim zginie Norwegia” 18. Wkrótce też rozpoczęto 

rokowania dotyczące takiego sojuszu do czego przyczyniło się szereg wydarzeń: 

ciągle zaostrzający  się spór o Niem cy, p rzew rót w C zechosłow acji, presja 

w yw ierana na F inlandię oraz pogłoski g łoszące, że przyszła teraz kolej na 

Norwegię.

Po przewrocie w Pradze, gdzie rozłam między Wschodem a Zachodem zdawał 

się być definitywny, rząd publicznie poparł zmianę w polityce międzynarodowej 

Norwegii. Z tego, co wcześniej zostało w niniejszym artykule stwierdzone, wynika 

jednak, że sam przewrót nie spowodował tego zwrotu, lecz raczej przyczynił się 

do tego, że dano mu wyraźnie wyraz. Popierający ściślejsze powiązanie Norwegii 

z Zachodem  m ogli te raz  w skazać na alternatywę: p rzyłączenie się do Unii 

Zachodniej; inną możliwością było członkostwo Norwegii w północnoatlantyckim 

pakcie obronnym , który zaczynał nabierać konkretnych kształtów. Ci, którzy 

przeciw stawiali się takiem u rozwojowi wydarzeń i którzy pragnęli zachować 

neutralną pozycję kraju między wielkimi mocarstwami, byli również naciskani do 

przedstawienia swojej alternatywy. Szybko stało się jasne, co nią było, mianowicie 

skandynawska liga obronna (składająca się ze Szwecji, Danii i Norwegii; Finlandia 

została wykluczona ze względu na szczególny stosunek tego kraju do Związku 

Radzieckiego).

B liższa w spółpraca pom iędzy krajami skandynawskim i zdawała się być 

naturalna z szeregu powodów: podobieństwo języków, dziedzictwa kulturowego i 

religii -  nieomal identyczne systemy społeczne i polityczne wiązały te narody ze 

sobą. W 1948 r. socjaldem okraci zasiadali w rządach tych trzech krajów. Istniały 

jednak różnice i sprzeczności w interesach, które wynikały z układów historycznych

17. M. Skodvin, Norden..., s. 66-73.
18. Ibidem, s. 271-275.
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j położenia geograficznego. W 1905 r., przy rozwiązaniu unii szwedzko-norweskiej, 

kraje te stały na krawędzi wojny. Jeszcze na początku lat dwudziestych główna 

linia kolejowa z Oslo na południe nie została przeprowadzona wzdłuż wybrzeża, 

gdzie m ieszkała większość ludności, lecz przez obszary górskie wewnątrz kraju 

tak, iż szwedzkie kanonierki nie mogły jej dosięgnąć swoimi pociskami. Norweska 

podejrzliwość wobec dominacji szwedzkiej stanowiła trw ałą cechę.

W czasie pierwszej wojny światowej oba kraje zachow ały neutralność. 

Szwecja była jednak  silnie zw iązana z państwami centralnym i, zw łaszcza w 

dziedzinie gospodarki. Norwegia ze swojej strony współpracowała z mocarstwami 

zachodnimi w tym stopniu, że używano określenia „neutralny sojusznik” opisując 

stanowisko tego k ra ju 19. K iedy w ybuchła druga w ojna św iatow a, oba kraje 

próbowały się znowu nie angażować. Szwecji udało się to, chociaż N orwedzy 

patrzyli na neutralność tego kraju bardzo sceptycznie. Jak długo Hitler był w 

ofensywie, rząd szwedzki ustępował wobec żądań niemieckich. Dywizja żołnierzy 

niemieckich ze sprzętem  została przetransportow ana na szwedzkich liniach 

kolejowych do frontu północnego ze Związkiem Radzieckim. Setki samochodów 

ciężarowych dowoziło zaopatrzenie ze Szwecji do sił niemieckich w Finlandii. 

Kiedy losy wojny się odmieniły, rząd szwedzki zezwolił na szkolenie i uzbrajanie 

duńskich i norweskich „oddziałów policyjnych”, które miały walczyć z Niemcami. 

