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Joulukuun 14 päivänä kävin ensi käynnillä ulkoasiain

ministeri Popoffin luona. Niistä poliit t isista seikoista, 

ta ministeri keskustelun kuluessa kosketteli, on syytä pan-

na merkille hänen seuraavat lausuntonsa. 

Turkki pitää yhä Bulgarian rajoilla l~uisia divisio

neja keskitettyinä. Italian tappiot Kreikassa ja viimeksi 

Afrikassa ovat sen asemaa ja arvoa Balkanilla suuresti hei-

kentäneet ja tehneet Turkin, Kreikan ja Jugoslavian rohke

ammiksi, niin että Bulgariankin asema on tällä hetkellä 

arempi kuin aikaisemmin. Saksa ei toistaiseksi halua kon

fliktia t ä llä suunnalla ja Turkkikin välttää mieluummin so

taa, mutta pysyy liitossa Englannin ja Kreikan kanssa. Vii-

~ m~in1tusta syystä Bulgarian liikehtiminen panisi myös 

Turkin heti liikkeelle. 

Neuvostovenäjän ulkokom1ssaarin apulaisen Sobolevin 

käyntiin nähden oli ministeri Popo!f hyvin vaitelias ja 

tahtoi ilmeisesti välttää keskustelua asiasta. Hän viitta

si vain siihen, että oli puhuttu kommunistien toiminnasta 

Bulgariassa. Toiselta taholta sain kuitenkin kuulla, mikä 

keskustelujen pääkysymJs oli ollu~ ja kerron siitä seuraa-
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vassa raportissani. Ulkoasiainministeri huomautti muuten 

kommunistisen toiminnan Bulgariassa tulleen akti i vieemmsksi, 

mutta ei kuitenkaan pitänyt sitä minään vaarana. Se muo

dostuisi uhkaavaksi vasta sitten, jos Saksa sortuisi, 

l ä s illoin koko Eurooppa kommunistisoituisi. Tuohon Saksan 

sortumiseen ei ministeri kuitenkaan uskonut, sillä soti

laallisesti ei kukaan pysty Saksaa kukistamaan ja talou

dellisesti se vielä nykyiselläänkin kestää hyvin kauan. 

Rumanian suhteen mainitsi ministeri ainoastaan sen, 

että siellä nyt järjestys tulee pysymään, kun saksalai

set siitä huolehtivat. 

Tämän jälkeen ryhtyi ministeri kyselemään Suomen 

oloja, joita hänelle selostin. Hän huomautti: "Tehän 

olette tarmokas kansa ja rakennatte pian kuntoon sen 

mikä on tuhottu. Teidän sotanne tärkein tulos maailmalle 

oli, että osotitte Venäjän sotilaallisen heikkouden." Sen 

jälkeen puhui ministeri pohjoismaisesta yhteistyöstä ja 

huomautti, että jos pohjoismaat olisivat olleet liitossa, 

olisivat ne yhdessä edustaneet huomattavaa vOimaa, ei 

kui tenkaan noudattamalla englantilaista orientatiota, vaan 

ainoastaan vahvaan Saksaan suuntautumalla, joka on ainoa 

voima Venäjää vastaan, jos se haluaa Venäjän pyrk1lll;yksiä 

estää. Englanti ei pohjoismaille Venäjän suhteen e4ua~a 

~uään apua tai turvaa. 
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Sekä bulgarialaiselta taholta että diplo.maattien pii

reistä kuulin yhdenmukaisesti, että bolshevismilla on pal

jon kannatusta maassa. Maalaisvä estöstä vä itti erä s diplo.

maatti 30 % kuuluvan maanalaisesti järjestett yyn ko.mmunis-

tiseen puo.lueeseen ja teo.llisuustyövä en k eskuudessa osuuden 

elevan vielä suuremman. Ja lisäksi se esa kansaa, myös 

sivistyneistöä, jo.ka ei ele k o. mmunistista tai siihen tai

puvaista, en venäläisystäväll istä. Venäjä en aiko.inaan va

pauttanut Bul.garian Turkin vallasta ja luo.nut sen riippu

matto.muuden ja kiito.llisuus tästä teo.sta sekä lisäksi ro.-

~ tuyhteys, eivät kansasta häviä. Kuningas, jo.ka ei ele bul

garialainen, ei ele tämän tunteen vaikutuksen alainen ja 

jo. dynastisista syistä liian läheistä ko.sketusta vastaan 

Neuvostevenäjän kanssa, tajuten täysin, mitä Mo.sko.van ehdo.

