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~O -Vj'd_., _-1----

He rr a Minis t eri, C 

l.1inull F.' on kunnia lahettää Tei l e , Herr a 

linis t e ri , r porttini n:o 1, j onke otsakkeena on: 

Vasta anotto Zagrebissa . 

Vast A.anottakaa , Herra l.1inisteri, syvimmän 

kunn ioit ukseni vp~uutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

Roli' VfITTlNG, 

H e 1 s i n i. 
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Asia: Vast aanotto Zagrebissa. " /',i 
I ~ 

Saavuin syyskuun 22 päivän illalla Zagrebiin. Asemalla 

vastassa olivat protokollapäällikkö, eräs ulkoasiainministeriön 

virkamies, ulkoasiainminist er in sihteeri ja SUomen konsulinviras

ton sihteeri, herra Markkula. Vaimoni ja minut vietiin Suomen 

lipulla varustetussa valtion autossa hotelliin, jossa meille oli 

varattu huoneet. 

Jo asemalla ilmoitettiin minulle, että ulkoasiainministeri 

ottaisi minut vastaan seuraavana aamuna kello 10 ja että 

olisin tilaisuudessa jättämään valtakirjani Poglavnikille samana 

'tt päivänä kello 17· 
Vlkoasiainministe rin sihteeri, joka oli määrätty käytettä

väkseni koko Zagrebissa oloni ajaksi saapui seuraavana aamuna 

viemään minut valtion autolla ulkoasiainministerin luo. 

Ulkoasiainministeri otti minut aivan harvinaisen ystäväl

lisesti vastaan Ja lausui että hänelle tuotti suurta 110a 

ssada tervehtiä sankarillisen Suomen kansan ensimmäisen 

tervetulleeksi Kroatiaan. Saapuvilla oli myöskin varaulkoasiain

miniateri Wransi6. Keskusteltuamme puolisen tuntia pyYSi ulko

asiainministeri että saapuisin vielä seuraavana päivänä hänen 

luokseen, koska hän halusi keskustella vielä kanssani. Teen 
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nä istä keskusteluista ensi r aportissa selkoa. 

Våhtin ennen kello 17 s eapui varaulkoasiainministeri Ja 

edell ä mainittu ulkoasiainministerin sihteeri hakemaSl minua 

Pogla vnikin luo. Foglavnikin palatsin edustalla tapahtuivat 

tavanomaiset sotilaalliset juhlamenot. 

Pog l avnikin luona ol i vat s aapuvilla paitsi Jo mainitse

måni herra t ulkoa s iainministeri, Poglavnikin adjutantit sekä 

era itä muita herroja. Valt akirjani j ä ttäe.ssäni pidin 

s aksankielisen puheen: 

"Poglavnik. 

Ich habe die Ehre, Eurer Exzellenz das Sehreiben zu 

ueberreichen, durch das der Präsident der Republik Finn

land mieh als Ausserordentlichen Gesandten und Bevoll

mächtigten Minister Finnlands im s~ständigen Staate 

Kroatien beglaubigt. 

Zugleieh beehre ieh mieh, Eurer Exzellenz die auf

riehtigsten: Gruesse und besten I/uensehe des Präsidenten 

der Republik Finnla nd zu uebermitteln. 

Ieh sehätze mieh glueeklieh, mein Vaterland in die

sam Staat vortreten zu duerren, dessen Sehloksalsweg 

viel Ahnliehkett mi. dam Finnlands batte. und dessen 

zäher Kampf um seine Selbständigkeit sehon deshalh ia 

Finnland mit Interesse und grosser Bewunderung vertolgt 

wurde. Persönlieh ist es m1r eine noeh grössere Freude, 

well ieh Ja nieh t in e 10 tremdes Land komme sondern 

in ein Land, dessen sehöne Städte, historisehe Denkmäler 

und wundervolle Natursehönheiten ieh bei me10en vlelan 

Reisan in Kroatien habe kennen und lie ben gelernt. 
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Es i st mein Auf tr ag und mein ernster unsch alle 

meine Kräft e der Pf l ege der zwischen den be i den Län

dern auf kul ture l l em und wirt schaftlichem Geb i et be

s teh enden mannigf achen Be ziehungen zu wi dmen und es 

wir d mir Pf licht und aufr ichti ges Herzensbeduerfni s s e in, 

zu der wei t e r en glueckl i chen Aus ges t al t u ng der f r eund

schaftlichen Ban de zwis c en Kroatien und Finn l and bei

zutrage n . 

I ndem i ch an Eure Ex zell e nz i e ehr f ur cht svolle 

Bitte r i cht e , i r Ihr hohe s ·,lohlwollen und die Unter-

s t u e t zung Ihrer Reg i erune; zu g ewähren, erlaube ic h mir , 

die aufricht i gs t en ·Nuensche der Fin i s chen egi erung und 

meine eigenen fue r ~Ure Exze l lenz und fuer den kroa

t i s chen ~ta t zum Ausdruck zu bringen ." 

