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Johdanto 

 

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani Iso-Britannian suhtautumista Bosnian ja 

Hertsegovinan maakuntien liittämiseen Itävalta-Unkariin vuonna 1908. Tutkin Iso-

Britannian pyrkimyksiä kriisin aikana. Bosnian kriisi on vähälle huomiolle jäänyt 

tapausesimerkki Iso-Britannian ulkopolitiikasta ennen ensimmäistä maailmansotaa. 

Kriisin lähestyminen Iso-Britannian näkökulmasta valottaa Iso-Britannian 

ulkopolitiikkaan kyseisenä aikana. Se antaa hyvän kuvan Iso-Britannian ulkoministeriön 

toiminnasta Bosnian kriisissä ja yleisesti ministeriön käytännön toiminnasta. Poliittisten 

ratkaisujen ja päämäärien kautta toiminta tässä yksittäisessä kriisissä linkittyy osaksi 

ulkoministeriön pitemmän ajan poliittista linjaa. Iso-Britannian ulkopolitiikan 

ymmärtäminen kyseisenä aikana on tärkeää, koska se oli yksi aikansa johtavista 

suurvalloista. Iso-Britannian poliittisen mahdin vuoksi sen ulkoministeriön päätökset 

vaikuttivat maailmanpolitiikkaan suoraan ja merkittävällä tavalla. 

 

Bosnian kriisi ansaitsee mielestäni suuremman roolin osana ensimmäiseen 

maailmansotaan johtaneita tapahtumia. Kattavia tutkimuksia aiheesta ei ole 

viimeaikoina ilmestynyt. Ensimmäisen maailmansodan alkamisesta tulee ensi vuonna 

kuluneeksi sata vuotta ja toivon uuden tutkimusaallon tarttuvan myös tähän 

aiheeseen. Yhteneviä piirteitä Bosnian kriisin ja ensimmäisen maailmansodan 

syttymisen välillä on paljon: kiista Bosnian ja Hertsegovinan omistuksesta, 

serbinationalismi, Serbian ja Itävalta-Unkarin tulehtuneet välit, Venäjän halu suojella 

Balkanin slaavivaltiota sekä Saksan puuttuminen tilanteeseen ja uhkavaatimuksen 

esittäminen Venäjälle. Ensimmäisen maailmansodan puhjetessa Itävalta-Unkari tosin 

lähti sotaan ja Venäjä ei taipunut Saksan vaatimusten edessä. 

 

 

Historiallinen tausta 

 

Bosnian kriisin taustat juontuvat Berliinin kongressiin 1878, jossa Bosnian ja 

Hertsegovinan maakuntien asema muuttui. Berliinin kongressiin oli syynä Venäjän ja 

Ottomaanien valtakunnan välinen sota 1877–1878. Tässä sodassa Venäjä päätti auttaa 
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ottomaaneja vastaan kapinoivia bulgaareja, vaikka aikaisemmin käydyn Krimin sodan 

kaltainen suurvaltojen liittouma Venäjää vastaan oli mahdollinen. Diplomaattisten 

neuvottelujen kariuduttua Venäjä julisti sodan huhtikuussa ja hyökkäsi kesäkuussa 

1877 ottomaaneja vastaan. Venäjän kannalta voittoisa sota päättyi aselepoon 

tammikuun 31. päivä 1878. San Stefanon rauhassa maaliskuun 3. päivänä perustettiin 

Bulgarian valtio, joka käsitti alueellisesti Balkanin vuorten pohjoisen ja eteläisen osan, 

Makedonian ja suuren osan Traakiaa sekä Aigeianmeren rannikkoa. Jos nämä rajat 

olisivat olleet pysyvät, Bulgaria olisi ollut suurin ja vahvin Balkanin niemimaan 

slaavivaltioista. Venäjän sotilaallinen läsnäolo Bulgariassa olisi ollut jatkuva uhka 

Konstantinopolin turvallisuudelle.1 

 

Rauhansopimuksen sisältö ei miellyttänyt Iso-Britanniaa tai Itävalta-Unkaria. Otto von 