Działalność ta m iała jednak  mniejsze znaczenie w porównaniu z norweskim 

wkładem wojennym koordynowanym z Londynu, gdzie miał siedzibę norweski 

rząd emigracyjny. Przez pięć wojennych lat Norwegia związana była politycznie 

i militarnie z W ielką Brytanią i USA. Dania wybrała niestawianie oporu, kiedy 

wkroczyły oddziały niemieckie. Kraj ten nie prowadził czynnie wojny. Został co 

prawda utworzony ruch oporu, który odgrywał coraz w iększą rolę, ale próba 

założenia D uńskich  W olnych O ddziałów  w W ielkiej B rytanii nie zosta ła  

uwieńczona sukcesem20. Duńskie kierownictwo socjaldemokratyczne, a zwłaszcza 

premier Hans Hedtoft. byli gorliwymi skandynawistami i było oczywistym, że 

Dania przystąpiłaby do skandynawskiej ligi obronnej, gdyby tylko Szwecja i 

Norwegia doszły do porozum ienia co do warunków takowej21.

19. O. Riste, The Neutral Ally, Oslo 1965.
20. H. Lie, op. cit., s. 310-317.
21. M. Skodvin, Norden..., s. 143-154.
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Ze strony szwedzkiej obawiano się, że ewentualne przyłączenie się Norwegii 

do zachodniego paktu obronnego prowadziłoby do amerykańskiej i radzieckiej 

rozbudowy militarnej w  Norwegii i Finlandii. Tym samym szwedzka neutralność 

m ogłaby  zn a le źć  się  pod  p resją . Innym m om entem  przem aw ia jącym  ze 

szwedzkiego punktu widzenia za skandynawskim paktem obronnym było to, że 

Szwecja również w ostatecznej instancji uzależniona była od pomocy w wypadku 

ataku (ze strony Związku Radzieckiego). W spółpraca z N orw egią umożliwiałaby 

przeciwstawienie się takiem u atakowi przez dłuższy okres czasu i zwiększyłaby 

p o nad to  p raw d o p o d o b ień stw o  u zyskan ia  pom ocy  z a ch o d n ie j, poniew aż 

strategiczne znaczenie N orwegii dla m ocarstw  zachodnich było w iększe niż 

Szwecji.

D la Szw ecji je d n ak  nieodzow nym  w arunkiem  skandynaw skiego paktu 

obronnego było zachowanie neutralności w stosunku do wielkich mocarstw, dzięki 

której kraj ten trzym ał się na uboczu dwóch wojen światowych.

Ze strony norweskiej nie miano w zasadzie nic przeciwko współpracy w 

dziedzinie obrony ze Szw ecją i Danią, ale pod warunkiem, że m ożna by zapewnić 

jakąś formę gwarancji pomocy państw zachodnich w sytuacji w ojennej22.

Tak przedstaw iały się stanow iska w punkcie w yjścia i nie wiele się one 

zm ieniły w trakcie 1948 r., kiedy prowadzono pertraktacje. Strona szwedzka nie 

m iała nic do stracen ia w tych rokow aniach, naw et gdyby się przeciągały. 

Przypuszczalnie można tu było coś uzyskać. Z punktu widzenia rządu norweskiego 

było niezbędne -  pominąwszy ju ż  sympatię, ja k ą  poszczególni ministrowie żywili 

dla idei skandynawskiej ligi obronnej -  aby alternatywa ta została bardzo dokładnie 

przedyskutowana ze względu na opinię publiczną oraz nastroje w łonie partii 

rządzącej.

Jednocześnie przebiegały rokowania, które doprowadziły do utworzenia 

NATO. Było jasne, że Norwegia zostanie zaproszona do wzięcia w nich udziału, 

chociaż Amerykanie i Brytyjczycy podkreślali jednak, że nie będą wywierać żadnej 

presji na ten kraj, ani w jednym , ani w drugim kierunku.

W rzeczywistości alternatywa skandynawska budziła poważne zastrzeżenia. 