Puheeseen vasta s· Pog l avnik s euraavalla puhe ella: 

"Eure ExzellenzJ 

Von Herzen danke ich fue r die guten Wuensche 

Exzellenz des Prä sident en der Republik Finn1and, und 

bitte Sie, in meinem Namen sowie 1m Namen des ge

s amten kroatischen Volkes diese dem Herrn Pra s i denten 

zu erwi edern . 

Da s kroat i sche Volk ist hoch erfreut dass es, na ch 

dem es in l angem Kampf s e ine v ölkische u nd sta atlich e 

Unabhängi gkeit wie der errungen h at, mit dem finnischen 

Volk und dem finnischen Sta at freundschaf t liche Be

ziehungen aufnehmen Kann , umsomehr als das Sch icksal 

des finnischen Volkes dem des kroatischen Volkea ia 

vielem s o ähnl i ch .er. Schon ~ vergangenem J~ 
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als da s kleine f innische Volk sich in einem of f en

s ichtlich aussicht slos en Freiheitskampf gegen den 

bolscheVlistischen Koloss, der es vernicht en wOllte, 

einzula ssen gezwungen s ah, war jedes kroatische Herz 

fuer Finnlend entflammt und der herr liche und erfolg

reiche Abwehrkampf des finn i schen Volkes war f uer die 

kroatis chen Freiheitskämpfer ein lebendiges Vorbild. 

Heute s ind wir gluecklich Schulter en Schulter mit 

den finn i s chen Helden in der grossen europäischen 

Völkergeme inschaft unter der Fuehrung Deutschlands und 

Italiens fuer die Freiheit Europas und fuer d ie tau

sendjährigen ~erte unserer Kultur kämpfen zu können. 

Seien Sie, Exzellenz ueberzeugt, dass Sie immer in 

lhrer verantwortungsvollen Arbeit fuer dle 

und Erweiterung unserer völklschen und staatlichen 

~eziehungen auf meinen ehrllchen Belstand rechnen 

können. 

Entrichten Sle Selner Exzellenz, dem Präsldenten der 

Republlk ?lnnland, dam grossen Marschall Yannerhetm, der 

heldenhatten finnischem Wehrmacht und dem gesamten 

finnischen Volk die herzlichsten Gruesse des 

Volkes und meiner Person. 

Seien Sie uns als d er erste Gesandte der Republik 

!'innland 1m befreiten t1nabhängigen Staat noatiell 

herzllch willkommenl-

Sivumennen mainittakoon että koko juhlallisuua filmattiin 

ja olin itse tilaisuudessa näkemään filmtm Zagrebln teatterissa. 
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Valtakirj an jättamisen jälkeen Poglavnik vei minut 

työhuoneeseensa, jossa hän keskusteli kanssani puolisen 

tuntia. Hän lausui useunpaan otteeseen suuren ihailunsa 

Suomen kansa., sen sota joukkoa ja sotamarsalkka Manner-

heimia kohta an sekä että hän oli onnellinen saadessoaan 

tervehtää tämän urhoollisen ja etevän kansan edustajaa 

Kroatiassa. Poglavnik oli hyvin perillä Suomea koskevista 

kysymyksistä ja lausui oma-alotteisesti ilonsa siitä, että 

Suomi nyt s aa koko Karjalan ja sellaiset rajat, joittea 

puolustaminen on helpompi kuin aikaisempien. Tästä keSkuS

telu siirtyi etsimättä Venäjä än. Poglavnik sanoi mieli

piteensä olevan, että ensinnäkin bolshevismi on kokonaan 

hävitettävä ja toiseksi että Venäjäm valtakunta on jaet

tava useampa an osaan. NimenomaEll hän sanoi että Eurooppa 

ei saa koskaan rauhaa, jos Venäjä jää jakamattomaksi. 

Vaikka Kroatialla ei ole mitään vaatimuksia Venäjään 

nähde~, on hän kuitenkin toimittaaut kroatialaisia taiste

lemaan saksalaisten rinnalla, koska Venäjän sota on 

Euroopan kansojen yhteinen. 