Bismarck tarjoutui isännöimään neuvotteluja Berliinissä, joiden tarkoituksena oli 

sovitella vastakkaiset intressit. Berliinin kongressiin osallistuivat kaikki Euroopan 

suurvallat: Venäjä, Ranska, Iso-Britannia, Itävalta-Unkari, Saksa, Italia ja Ottomaanien 

valtakunta. Balkanin valtiot saivat lähettää neuvotteluihin edustajansa, joka esitteli 

kyseisen valtion kannan.2 Berliinin sopimuksen allekirjoittaneita seitsemää valtiota 

kutsutaan lähteeni kanssa yhtenevästi tästä eteenpäin allekirjoittajavalloiksi.3 

 

Berliinin sopimuksessa Bulgarian alue kutistui murto-osaan. Balkanin vuoriston 

pohjoispuolisista alueista ja Sofian ympäristöstä tuli autonominen ruhtinaskunta, 

vuoriston eteläpuolisesta osasta tuli puoliautonominen alue ottomaanien nimittämän 

kuvernöörin alaisuudessa ja Makedonia ja Traakia palautuivat takaisin ottomaaneille. 

Itävalta-Unkari sai Berliinin kongressissa luvan miehittää ja hallinnoida Ottomaanien 

valtakuntaan kuuluneita Bosnian ja Hertsegovinan maakuntia.4 Venäjä sai Batumin, 

Karsin, Ardahanin ja eteläisen Bessarabian. Britit saivat luvan miehittää ja hallinnoida 

Kyprosta.5 

 

                                                           
1
 Jelavich 1983a, 356–358. 

2
 Jelavich 1983a, 360. 

3
 ”Signatory Powers” 

4
 Jelavich 1983a, 360. 

5
 Stavrianos 2000, 411. 
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Berliinin kongressin ja Bosnian kriisin välillä Eurooppa jakaantui kahteen liittokuntaan. 

Saksan ja Itävalta-Unkarin välinen liittosopimus allekirjoitettiin 1879. Italia teki näiden 

kanssa liiton 1882, jota kutsuttiin kolmiliitoksi. Ranskan ja Venäjän välinen liitto 

muodostettiin 1893. Isolla-Britannialla oli vähemmän muodolliset ja sitovat entente 

cordiale6 -sopimukset Ranskan ja Venäjän kanssa, jotka solmittiin 1904 ja 1907.7 

 

Nuorturkkilaisten kapina muutti Berliinin kongressista asti vallinneen tilanteen. 

Nuorturkkilaiset olivat Ottomaanien valtakunnan sisäinen uudistusliike, joka organisoi 

kapinan Makedoniassa heinäkuussa 1908. Uudistusvaatimukset toteutuivat 

seuraavana vuonna sulttaani Abdul Hamid II erotessa 27. huhtikuuta 1909 ja uuden 

sulttaani Muhammed V hyväksyessä perustuslain elokuussa 1909.8 Vuonna 1906 

Itävalta-Unkarin ulkoministerin virkaan astunut kreivi Alois Aehrenthal näki 

nuorturkkilaisten kapinan mahdollisuutena toteuttaa Bosnian ja Hertsegovinan 

liittäminen osaksi Itävalta-Unkaria.9 Itävalta-Unkari oli kolmenkymmenen vuoden 

miehittämisen aikana integroinut maakuntia kaksoismonarkiaan muun muassa 

rakentamalla itse rahoittamiaan rautateitä.10 Samalla Aehrenthal pyrki torjumaan 

Serbian nationalistiset laajentumispyrkimykset kyseisiin maakuntiin. Heinäkuun 2. 

päivänä 1908 Venäjän ulkoministeri Aleksandr Izvolski lähetti Aehrenthalille kirjeen, 

jossa lupasi tukea Bosnian ja Hertsegovinan liittämistä, mikäli Itävalta-Unkari tukisi 

Bosporinsalmen avaamista venäläisille sota-aluksille. Asiasta sovittiin Buchlaussa 16. 

syyskuuta, mutta sanatarkkoja selostuksia sopimuksen yksityiskohdista, esimerkiksi 

liittämisen ajankohdasta, ei tehty. Aehrenthal varmisti Bulgarian tuen liittämiselle 

rohkaisemalla myös sitä rikkomaan Berliinin kongressin päätöslauselman. Prinssi 

Ferdinand julisti 5. lokakuuta Bulgarian itsenäiseksi ja otti itselleen tsaarin arvonimen. 