I tak czytamy w wewnętrznej nocie ministra spraw zagranicznych M arshalla do

22. M. Skodvin, Samtid og..., s. 213-230.
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prezydenta Trumana (czerwiec 1948 r.): „Szwecja prowadziła sztywną politykę 

neutralności, k tóra od zakończenia wojny była korzystniejsza dla Zw iązku 

Radzieckiego niż państw zachodnich. Szwecja próbuje raczej teraz pozyskać Danię 

i Norwegię dla polityki, która praw dopodobnie zmniejszy m ożliwości krajów 

skandynawskich odparcia agresywnej ekspansji radzieckiej niż zw iększy ich 

możliwości przeciwstawienia się je j”23.

W rokowaniach, jakie władze norweskie prowadziły z Amerykanami, strona 

norweska przykładała dużą wagę do wybadania stanowiska USA w sprawie dostaw 

sprzętu wojskowego. N orweski przem ysł zbrojeniow y był słabo rozw inięty i 

dostawy broni z zewnątrz były niezbędne, jeżeli kraj ten miał zapewnić sobie 

wiarygodną obronę. G ospodarka była po wojnie w żałosnym stanie i ważne było, 

aby kupow ać taki sprzęt tanio. Tylko USA były w tym m om encie w stanie 

dostarczyć potrzebne jego  ilości i to nie tylko do Norwegii, lecz też do pozostałych 

krajów Europy Zachodniej24.

Amerykanie stali na stanowisku, iż sprzęt wojskowy byłby w pierwszym 

rzędzie dostarczany do krajów, z którymi USA były sprzymierzone (w Europie 

byliby to członkow ie Paktu A tlantyckiego). Po pierwsze, stw ierdziła strona 

amerykańska, była to kwestia priorytetów  przy ograniczonych zasobach. Ponadto 

dawano wyraz obawom, jak  sprzęt ten mógłby zostać inaczej użyty. (Gdyby został 

on dostarczony jakiem uś neutralnemu krajowi lub lidze krajów neutralnych -  jak 

silna okazałaby się ta neutralność? Czy Amerykanie ryzykowaliby może, że sprzęt 

ten zostałby użyty przeciw  nim samym?...). Strona am erykańska dała jasno do 

zrozumienia, że uważa, iż wolnostojąca skandynawska liga obronna byłaby za 

słaba, aby można j ą  uznać za skuteczną z punktu widzenia profilaktyki. Trudno 

byłoby dać jakieś gwarancje m ilitarne takiem u paktowi, m. in. dlatego, że wkład 

militarny wymagał uprzedniej ścisłej współpracy.

N orwegia podjęła kwestię swoich północnych terytoriów. W ątpliwe było. 

aby skandynaw ska  liga o b ro n n a  o b e jm o w ała  obronę S v a lb a rd u , W yspy 

Niedźwiedziej i Jan Mayen. Czy te same obszary obejmowałyby Pakt Atlantycki? 

A m erykan ie  p o tw ie rd z il i ,  że p o s ta ra lib y  s ię  o t o 25. W ro zm o w a ch

23. H. Lie, op. cit., s.328.
24. E. Bull, Norges historie etter 19-15. Oslo 1982, s. 134.
25. M. Skodvin, Norden..., s. 188 -333.
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przeprowadzonych przez Norwegów w Londynie minister spraw zagranicznych, 

Bevin podkreślał, że żadnego kraju nie było już  stać na pokrywanie samemu I 

niezbędnych wydatków na obronę. Przypomniał on, używając ostrych sformułowań, 

że W ielka Brytania była krajem osłabionym po wysiłkach wojennych i mogła j 

odgrywać pew ną rolę w polityce światowej jedynie we w spółpracy z innymi 

państwami. „W  jeszcze mniejszym stopniu niż W ielka Brytania, nawet mocno 

zintegrow ana Skandynawia nie była wystarczająco silną jednostką, aby mieć 

nadzieję na wywieranie jakiegokolw iek samodzielnego i znaczącego wpływu”26. I

Delegacja norweska, w końcowej fazie kierowana osobiście przez ministra 

spraw zagranicznych, stwierdziła na tej podstawie, że N orwegia musi się nastawić 

na udział w północnoatlantyckiej współpracy obronnej27.