Muutama paivä myöhemmin otti sotamarsalkka ~vaterntk 

minut vastaan. Hänkin esilletoi suuren ihastukSensa Suomea 

kohtaen ja osoitti keskustelussa tuntevansa yksityiskohtai

sesti talvlsotamme vaiheet. Keskustelusta hänen kanssaan 

haluan erityisesti mainita sen seikan, joka koski 

kaupunkia. Sotamarsalldca kysyi, onko totta että suomi 

haluaa pääkeupungikseen Pietarin. Vastasin luonnollisesti 

jyrkästi kieltävästi. Sotamarsalldca sanoi ajatelleensak~ 

että suomalaiset ovat kyllin viisaita kieltäytyäkseen 

ott8J118ata Pietaria, mutta, Jatkoi hän, mitä sitten olial 

PietariUe teh tä"tIL. Vastasin, että toivon Stalinin kerren-
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kin pitävän l upauksensa ja hävittävän Pietarin niin perus

teellisesti että se vain on kiviröYkkiB, jossa tapauksessa 

me kyllä voisimme itse alueen otta a 

Sotamarsalkka sanoi että se kyllä olisi mainio 

mu tta valitetta vasti ei Pietarin suuruista kaupunkia nykyi

silläkäa n keinoilla saada aivan perusteellisesti hävitetyksi. 

Itse hän s anoi a jatelleensa että Pietarista tehtäisiin kan

s ainvalinen vapaakaupunki. 

Monella t avalla kä vi ilmi että Suomen edustaja 

paljon sydämellisemm1n vasta an kuin muitten valtioitten. 

pä muut lähettilää t olivat vain jättäneet korttinsa halli

tukSen jäsenille, mutta minulle ilmoitettiin että hallituk

sen jäsenet panisivat arvon sille, että kävisin henkilö

kohtaisesti kaikkien luona. Sen luonnollisesti myös tein. 

Miltei kaikki ha1lituksem jäsenet kävivät vastavierailul18 

luonani henkilökohtaisesti. Menisi liian pitkälle yrittää 

lyhyestikään selostaa keskuS te lu jani heidän kanssa~. Mainit

sen vaan että .kaikki hallituksen jäsenet tekivät erittäin 

tarmokkaan vaikutuksen. Miltei kaikki ovat olleet jonkin 

aikaa maanpaossa sekä istuneet mikä pitemmän mikä 

ajan Jugoslavian ja muitten valtioitten vankiloissa. toimin

tansa vuoksi Kroatian hyväksi. Useat voivat oman kokemuk

sensa nojalla kertoa Jugoslavian vankiloissa harjoitetuista 

raäkkäyksisU. 
SUomen lähettil8älle osoitetusta erikoisesta huomaavai-

suudesta, jota muille lähettiläille ei oltu osoitettu, 

mainittakoon vielä, että ulkoasiainm1nisteriBn puolesta il

moitettiin minulle että Zagrebissa asuessani olin hallituk

sen vieraaDa joten hotellihuonettani en saaDUt itse makaaa. 
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Kes :rustel tuani virkaveljieni kanssa kävi selville ettei 

yhdellekh~n heistä oltu osoitettu niin paljon vieraanvarai-

suutta kuin Suomen l a he t tiläälle. Näistä mainitsen vain 

Pogl avnikin perhepäiv~lliset, ulkoasiainministerin lounaan 

joll a han piti erino~isen muotokauni i n ja lämpimän puheen 
ma initsen 

SUomelle. Tässä yhteydessä; ministeri Tannerin johtaman 

suoma laisen kauppa va ltuuskunnan j a Suomen låhettil~ 

si annetut kome at päivälliset, joilla oli s a apuvilla koko 

diplomaattikunta ynnä korkeimmat virkamiehet na i sineen, 

yhteensä toistasataa henkilöä. 

Ennen lähtöäni Zagrebista annoin minä päivälliset 

ha llituksen kaikille jäsenille sekä korkeimmille virkamiehille. 

Pidin tilaisuude s sa puhe en, jonka useat sanomalehdet 

sivat kokonaisuudessaan ja jonka oheistan liitteenä. Puhee

seen vastasi opetusministeri erinoma isen muoto kauniilla ja 

isältörikkealla puheella. 

Ensimmainen vaikutelmani Kroatiasta oli erittäin miel

lyttävä. Vaikutus oli vallan toinen kuin Sugoslaviasta, 

mikä maa oli epämielyttävtn, jossa koskaan olen ollut. 

Eroatialla on kYllä suuret vaikeudet voitettavana, mutta 

uskon sen niistä selviytyvän. 



hochverehrten Damen und Herren. 

ur bald zwel \ ochen haben wlr, me ine Brau und lch bel Ihnen ver

weilt un doch kommt es uns vor als ob wlr nicht nur unter Freunden 

sondern sogar unter alt en Freunden w' r ene Si e ha ben un s so 

empf angen und 50 of r en mit uns verkehrt, da , s wir in der kurzes t en 

ei t ln di e ~e a le as kroatischen Volke s hab en sehen k önnen. 

