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Bolshevikit ja Englannin diplomaatit
Kirj. H. G. W ELLS
{T rue tr& n sla tio n ftle d w lth t h e p o s t
in a si or a t F ltc h b u r g . M asa., a s rc q u Jrc d b}'
the a c t o f O ct. 6. 1917.

(Ote kuuluisan englantilaisen
kirjailijan H. G. \Vcllsin ‘The
London Daily Mailiin’ kirjottamasta Venäjää koskevasta artik
kelista).
“ Venäjän vallankumous tapasi
meidän
ulkomaa virastomme
torkkuvana. Siitä lähtien meidän
diplomatiamme on toiminut sää
littäväsi Venäjään nähden, suh
tautuen tilanteeseen sellaisilla
traditsioorteilla, järjestöillä ja
aatteilla, jotka ovat siihen tarkotukseen yhtä sopivia kuin leh
mä k et unajoon.
*
“Tämä on yksi niistä tilanteis
ta, jolloin vanhanaikainen expertti on sivuutettava. Aivan sa
moinkuin ihmiset alkoivat luo
pua kärryistä ja ottivat automobiilejä käytäntöön, heidän täy
tyi itse oppia jotain automobii
leista, sillä eivät he ainakaan voi
neet luottaa entiseen kärrykuskiinsa, samoin meidän nytkin pi
tää oppia jotain uudesta diplo
maattisesta tilanteesta. Etenkin
koska ei ole ketään johon voi
simme luottaa toimivan meidän
puolestamme. Toisilla aloilla me
edelleenkin voimme uskoa olevan
experttejä, ammattimiehiä. Jo
kainen ratsuväen kenraali on am
mattimiehenä mekaanillisessa so
dankäynnissä, ja kaikki meidän
amiraalimme on sellaisia ammat
timiehiä, että arvonkohoamisessa katsotaan ikää. Mutta “am
mattimiehet” Englannin diploma
tiassa ovat auttamattomasti ja

e ittä mätt oma sti
muse rtu ne et.
Siitä ei voi olla epäilystäkään.
Meidän pelkkien tavallisten ih
misten, joilla on poikia tapetta
viksi ja elämää tuhottaviksi ty
perien salaisten sopimusten, hovijuonittclujen ja luutuneiden
kansainvälisten asioiden hoitami
sen takia, täytyy pakostakin ryh
tyä itse nyt tähän hommaan.
*

1

“ Englannin sanomalehdistössä
on tapana kirjottaa tästä uudes
ta kansasta, näistä bolshevikijohtajista, joiden kanssa olemme
joutuneet tekemisiin, kuin olisi
vat he tietämättömiä, lukutaidot
tomia ja kokemattomia miehiä,
jotka eivät ole mistään merki
tyksestä.
Kun bolshevikijohtaja joutuu tekemisiin junkkerin
kanssa, niin arvellaan että type
ryys ja viisaus tapaavat toisensa.
Siinä on väärinkäsitys, josta ker
ta kaikkiaan on luovuttava. Jot
kut heistä, se on totta, ovat si
vistyneen luokan köyhiä miehiä,
mutta Mr. Lloyd George, kunni
akseen, on myöskin sivistyneen
luokan köyhä mies. Tämä senvuoksi ei sano mitään heitä vas
taan. Toiselta puolen he mah
dollisesti ovat paljoa sivistyneimpiä miehiä kuin Saksan junkkerit,
joita he ovat ärsytelleet, ja var
mastikin ovat paljoa enemmänoppineita kuin meidän diplomaat
timme. Meidän yleisömme pitää
tulla ymmärtämään tämän tosi
seikan. Nämä bolshevijdjohtajat ovat miehiä, jotka ovat maa
ilmaa kierrelleet; melkein jokai
nen heistä osaa englantia ja sak
saa yhtähyvin kuitt venäjää, ja
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ovat läheisesti tutustuneet työ
väenliikkeeseen, yhteiskunnalli
siin ja taloudellisiin kysymyksiin,
ja todella kaikkeen, mikä jotain
merkitsee todellisessa politiikas
sa. Mutta meidän entinen lä
hettiläämme, kuten olen saanut
tietää, ei koskaan päässyt täysin
perehtymään venäjänkieleen. Ajatelkaapahan mitä tämä mer
kitsee. Tuskinpa kukaan mei
dän ulkomaa virastomme henki
löistä ymmärtää venäjää, tietää
mitään Venäjän sanomalehdis
töstä tai Venäjä n ajatustavasta
tai kirjallisuudesta. Vieläpä mei
dän ulkomaa virastomme on täy
sin
tietämätön nykyaikaisten
aatteitten maailmasta. Kun ta
paa englantilaisen diplomaatin,
niin hänelle pitää puhua sellaisis
ta asioista, joita puhutaan hei
kolle pojalle, ettei hän vain sai
si minkäänlaista aivotärähdystä.
He ovat niitä tietämättömiä ja
pintapuolisia miehiä, eivätkä nä
mä bolshevikimiehet. He tieten
kin tunsivat tsaarin ja kaikki
hänen suhteensa — kauniisti.
Mutta tsaari on mennyt!
*
"Tämä oli kaikki varsin hy
vin silloin kun diplomatia on tak
tillista salaisten sopimusten pe
liä ja sitä mitä tapahtui hoveis
sa. Missä on olemassa hovi, siel
lä on juonittelua. Meidän ulkoinaavirastomme, huolimatta siitä,
että meillä on suuri vapaa kan
sanvalta, pysyi sentakia sangen
mukavasti kahdeksantoista vuo
sisadan laitoksena niin kauan
kuin
meillä oli tsaarivalta ja
Potsdam pääasiallisimpina kauppatuttavinamme, ja kun Rans
kankin ulkomaavirastossa sa
masta syystä oli samanlaisia jät
teitä, kuten siellä vieläkin on.
“ Me alamme nyt tietää mitä