Seuraavana päivänä, 6. lokakuuta, Aehrenthal ilmoitti Bosnian ja Hertsegovinan 

liitetyiksi Itävalta-Unkariin.11 

 

                                                           
6
 Entente, yhteisymmärrys, hyvä suhde; läheinen ystävyyssuhde kahden tai useamman valtion kesken 

ilman varsinaista liittosopimusta. 
7
 Joll & Martel 1984, 54. 

8
 Stavrianos 2000, 526–528. 

9
 Stavrianos 2000, 528–529. 

10
 Jelavich 1983b, 61. 

11
 Stavrianos 2000, 528–529. 
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Seurannut kansainvälinen kriisi oli sytyttää sodan. Serbia kieltäytyi tunnustamasta 

kahden väestöltään slaavilaisen maakunnan liittämistä Itävalta-Unkariin.12 Serbian 

tavoitteena oli vapauttaa serbit ja luoda kaikille serbeille yhteinen Serbia. Tämä tavoite 

näytti luisuvan tavoittamattomiin Bosnian ja Hertsegovinan siirtyessä ottomaaneilta 

Itävalta-Unkarille.13 Izvolski ei ollut neuvotellut Buchlaussa tehdystä sopimuksesta 

kollegoidensa kanssa, joten diplomaattipiireissä katsottiin hänen toimineen ainoastaan 

omissa nimissään ilman hyväksyntää. Izvolski yritti paikata tilannetta neuvottelemalla 

Bosporinsalmen avaamisesta, mutta Ranska ja Iso-Britannia eivät siihen suostuneet. 

Neuvottelun epäonnistuttua hän ehdotti asian ratkaisemista kansainvälisessä 

kongressissa, mutta Aehrenthal katsoi toimineensa sopimuksen mukaisesti ja ilmoitti 

suostuvansa ainoastaan kongressiin, joka tunnustaisi liittämisen kyseenalaistamisen 

sijaan. Tilanne jatkui seuraavaan vuoteen ulkoministerien syytellessä toisiaan 

valehtelusta. Venäjän tukema Serbia vaati kompensaationa alueita ja Itävalta-Unkari 

kieltäytyi.14 

 

Saksa tuki liittolaistaan Itävalta-Unkaria esittäen Venäjälle uhkavaatimuksen 21. 

maaliskuuta, johon Venäjä suostui Ranskan ja Iso-Britannian tuen puutteessa. Venäjän 

painostuksesta myös Serbia tunnusti maakuntien liittämisen 31. maaliskuuta. 

Ottomaanien valtakunta, jota maakuntien menettäminen ja Bulgarian itsenäistyminen 

koskivat eniten, hyväksyi tilanteen ja vastaanotti Itävalta-Unkarin ja Bulgarian rahalliset 

korvaukset 26. helmikuuta ja 9. huhtikuuta. Vaikka kansan reaktio aluemenetyksiin oli 

hyvin kielteinen, ja itävaltalaisia tuotteita boikotoitiin, ei ottomaanihallinto katsonut 

voivansa asettua asiassa suurvaltoja vastaan.15 Myös italialaiset olivat raivoissaan 

Itävalta-Unkarin menettelystä ja aloittivat keskustelut Venäjän kanssa Itävalta-Unkarin 

tulevien aluelaajentumisyritysten patoamisesta.16 

 

 

                                                           
12

 Stavrianos 2000, 529. 
13

 Joll & Martel 1984, 69. 
14

 Stavrianos 2000, 530. 
15

 Stavrianos 2000, 530–531. 
16

 Joll & Martel 1984, 69. 
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Tutkimustilanne 

 

Bosnian kriisiä on tutkittu usein vain osana ensimmäiseen maailmansotaan johtaneita 

tapahtumia, jolloin se on saanut verrattain vähän huomiota osakseen. Tällä 

vuosituhannella ei ole tietääkseni ilmestynyt tutkimuksia Bosnian kriisiin liittyen tai sitä 

brittiläisten aineistojen pohjalta tarkastellen. Iso-Britannian ulkopolitiikkaa ennen 

ensimmäistä maailmansotaa käsittelevässä tutkimuksessa Bosnian kriisiin viitataan 

usein vain sivumennen. Opinnäytetyössäni otan Iso-Britannian ensimmäistä 

maailmansotaa edeltävän ulkopolitiikan tutkimukseen harvinaisen näkökulman. 