Der j etzigen '~ro a ti chen Lhme r atio ..... ist die sc önst e ufgabe dle 

.:: lne G"n t:r atiou uea rhaupt be: O::l. ltl ' an, __ um ell geworden. ieser 

venarat ion l !> t ' as Ulue ck vesc}liod en l e Unabh ng l gkai t es 

zu erkltiren . 

Das ~ s sbar mögl ic h war, v0r dan en ~ ie der ~ A tsache , dass die 

heren G ner atione n sc on den fe s t en Urund fuer die nabhanglgkeit ge

s chaf1:en h!'lban. 1n jahrhund ertel angar . r ' eit ist di eser rund gebaut 

wor den. Jeder J.lau er , j ader Jl r beiter, der k ' r perliche 

gelstlge , der .i t emsl er , uehe seine Kraft " uer die mater lelle und 

ge i stlge Ent wi cklung de s LAn de s geopfer t het, ha t seine 

G uddmauer er unabhang i gkei t gt:tragen. Un j eder Vater 

die u. ie ""in er 1n Liebe zu dem kroe t1sche n Vat erlande erzogen 

he en, hn en zugleioh neue Ar beite r fue r i e Unabhhnglgkeit des Landes 

gesch81' en. 

as wir sind und was wir hAben, dass verdanken wir in Jedem Lande, 

vergengenen Gesohlechten. 

Dtth dle vergangenen Geschle chte ha en nur den Grund luer 

abhängl gkeit schaffen k n. en: Das Gebäu e selbst zu bau en, das war 

Pfllcht und Glueck de jetzlgen Generation. 

n der \le sohlohte elne s jeden Volkes kommt e8 .~ o ente vor, 

r esohe Entschlossenheit mit eln rasches Eingreifen der Lelter 

das Schicksal des Landes el ne glueckliche ',iendung geben können. Vor 

kurzem war des krostische Volk in diese Lage. Zum Glueck Kroatiena 

gab e8 rostische .':änner, die dflS r ichtiga ; omant arfassen hsben un4 

dadurch nlcht nur Kr :atien von unsäglichen Laiden gerett et heben, 



a uoh dae s t olze Gebäude der Unabhänglgkelt errlohtet habeno 

he en, meL: __ .r reu un i oh , eute dle g osse Ehre die ånner zu 

se en, le unte r a r luz e und energl sohen uehrungdes PoglaTnlks die 

Selbstä ndl gkelt Kroet i ens in r eohtem omente erkl ärt h ben . Sle h ben , 

melne Herren, von Jugend en durch unsagbaren Lel den, durch f ester f s st 

h lten an em, was ' le uer r i ohtlg eraehtetetn und dur ch elne Vater

l ana s liebe , dc r ~ei ne 0 f er zu gr oss war, dps ccht d s J ehi ks al di esea 

Landes i n Ih.'en tl.nden neh en ervrorben . Abe e l~e erren , Sle 

s t andan . n l e s e 1 :c~ t ~ l_ e i n. Dl e e l s ten von I hnen h t ten 

neben 'ie elre :t ltk~pferln , i e ebe ns o mut i g fue r dAS Lpnd be e it w r 

a l les zu opf erno Dl e Fr u en -roatl ens hab en ebenso t apfer 'uer die 

re ih it des Landes ge a rb itet ,!l e ie tmne r . 

, e i ne D en una e ' l ' en, gEl stet te, ;3 i e, da s s ioh f fs t i efstem Herzen 

~e i ne ewunderung fue as ' la s le kroatls chen ratri oten elei stet ha en , 

us spreeh e : l.l.oo h ieh t ue s nieht nur ln elsenem a:r.e n und nicht nur im 

Nam en melne r Frau, leh bitt .:> i e dle BeW\Ulderun - des ganzen flnni s ohen 

Volkea entgegenzune en . Flnnland, da s 50 s ehwer hat f uer selne Fr elhelt 

kämpfen ue s se~ , vers teht vielleicht besder ls m nche ander e Völker 

die Opfer zu wuerd16en , le erst den ': eg zur Se bständl gkeit eröffnet 

h ben. 1n Flnnland hpt ~n di e . eg ierung, dle die cielbst 'ndlgkeit 

, 'lnnla s erkl - r te , 1e Selbst 'ndigke l ts regi erung enannt. So wlrd 

in der Gesohiehte ~oat i ens lhrer eg1erung e1nmal de stolze Nanen ~ie 

Un bhänglgkeitsregi e r ung" gegeben . 
\'7i e 

~e1ne ,hoohverehrte ]Jamen und erren , sowle wlr,/l h antang s ssgte, 

aut dem Grun e stehen, deo dle hlngegangenen Ge schleehter g bsut ben, 

so wer den e1nmal auoh k:o .~Wlende en er at lone n "uf dem 'runc. e stehen, den 

wir ae1egt heben. loh bi~ ueberzeugt, dass wenn die kuenftigen kroat1-

80hen Gesohleohter ueber das Jehr 1~41 s preohen werden sie sagen; Ea 

war da8 gro8se Jahr, VIO starke tAanner und mut ige Frauen das Vaterland 

retteten. 
~1ne Uamen und Herren, 1n die sam ~inne erhebe 1eh mein Glas und 

trlnke auf des ohl und euf die sehöne glueokliche ZukUDft des unab
häDglsen ~taates ~oatleno 
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N. l03b/374. Roomassa , 25 