W prasie Partii Pracy większość wypowiadała się przeciw  sojuszowi do 

sam ego końca. W zarządzie krajowym  tej partii silne poparcie m iała linia 

skandynawska. G óra aparatu partyjnego, zarząd centralny, optował jednak  za I 

alternatywą zachodnią28. W społeczeńsiwie nastąpiła zmiana nastrojów. W kwietniu j 

1948 r. 68%  tych, którzy zajęli jakieś stanowisko (22%  nie udzieliło odpowiedzi), 

stw ierdziło, że N orw egia powinna zdecydować się na przyłączenie do bloku 

zachodniego, jedynie 2%  optowało za blokiem wschodnim, podczas gdy 37% nie 

chciało przyłączenia się do żadnego z nich. Istniały jednak duże różnice pomiędzy 

poszczególnymi partiami: W Hoyre ( Partii Prawicowej., konserwatywnej) 82% • 

wybierało Zachód; w Partii Pracy tylko 51%, podczas gdy 47%  pragnęło, aby kraj 

pozostał neutralny29. Partia Komunistyczna odczuła z czasem -  zwłaszcza po 

przewrocie w Czechosłowacji -  negatywne skutki ścisłego utożsamiania się ze 

Związkiem Radzieckim. Do tego doszedł wewnętrzny rozłam oraz bezwzględna 

kam pania ze strony Partii Pracy, W rezultacie w wyborach 1949 r. komuniści 

uzyskali o połowę mniej głosów i spadek ten postępował dalej.

W lutym 1949 r. kongres krajowy Partii Pracy uchwalił dużą większością 

głosów (329 przeciw  35) przyjęcie stanowiska kierownictwa w kwestii NATO.

26. Ibidem, s. 332.
27. Ibidem, s. 331.
28. E. Buli, op. cit.. s. 127-140; K. Eriksen, Debatten om sikkerhetspolitik i DNA 1948 

og 1949, [w:] Elterkrigshislorie 2. Oslo 1971, s. 114-120.
29. E. Buli, op. cit., s. 141.

108



przyłączenie się do paktu zdom inowanego przez USA było zapewne łatwiejsze 

po zwycięstwie Hary’ego Trumana w wyborach prezydenckich (listopad 1948 r.) 

w tym czasie był on traktowany jako  przyjaciel i sojusznik am erykańskiego ruchu 

związkowego, w przeciwieństwie do „reakcyjnych” republikanów. Dla niektórych 

decydujące było pragnienie uniknięcia rozbicia w partii. Gdyby odrzucono linię 

kierow nictw a, trzeba by przypuszczaln ie  w ym ienić cały zarząd  centralny. 

Członkowie rządu musieliby ustąpić. Partie mieszczańskie przeszłyby do ofensywy 

w Stortingu i być może uzyskałyby poparcie zorientowanych na Zachód członków 

Partii Pracy. Opozycja w partii nie m iała żadnych kandydatów, którzy mogliby 

przejąć kierownictwo30. Szeregowi uczestnicy kongresu krajowego i pozostali 

członkow ie nie byli ponadto  przyzw yczajeni do zajm ow ania decydującego 

stanowiska w istotnych kwestiach dotyczących polityki zagranicznej i obronnej, 

jako, że rząd nie rozpatrywał takich spraw jawnie, rzekomo ze względu na interesy 

narodowe31.

Podczas gdy zachodni sojusz nabierał konkretnych kształtów w ciągu 1948 r. 

, „walka o pokój” została postawiona na porządku dziennym w M oskwie. Na 

wzór kongresów pokojowych w latach trzydziestych 500 naukowców i artystów z 

45 krajów  zostało zaproszonych do W rocławia, m. in. norweski pisarz Hans 

Heiberg, który przedstawił następujący opis tego „historycznego zdarzenia” w 

Norweskim Radiu: „Była to Babel ludzi z 45 krajów. Katoliccy prałaci siedzieli 

tutaj obok wierzących w komunizm, biochemicy z nagrodąN obla razem z  poetami 

z Iraku i architektam i z M eksyku, proboszcz z Cantenbery w w iktoriańskich 

spodenkach do kolan  obok  m iłego , cichego  P icassa. Byli tam  bu łgarscy  

patriarchowie z długą brodą i z  krótką brodą, pełni godności psychiatrzy portugalscy 

obok eleganckiego M aurice Bedel i naszego kochanego duńskiego M artina 

A ndersena N e x o ... S tw orzono  p o d staw ę do dalsze j w sp ó łp racy  m iędzy  

intelektualistami na całym świecie, poprzez granice i żelazne kurtyny, i dokonano 

pierwszej próby uaktywnienia artystów, uczonych i pedagogów na rzecz pokoju, 

każdego w jego  dziedzinie.’” 2.