osaa nämä hovimaiset traditsioonit näyttelivät Kreikan petok
sessa.
Herrasmiehet tapasivat
herrasmiehiä Ateenassa ja Pieta
rissa ja Sofiassa ja Konstantino
polissa ja puhuivat englannin
kieltä tai ranskankieltä pysytel
len etäällä yleisestä ajatuskannasta ja tuntemuksesta, mitkä
nyt kulkevat eteenpäin vastusta
mattomalla voimalla. Oli paljoa
tärkeämpää, että meidän diplo
maattimme olivat hyvissä suku
laisuussuhteissa ja sieväkäytöksellisiä kuin että he olisivat ol
leet riittävän järkeviä ymmärtä
mään sen maan ajatuksia, jossa
heidän
lähetystönsä muodosti
sievien ihmisten sievän huvitte
lupaikan. Meidän oman ulkomaavirastomme
henkilöt ovat
edelleenkin tuonlaatuisia. He tun
tevat suuren joukon vaikutusval
taisia piirejä, tuntemalla henki
löiden ristinimet, he tietävät
miten kaikki kuninkaalliset ja
keisarilliset henkilöt ovat suku
laisuussuhteissa toisiinsa ja muu
ta sen tapaista; he mahdollisesti
puhuvat hieman ranskaakin koh
talaisella murteella, ja omaavat
päässään jossain määrin homeh
tunutta kreikkalaista kla ssillisuut ta. He ovat kuulleet Ame
rikasta kiertoteiden kautta; eikö
herttuatar se ja se ja eikö kreivi
tär se ja se ole amerikalainen?
Mutta Kiina on heistä jonkin
lainen teen saantipaikka ja jokin
Tyyneenmeren rannikko. Ja mi
tä taas tulee Venäjään — Kun
tsaari, jonka he aina käsittivät
olevan kansansa ihaileman, niin
suorasukaisesti ja koruttomasti
poistettiin näyttämöltä, jätti hän
suuren aukon meidän aristo
kraattisten
diplomaattiemme
maailmaan, jota aukkoa he eivät
vielä ole kyenneet täyttämään.
Se pysyykin aukkona— odottaen
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tsaarin takasinpaluuta, He ovat
kykenemättömiä
käsittämään
suurta kansaa, joka “ei ole ke
nenkään serkku”. Sillä sellai
sesta opetuksesta, jonka he omaavat, ei ole hyötyä tällaisis
sa asioissa. Ja, älkää erehtykö
sensuhtecn, he saattavat meidät
sietämättömään asemaan, kauhe
an sietämättömään asemaan,
*