Herra Mini s t eri , 

Minull A on kunn i a l Ohet tää Teill e, Herr a 

Mini st eri , r aportt i ni n : o 2, j onka otsakkeena OG: 

Kes!c'.lste l u j a Kroati an ulkoasi ai nmi ni ster in kans sa. 

Vas t p ot t akaa , Herr a klni ster i, syvimmän 

kunni oi t ukseni v kuutus • 

Herra Ulkoas ia inminist eri 

Rolf WI TTING, 

H e 1 s i n k i. 
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... . ~9.9:r.n,~ .. .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 
Zagrebissa olevan lähetystön 
RAPORTTI n: 0 4:. 

Roomassa 25 p : nä loka kuuta 19 .~. 

Asia: Keskusteluj a Kroatian ulko

as i Ainministerin kanssa . 

Salainen. 

Y/ 

Kroatian ulkoasi ainministeri Lorkovie lienee t ä llä haavaa 

nuorin ulkoa s iainministeri Euroopassa. Ja kuitenkin han on jo 

ehtinyt paljon koke a , paljon tehdä j a pal jon kärsiä maansa 

puolest a . Hä n li i ttyi Ustasha-liikkeeseen sen alusta alkaen ja 

on ollut mukana milloin teki jänä, milloin johtajana monessa 

väkivaltaisessa yritykse s sä Kroatian vapauden hyväksi. Monista 

Jugoslavian ja ulkome~ vankiloista on hänellä omakohtainen 

kokellD.ls. 

Saapuessani hänen virkahuoneeseensa hän 

ojentaen minulle molemmat kätensä ja lausui "Suomen sankarilli

sen kansan e1ustajan sydämellisesti tervetulleeksi". Hän toi 

esille ihailunsa Suomea, sen armeijaa ja sen ylipäällikköä 

kohtaan ja sanoi että Suomi on Kroatian vapaustaistelijoille 

ollut loistavana ja rohkaisevana esimerkkinä. Ministeri lausui 

myöskin kiitoksensa siitä että Suomi niin pian tunnusti !roa

tian itsenäisyyden ja toivoi että sYdämellinen ystävyys aina 

tulisi vallitsemaan Suomen ja Kroatian välillä. 

Myöhemmin olin useampia kertoja tilaisuudessa puhumaan 

ministeri Lorcovi&in kanssa. Ministeri oli hyVin avomielinen 

ja puhui arkaluontoisistak1n asioista avoimesti ja ni1nkula 
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minusta ainakin tuntui, mitään 

vassa muistiinpanojeni no ja lla 

t amme. 

sala amatta. Esitän seuraa

tärkeimmät kohdat keskUstelus-

Saapue s sani Kroatiaan oli Italia sotilaallisesti vallan

nut ei vaan Del matian kokonaisuudess aan, siis senkin osan 

joka on tunnustettu kuuluvaksi Kroatialle, vaan lisäksi 

vielä muitåkin osia Kroatiasta. On luonnollista, että 

johdosta tiedustelin ministeriltä mikä tähän miehittämiseen 

ol i syynä ja kuinka Kroatia siihen suhtautui. 

Minist eri ~yönsi että miehitys luonnollisesti ei ole 

Kroatia lle mieluinen, mutta sanoi että Kroatia kuitenkin 

ymmärtää Italian vaa timuksen ja että tämä arkaluontoi~en 

kysymys s a atiin on ellise en ratkaisuun Kroatian s aatua 

Italie lta alempana mainitta vat t akeet. 

Syy minkä t ähden Italia halusi miehittää koko Dalma

tian rannikon, s anoi ministeri, oli se että Italia pelkää 

että Englanti Saksan ollessa sidottuna sotaan Venäjää 

vast e yrittäisi tehdä ma ihinnousun Adrianmeren rannikolla 

s aadaksensa siten uuden balkAnila isen rintaman syntymään. 

