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KULTTUURISET EUROOPPALAISET 
JA TILLIT AASIALAISET

Tunnettu englantilainen sosialidemokraatti Rothstein 
kertoo saksalaisessa työväenlehdistössä eräästä Englannin 
Intiassa sattuneesta opettavaisesta ja tyypillisestä tapauk
sesta. Tämä tapaus näyttää meille paremmin kuin mitkään 
puheet, minkä takia vallankumous paisuu niin nopeasti 
tuossa maassa, jossa on yli 300 miljoonaa asukasta.

Englantilainen sanomalehtimies Arnold, joka julkaisee 
lehteä Rangoonissa, Intian erään maakunnan suuressa kau
pungissa (yli 200.000 asukasta), painatti kirjoituksen, jonka 
otsikkona oli: „Pilkantekoa Britannian tuomioistuimesta”. 
Kirjoituksessa paljastettiin paikallinen englantilainen tuo
mari Andrew. Arnold sai tuosta kirjoituksesta vuoden 
kuritushuonetuomion, mutta hän ajoi asiaansa edelleen, ja 
kun hänellä oli tuttavuuksia Lontoossa, niin hän „pääsi” 
Lontoon ylimpään instanssiin asti. Intian hallitus itse 
kiiruhti „alentamaan” rangaistusta neljään kuukauteen, ja 
niin Arnold pääsi vapaaksi.

Mistä jupakka sai alkunsa?
Englannin armeijan everstillä MacCormickilla oli rakas

tajatar, ja tällä oli palvelijattarena 11-vuotias hindutyttö 
nimeltään Anna. Kulttuurikansan loistava edustaja viekoit- 
teli Annan luokseen, raiskasi hänet ja telkesi kotiinsa lukko
jen taakse.

Sattui niin, että Annan isä oli kuoleman kielissä ja lähetti 
hakemaan tytärtään. Silloin koko juttu tuli kylän yleiseen 
tietoon. Väki oli suuttumuksesta suunniltaan. Poliisin oli 
pakko tehdä päätös MacCormickin vangitsemisesta.

Mutta tuomari Andrew vapautti hänet takuuta vas
taan, ja myöhemmin, loukaten monessa suhteessa mitä
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häikäilemättömimmin lakia, vapautti MacCormickin! Ylväs 
eversti väitti, niinkuin kaikki jalosukuiset herrat tekevät täl
laisissa tapauksissa, että Anna on katutyttö, ja esitti viisi 
todistajaa vahvistamaan väitteensä. Niitä kahdeksaa todista
jaa, jotka Annan äiti hankki, ei tuomari Andrew halunnut 
edes kuulustella!

Kun lehtimies Arnoldia tuomittiin parjauksesta, oikeuden 
puheenjohtaja „sire” („hänen ylhäisyytensä”) Fox ei salli
nut Arnoldin perustella asiaa todistajanlausunnoilla.

Jokaiselle on selvää, että tuollaisia tapauksia sattuu 
Intiassa tuhansittain ja miljoonittain. Vain vallan poikkeuk
selliset seikat tekivät mahdolliseksi sen, että „parjaaja” 
Arnold (vaikutusvaltaisen lontoolaisen sanomalehtimiehen 
poika!) pääsi pois vankilasta ja saattoi asian julkisuuteen.

Älkää unohtako sitä, että englantilaiset liberaalit asetta
vat Intian hallinnon johtoon „parhaita” miehiään. Äsken 
vielä oli Intian varakuninkaana, MacCormickien, Andrew’in 
ja Foxien päämiehenä John Morley, tunnettu radikaalikir- 
jailija, „eurooppalaisen tieteen tähti”, mies, joka on jokaisen 
eurooppalaisen ja venäläisen liberaalin silmissä „mitä 
kunnianarvoisin mies”.

Aasiassa on jo herännyt „eurooppalainen” henki: Aasian 
kansat ovat tulleet demokraattisesti tietoisiksi.
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