to.n vaikutus sekä hänelle itselleen että Bulgarian valta

kunnalle merkitsisi. Suuri ja köyhä kansa sensijaan ei esaa 

tehdä ero.a venäläisen ja bo.lshevikin välillä. Kuningas en 

kuitenkin sataprosenttisesti o.ttanut ulko.politiikan jo.hdon 

käsiinsä ja valinnut itselleen pää- ja ulko.ministerit, 

la ei o.le o.maa o.hjelmaa, vaan t~ttäVät kuninkaan käskyt • 
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Niinpä, kun kuningas ulkoministerinsä kanssa oli valtakunnan

kansleria äsket ~äin tapaamassa, ei ulkoasiainministeri ollut 

keskusteluissa läsnä, vaan kuningas yksin. Kun mieliala kan

san · keskuudessa on sellainen kuin edellä on kerrottu, en 

ulkopolitiikan ho i taminen erittäin arka asia ja vaatii suu

rinta varovaisuutta. Kuninkaan suurin ja lähin luottamusmies 

on maatalousministeri ja hän yrittää paraillaan saada syn-

ta tymään suurta dynastia_kansallista puoluetta, joka olisi va

paa liiallisista venäläissympat ioista. Tässä tarkoituksessa 

ministeri kuulemma suurimman oS an aikaansa propagandatarkoi

tuksessa liikkuu maalla kansan keskuudessa ja häntä pide

tään tulevana hall i tuksen johtajana, kun oikea hetki tulee. 

Nykyään on venäläinen vaikutus varsin suuri, eikä siihen 

kovakätisesti uskalleta käydä käsiksi, Vaan hiljaisuudessa 

hallitus yrittää sitä estää minkä voi. 

Berchtesgadenissa oli kuninkaan käydessä ollut puhetta 

tt ~-paktiin liit t ymisestä, mutta lienee päädytty siihen tulok

seen, ettei Bulgaria ainakaan toistaiseksi siihen liity 

tääkseen Venäjän ärsyttämistä, kuten jo selostuksessani mi

nisteri Csakyn kanssa käymäni keskustelun johdosta mainitsin. 

~ijhemm1n tap~htuva liittyminen kuitenkaan ei liene suljettu 

poiS mahdollisuuksien piiristä, kun hetki tulee otollis eksi. 

Kun ulkoaatainministeri ei halunnut antaa mitään lä

hempiä tietoja Venäjän ulkokomissaarin apulaisen Sobolevin 

käynnistä, olen toiselta taholta saanut kuulla seuraavaa. 

Sobolev oli ehdottanut hy6kkäämätt6~.sop1musta, mutta oli 

.e \ ~ov ... a muodo... torjuttu. Sitä lienee en.i sija.sa 
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perusteltu sillä, et tä Bulgaria tahtoo pysyä kaikkien 

suurvaltakonstellatioiden ~ KOfuo] el j a, eikä herättää epäily

jä millään taholla. Asia on kokonaan pidetty salassa, 

ehdotuksesta julkisuuteen päästetty mitään . Nyt odotetaan 

jän. ityksellä, mi kä oskovan reaktio tulee olemaan tähän 

kielteiseen asennoitumiseen. 

Venäläinen vaik-utus Bulgariassa ilmenee myös siinä, 

että esim. Sofiassa on 3 Neuvostevenä jän omistamaa elokuva

teatteria, joissa esitetään yksinomaan venä läisiä f ilme jä. 

Muuten näytti taloudellinen asema sikäli edulliselta, 

ettei maassa ole mitään muita rajoituksia kuin 3 lihaton

ta päivää viikossa. utta hintataso on kovasti noussut ja 

nousee edelleen. 