30. Ibidem, s. 146-152.
31. N. M. Udgárd, op. cit., s. 182-185.
32. H. Lie, op. cit., s. 4 15-416.
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Jako alternatywę do NATO zaproponowano Norwegii „pakt o nieagresji”3’. 

Sprawą najbardziej niepokojącą Związek Radziecki była możliwość utworzenia 

na no rw esk im  te ry to riu m  baz lo tn iczy ch  i m o rsk ich . W w ym ian ie  not 

dyplomatycznych w lutym marcu 1949 r. strona norweska odpowiedziała m. in : 

„R ząd norw eski nie zaw rze z innymi państw am i umów. które oznaczają 

zobowiązanie się Norwegii do otwarcia baz dla sił zbrojnych obcych mocarstw na 

norweskim terytorium, jak  długo Norwegia nie zostanie zaatakowana lub narażona 

na groźby ataku” ' 1.

Minister obrony, który sformułował tą notę (zw anąjako norweska „deklaracja

o bazach”), tak ją  później skomentował: „Było dla nas szczególnie istotne, że 

deklaracja zawierała element ostrzeżenia dla odbiorcy. Pragnęliśmy im powiedzieć: 

Nie wywierajcie na nas presji. Nie próbujcie nam grozić... Nie powiedzieliśmy, że 

w Norwegii nie będzie baz w okresie pokoju. Nie, tego nie powiedzieliśmy. 

Powiedzieliśmy: Jeżeli nie zostaniemy zaatakowani i nie będziemy zagrożeni 

atakiem, nie będzie mowy o bazach w okresie pokoju.”33

W Stortingu minister obrony wyraźnie oświadczył, że deklaracja o bazach 

nie powinna stać na drodze pragnieniu, aby współdziałanie z sojusznikami zostało 

przygotowane w okresie pokoju:

„Nasza polityka bazowa nie może powstrzymać Norwegii od rozbudowy 

sw oich um ocnień  w ojskow ych w ten sposób , aby nadaw ały  się one do 

natychmiastowego przyjęcia i utrzymania w efektywny sposób sojuszniczych sił 

zbrojnych, które zostaną przerzucone do Norwegii celem udzielenia pomocy w 

obronie kraju.

Nasza polityka bazowa nie może powstrzymywać od udziału we wspólnych 

ćwiczeniach sojuszników lub przyjmowania krótkotrwałych wizyt lotniczych i 

morskich sił zbrojnych naszych sojuszników już  w okresie pokoju.”36

Jak długo mogły trwać „krótkotrwale wizyty”? Od ilu uniformów zaczynały 

się „siły zbrojne”? Czy eksperci techniczni należeli do „sił zbrojnych”?

33. Ibidem, s.386.
34. E. Bull. op. eit., s. 138.
35. H. Lie.... op. cit., s. 380.
36. E. Bull, op. cit.. s. 139
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Z czasem rozwinęła się szeroko zakrojona współpraca, lecz pojęcie „bazy” 

zostało sprecyzowane dopiero w 1977 r. W deklaracji rządowej stw ierdzono 

wówczas:

„Polityka bazowa Norwegii nie stoi na przeszkodzie zakładania na ziemi 

norweskiej urządzeń do dowodzenia, kontroli i komunikacji, nawigacji, ostrzegania 

itp. dla sojuszniczych sił zbrojnych.

Polityka bazowa nie stoi na przeszkodzie tworzenia magazynów amunicji i 

sprzętu, zaopatrzenia itp. dla sił sojuszniczych.”37

37. Ibidem, s. 395.