hlaihinnousujoukkoja ei tarvitsisi olla kovinkaan paljon, 

jos vain maihinnousu onnistuisi, sillä Englanti luottaa 

siihen että tyytymättömät ja levottomat ainekset Serbiassa, 

Bosniassa ja Montenegrossa heti yhtyisivät englantilaisiin, 

joten syntyisi balkanilainen rintama, Joka tosin ei voisi 

kauan kestää , mutta joka kuitenkin voisi tuntuvasti 

taa Italian, jopa Saksankin voimia. Estääksensä tämän 

r~ katsoi Italia välttämättömäksi sotilaallisesti 

Adrianmeren koko rannikon, siis myöskin Kroatialle 

osan Dalllatiaae 
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Aluksi It alia vaati s a ada miehitetyllä alueella koko 

siviiliha llinnonkin käsiinsä , mutta tähoOn Kroatia ei suos

tunut huomauttaen että Adri anmeren r annikkojen puolustami

nen ei edel l ytä sivi i lihallinnon si i rtymistä italiala isten 

käsiin . Sotilaallis een miehittämiseenkQan Kroåtia ei ha lun

nut a luksi suostua , vaatien takeita si i t ä , että 

set joukot poistuis ivat maast a heti ~ihinnousuvaaran 

tultua t or jut uksi . Tämä n j ohd osta Mussolini a ntoikin kir

j a llisen vaku tuksen e t t ä miehi tysjoukot poistetaan heti 

kun Adri anmeren r nnikkoj a eivät enää mitkään va a r at 

~ ivi i l iha ll into jäi kokona i su udess a n kroatia l aisi lle. 

Kysyin i nisteril t ä , e ikö ole turhaa it liel a isten 

pe l ko, e tt ä englantila iset voisivat nousta maihin Adrian -

meren r anni olla j eikö se p ikemninkin ole veruke, 

j on a no j a lla I t a lia koet taa toteuttaa muita valtiollis ia 

t rkoitu si . illin iste ri va sta si , että hä n pitää 

t en p el ko perusteltuna . drianmeren ren i kko on siks i 

l aa j a j a t arj o A lu:<uis ine s erine en niin eri no a iset 

t ilaisuu et a ihinnousulle, että . i hinnousuva araa ei voida 

selitt&a hdottoma~si . Toinen as i a on , että ministerin 

r i lestä Kro at i itse 01i5 ' k ennyt 

uolust a en . 1linisteri l isi:Lsi V O l~ , 

omat 

e tt<:i 

r nikkonsa 

v a r on ie -

ne pi niin au in ' eri '{8 ei ole yhtynyt 

utta os E g l nt i s a~ käyttci°O yöskin apunaa n 

s otaa n, 

Amerik n 

l a i va stoa, niin todell inen vaa ra on olemassa. 

Keskustelu siirtyi tämän jälkeen levottomiin oloihin 

Ba lkanilla yleensä. Ministeri myönsi, että saksalaisilla 

on Serbiassa hyvin suuria vaikeuksia voite t t avanaan. Kun 

Serbian armeija kuki 5tettiin, niin t p ahtui se niin nope 

a sti, että mink~ : nla ista ti:Lydel i st~ puh istusta e i 

Serbiassa toimeenpa nna , mikä uuten vuoriston taki a ei 
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olis i ol l ut helppoa:~e,an . Nä i n ol l en j i:1 i Se i an vuor i s toon 

e i va i n yks i t yisiä 'ouk:rueit a vaan v k i na isen ar eija n 

t j '1.=: , j t' _a ov~t tuy i n a se i stet t uj a j joill on tykis-

t ' <:2:' • Voi d an s iis s oa , ett" Se rb i a ss vi e l ä on varsi-

a i .en s ota . Mi n i s t e r i a rvel i ett ä saksalaiset poliitt isesti 

ova t t ehneet Ser b i ass a suuren vir hee n ol e ttaessa an et t ä he -vois ivat l e peyde l l ä voi t t aa s er bit puolellee n j a s aada 

serbe j ä vapaaehtoises t i he i t t amllän a s eensa . Sa k sal a isten 

os oi t t an l empeyden kat soiva t s erbia l a ise t pä invastoin heik-

kouden mer iks i 1a kun Saksa .. 0 os ti e rb i a a n oman 

l a i sen ha l lituksen, ni i n t ämä va s t a o i ke in yllytti s er b ia

l a isia joukko ja vast arintaan . He arvelivat, että he idän 

vastarinta nsa oli jo akottanut saks a l a i s et s er b iala isen 

hal l ituks en myöntämi seen, ja kunhan he vaan jat ka vat sota a , 

niin he voivat vielä s a ada s aksal a iset maasta karkoit etuk-

si_in. Toisen kohtalokkaan virheen tekivä t s a ks a l a iset siinä 

et t ä he luottaen Ned i ein h llitukseen s alliyat tämä n hal

lituksen pe rusta a m8 ahan a s e i stettu ja pol i isijoukko j a j ä rjes

tystä ylläpitämään . Vai~~a Nedi! epäile mättä on s aksala isiin 

nähden täysin lojaali ja v a ikka siis nämä joukot yritet

tiin muodosta a luotet t avis ta miehistä, seurasi siitä 

kin että suuri os a näin a seistetuista miehistä ensimmäisen 

til aisu uden sattuessa liittyi serbialaisiin kapinallisiin. 