“ Rauha ilman Saksan vallan
kumousta ei voi olla mikään rau
ha.
On mahdotonta kuvitella
minkäänlaista Kansojen liittoa,
jossa Saksan imperialistit olisi
vat osallisina. Sellainen Kanso
jen liitto olisi samallainen kuin
jos pitäisimme juhlaa, johon päävieraaksemme olisimme kutsu
neet tunnetun sairalaisuuteen
taipuvan varkaan. Niin kauan
kuin Saksan keisaril. monarkia
säilyy, niin kauan hallitsee se
Saksan yliopist., kouluja ja sa
noma! ehei., ja niin kauan myrky
tetään Saksan mielialaa kansalli
sen riidan myrkyllä. Mitä hyö
tyä siitä on, että kerrotaan kau
niita juttuja siitä, että maailma
on väsynyt sotaan ja sanomalla,
että jos me päätämme tämän
sodan jonkinlaisella sopimuksella
keisarin kanssa, niin “ Saksa on
oppinut läksynsä” ? Sota tulee
jatkumaan
väsymyksestämme
huolimatta,
ellemme
perusta
maanpäälle toisenlaatuista halli
tustapaa. Ihminen voi olla vä
synyt sairaudestaan, mutta mi
kään ei lopeta hänen sairauttaan
kuin oikea hoitotapa. Ei mikään
rauha, jonka voimme tehdä Hohenzollernien kanssa, voi kos
kaan olla todellinen rauha; se
vain merkitsee sotatoimenpiteitten lakkauttamista viideksi tai
kymmeneksi tai kahdeksikymmeneksi vuodeksi. “ Sota sodan
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jälkeen” on alkava sangen pian.
Jälleen otetaan käytäntöön ta
loudellisten temppujen ja tulli
säädösten sota ja juonittelijoitten järjestelmällisesti myrkyttä- '
mä sota.
*
“ Katsokaamme rehellisesti mi
tä merkitsee maailmalle se, että
uudelleen
otetaan käytäntöön
hovidiplomatian pirullinen vanha
peli, sotatoitot ukset, taloudelli
set ristiriitaisuudet ja siirtomaakilpailu.
Tämä sota on jo suuresti ki
ristänyt ihmiskunnan taloudelli
sia ja poliittisia järjestöjä. Maa
ilma on paljon lähempänä uupu
mistilaa kuin mitä useimmat ih
miset luulevatkaan. Nälänhätä,
yhteiskunnallinen
lamaantumi
nen, turmeltune is uus ja koko
maailmaa käsittävä epäjärjestyneisyys ovat sangen lähellä ellei
meillä ole tarpeeksi rohkeutta
pysäyttää tätä turmelevaa kehi
tystä. Meidän täytyy nyt nousta
ylös laajaan poliittiseen ja talou
delliseen
uude st aanrakenta inis
ty öhön ellemme halua menehtyä.
Mutta jos me haemme ala-ar
voista pikaista rauhaa sensijaan
kuin että kannattaisimme bolshevikejä heidän rohkeassa, mut
ta syvästi järkevässä yrityksessä
saada
aikaan kansojen rauha,
niin me emme voi toteuttaa tätä
uudestaanrakentamista, sillä Hohenzollernien tratitsioonit estä
vät meitä siitä. Me emme voi
uudelleen
rakentaa maailmaa
paitsi mielessämme. Taitava, juo
niteleva monarkia Europan sy
dämessä tulee tekemään tyhjik
si kaikki meidän suunnitelmam
me. Me emme uskalla riisuun
tua aseista, me emme tule uskal
tamaan vapaasti puhumaan; Bal
kanin maat, koko Aasia ja Afri-
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ka joutuu juonittelujen ja risti
riitojen alaisiksi siksi kunnes
Hohenzollernien unelma on kuol
lut ja hävitetty kuin Pietari Suu
ren tahto. Rauha, joka jättää
Hohenzollernit edelleenkin Sak
san valtijoiksi, tulee olemaan sivistyksellemme vahingollinen as
kel lähemmäksi kuolemaa. Tä
mä huolestunut maailma, vielä
asestettuna kuten se edelleenkin
tulee olemaan, yhä täynnä rat
kaisemattomia riitoja, koska sen
pääriita on vielä ratkaisematta,
voi hoiperrella eteenpäin pari
kymmentä tai useampiakin vuo
sia niin sanotussa “ Lansdownemaisessa” rauhassa, mutta päivä
on tuleva, jolloin jänne pingot
tuu liiaksi ja vanhan maailman,
Atlannista Tyyne e se en mereen,

pysyväiseksi tilanteeksi muodos
tuu järjestyksen murtuminen,
jota jo on havaittavissa eräissä
osissa Venäjää.
Maailmanlaaja nälänhätä, maa
ilmanlaaja epäjärjestyksellisyys,
opetuksen pysähtyminen, kaupan
ja liikenteen pysähtyminen ovat
niitä seurauksia joita kohden me
kuljemme jos me nyt siedämme
Saksan monarkian mätäpaiseen
ja siihen epäämättömästi liitty
vän salaisen diplomaattisen veh
keilyn jatkumisen, vaikkapa tä
mä viimemainittu ei olisikaan
suurin pahe jota vastaan me
taistelemme. Näissä asioissa mi
nusta näyttää, että bolshevikit
ovat kertakaikkiaan paljoa vii
saimpia ja seivänäköisempiä kuin
meidän hallitsijamme” .