Bedi6in julistukset kansalleen, joissa hän kehoittaa heitä 

levollisuuteen, kaiku~t kuuroille korville. 

Että siksikin suuri osa serbialaisista asettuu 

aseellisen vastarinnan kannalle. johtuu paitsi kansan 

sotaisesta luonteesta, pääasiallisesti siitä, että Serbian 

kansaa ei ole s aatu vakuutetuks1 siitä että Venäjä jo 

käytannöllisesti on sodan hävinnyt, vaan luottavat serbia-



• 

• 

- 5 -

l eiset varmesti siihen, että venäläiset jo ovat vallan lä

hellä ja että heidän avullaan voidaan saksalaiset Serbiesta 
x) 

karkoittaa. Tyytymättömät ainekset Serbiassa saavat erikoi-

sesti tukea Sofiassa olevalta Neuvosto-Venäjän lähetystöltä 

j a kapi el l isia rohkaisevien huhujen lähde on juuri tämä 

l ähe tystö. ~nisteri oli vakuutettu siitä, että ei kestä 

kauankaan ennenkuin Bulgarian ja Venäjän välillä syttyy sota. 

Ministeri j atkoi pitävänsä kylläkin mahdollisena että 

t alven tullen serbia laiset pa laavat koteihinsa, mutta jättä

v~t aseensa vuoristoon ja että kevään tullessa levottomuu-

det voivat jatkua. Hän lisäsi kuitenkin, että saksalaiset 

nyt ovat päättäneet ankaralla kädellä lopettaa levottomuudet 

ja sen jälkeen ylläpitää j ärjestystä Serbiassa. Ja JOS he 

sen tekevät, niin ei ministeri epäillyt etteivatkö he saisi 

serbia l aisia kapinallisia kukistetuiksi. 

Puhe siirtyi sitten levottomuuksiin Kroatiassa, varsin

kin Bosniassa . Ministeri sanoi että levottomia aineksia 

oika astaan vain serbielaiset, joi ta kui tenkin Kroatiassa -vielä noin puolentoista miljoonaa. Muhamettilaiset sitä 

vastoin suhtautuvat aivan lojaalisesti kroateihin ja he 

ovatkin kroateja, jotka turkkileisvallan aikana pakosta 

antoivat kääntää itsensÖ. Paikallisia levottomuuksia on 

monin paikoin, mutta varsinaisesta kapinaliikkeestä voi 

ainoast aan Bosniassa. Ministeri uskoi kuitenkin, että B~snl

akin saadaan pian rauhoitetuksi. Muualta sain tietää että 

Bosnian rauhoittaminen tulisi tapahtumaan sekä saksalaisten 

että italialaisten joukkojen avulla. Varsinaiset kroatialal-

x) Tästä vlimeksima.initusta seikasta sain toisaalta hyvin kuvaa
van todistuksen. Zräs kroatlalainen upseeri kertoi minulle että 
kun hän oli saanut kiinni muutamia sala-ampujla jotka heti tuo
mittiin kuolemaan, niin eräs näistä oli upseerllta kysynyt: 
WJ[tä varten sinä minut ammut tElhän kuitenkaan kestä montakasm 
päivää ennenkuin venälälset, jotka jo ovat aivan lähellä (hän 011 
palkankin maininnUt) ampuvat sinut". 
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set, sanoi ministeri, ovat a ivan yksimielisiä ja seisovat 

kaikki h allituksen t akana . Heidän keskuudess pan ei ole ollen

kaan komnunisteja, minkä voi havaita siitäkin, ett~ kroatia

l a isissa tehta issa ja varsinaisille kroatialaisilla 

ei ole teh ty mitään sabotageja. Askettä in oli tosin 

puhelinkeskuksessa suuri pOmmi atentaatti, joka vaikutuksiltaan 

oli erittäin tuhois a , mutta sen suorittajat eivät olleet 

kroa~a. Muuten oli huvittavaa että ministeri, joka itse on 

vanha terroristi, suurimmalla ihc ilulla puhui siitä kuinka 

tuo atentaatti teknillisesti oli erinom~isen hyvin 

MUt t a samalla hän ma initsi, että juuri tämä atentaatti 

taa että tyytymättömillä aineks1l1a ei ole minkäänlaista 

jempe a kannatusta Kroatiassa, sillä jos heillä olisi sen 

verran kannatusta että he voisivat ryhtyä vallaDkaappaukseen, 

niin heidän olisi pitänyt sitä yrittää silloin kun puhelin

keskus tosia siallisesti oli niin hävitetty, ettei sitä ollen

kaan voitu käyttää . 

Kun Ita liassa olin kuullut, että Matchekin kannatus yhä -' k asvaa ja että Matchek pian tulisi kukistamaan nykyisen 

lituksen, niin tiedustelin myöskin ministeriltä Matchekin suh-

tautumista hallitukseen. Ministeri sanoi hänen suhtautuYBA 

täysin lojaalisesti nykyiseen hallitukseen. Hä n on juhlalli--sesti luovuttanut me ~aispuolueen johdon po~avnikille ja on 

tämä suurimerkityksellinen Matchekin puolue sen jälkeen päät

tänyt liittyä kokonaisuudessaan Ustasha-järjestöön. --kuitenkin pitää lisatä, että ollessani viimeisiä päiviä 

Zagrebissa, sain tiedon että M. oli pidätetty toisten 

sanoessa hänen olevan vaan maatilallaan "suojelukSen 

toisten väittäessä että hänet olisi vartioituna tuotu 

Zagrebiin. Sen käsityka en perust eella mikä minulla on lIatchekista, 

en kuitankaan usko että hän ryhtyisi minkäänlaisiin v~leokumouk-
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sellisiin tekoihin. 

Puheen siirtyessä ulkopolitiikkaan, selitt i ministeri 

e t tä Englannin on a ivan turha yrittää saada kroatialaisia 

puolelleen. Kun kuningas Aleksanteri pani Jugoslaviassa 

toimeen iktatuurinsa, joka niin erityisen raskaasti 

Kroatiaa , niin tämä diktatuuri juuri nojasi Engl antiin ja 

Ranska an ja si it~ hetkestä Kroatian kansa viha a 

Koko keskustelusta kävi muuten ilmi, että Kroatian hallitus 

suhtautuu e ri t täin ystävcillisesti Saksaa n, jota vastoin 

Italiaa kohtaan suhtaudutaa n vähemmän suopeasti. Virallisesti 

tietysti Italian ja Kroatian välit ovat täysin ystäv~lliset, 

mut t a keskus tellessa kroatialaisten kanssa ei kestä kauan

kaan ennenkuin s aa kuulla monenlaisia ivallisia huomautuk

sia italialaisista. 

Kysymykseeni onko jo ratkaistu milloin kuningas saapuu 

ma ahan, va stasi minist eri, että sen kys ymyksen ratkaisu on 

siirr et ty tule va i suu teen. 

uualta sain s~n tiedon että yleinen käsitys on ettei 

kuningas voi maahan tulla ennenkuin italialaisten 

suhde on parantunut. Jos kuningas nyt tUlisi, täyt)'isi 

hänen joko tukea kroatialaisten vaatimuksia ja silloin hän 

joutuisi ilmeiseen ristiriita an Italian kanssa, tahi hänen 

täytyisi tukea italialaisten kantaa, jossa tapauksessa 

päivänsä todennäköisesti olisivat luetut. Lisäksi pitää 

Poglavnik nykyisin ohjakset niin lujasti . käsissään, ettei 

ole luultavaa , että hän haluaisi ne kuninkaalle luovuttaa, 

ei ainakaan ennenkuim hänen on onnistunut täYSin vakiin

nuttaa maan olot. 

Sisäpolitiikasta siirtyi keskustelu ulkopolitiikkaan. 

Kuten Jo olen maininnut, piti ministeri sodan syttymisen 

Bulgarian Ja Venäjän välillä varmana. Hulgarialaiset diplo-
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maatit ovatkin jo l~hettäneet perheensä pois loskovasta 

ja s amoin ovat tehnee t ven~läiset diplomaatit Sofiassa . 

Sitä vastoin ei ole mitään vaaraa s iitä, että Turkin ja 

Bulgarian valillä syttyisi sota. Tämän minulle vahvisti 

myöskin Bulg i an l ähet til äs , joka ilmoitti että sekä 

Turkki et t ä Bulgaria ovat molemmat vetaneet joukkonsa pois 

r a jalta jotta ei s attuisi mitään v~likoht auksia. 

Kysyin myöskin ministerin mielipidettä Turkista. Minis

teri s anoi, ei ilman iwaa, et tä Turkki s amoinkuin Ruotsi-

kin, on onnistunut säilyttämään puolue et t omuutensa . 

lopuKsI oleva n~itten maitten onneksi, --- sen näyttää tule-

vaisuus . • iss~n t apaukse s s a ministeri e i luullut Turkin 

siirtyvän ~nglannin puolelle, mutta ei myöskään uskonut 

Turkin myöntävän Sa ksall e läpikulkuoikeutta , jollei tilanne 

muutu sellai seksi että Turkin täytyy havaita , että sen 

on mahdotonta vastustaa t älla ista s aksalaisten va atimusta. 