 

BERNADOTTE E. SCHMITTIN 1937 julkaistu tutkimus The Annexation of Bosnia 1908–1909 

käy kriisin kronologisesti läpi ja on tutkimukseni kannalta tärkeimpiä teoksia. Olen 

Schmittin kanssa hyvin pitkälti samaa mieltä kriisin kulusta ja merkityksestä. Teos on 

kattava tutkimus Bosnian kriisin tapahtumista ja analyysi sen merkityksestä. Schmitt 

lähestyy kriisiä kokonaisvaltaisesti, kun oma opinnäytetyöni lähestyy sitä nimenomaan 

Iso-Britannian ulkoministeriön kautta. 

 

Iso-Britannian ulkopolitiikkaa ennen ensimmäistä maailmansotaa ja Bosnian kriisin 

aikana käsittelevää tutkimuskirjallisuutta edustavat KEITH ROBBINSIN kirjoittama 

elämäkerta Iso-Britannian ulkoministeristä Sir Edward Greystä, jota käytän valaisemaan 

Greyn henkilökohtaista suhtautumista kriisiin. ZARA S. STEINERIN vuonna 1969 ilmestynyt 

Foreign Office and Foreign Policy 1898–1914 ja vuonna 1977 ilmestynyt Britain and the 

Origins of the First World War taustoittavat Iso-Britannian ulkopolitiikan yleistä linjaa 

ennen ensimmäistä maailmansotaa. 

 

KEITH M. WILSONIN The Policy of the Entente: Essays on the Determinants of British 

Foreign Policy 1904–1914 tarkastelee Iso-Britannian ulkopolitiikkaa solmittujen 

sopimusten kautta. Teos painottaa sopimusten merkitystä ulkopolitiikan ohjaajina. 

Wilsonin vuonna 1985 ilmestyneestä teoksesta on, Schmittin teoksen ohella, ollut 

eniten apua tutkimukselleni. Ensimmäistä maailmansotaa edeltävän kansainvälisen 

poliittisen ja sotilaallisen tilanteen hahmottamiseen käytän JAMES JOLLIN ja GORDON 

MARTELIN ensimmäisen kerran vuonna 1984 julkaistua tutkimusta The Origins of the 
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First World War. 

 

 

Tutkimustehtävä 

 

Tutkin Iso-Britannian suhtautumista kansainväliseen poliittiseen kriisiin. Miksi Iso-

Britannian ulkoministeriö toimi Bosnian kriisissä kuten toimi? Suhtautumisen kautta 

pyrin erittelemään Iso-Britannian ulkopolitiikan pyrkimykset kyseisessä kriisissä ja 

kyseisenä aikana. Pyrin selvittämään, miten ulkoministeriön yleinen poliittinen linja 

vaikutti suhtautumiseen Bosnian kriisiin, ja toisaalta, miten Bosnian kriisi vaikutti Iso-

Britannian ulkopolitiikkaan yleisemmin. 

 

Arvioin tutkimuksessani myös Iso-Britannian ulkopolitiikan onnistumista asetettuihin 

tavoitteisiin nähden. Jokaisen ulkopoliittisen tapahtuman kohdalla lähteessä ei tuoda 

esille tavoitteita ja päämääriä, joihin pyritään, jolloin niihin tähtäävien toimien 

onnistumista ei voida arvioida. Tästä syystä tätä alakysymystä painotetaan eri pää- ja 

alaluvuissa vaihtelevasti. 

 

Lähteiden kriisiä koskevat asiakirjat sijoittuvat aikavälille 1908–1909. Kriisi alkaa 

Itävalta-Unkarin ilmoituksesta liittää Bosnian ja Hertsegovinan maakunnat alueisiinsa 

6. lokakuuta 1908 aiemman miehityksen ja hallinnoinnin sijaan. Kriisin voidaan katsoa 

loppuneen Serbian tunnustettua viimeisenä osapuolena maakuntien kuulumisen 

vastedes Itävalta-Unkariin 31. maaliskuuta 1909. 

 

Keskityn tutkimuksessani Iso-Britannian ulkoministeriötä eniten kiinnostaneisiin ja 

keskustelua herättäneisiin tapahtumiin. Näitä olivat lähinnä neuvottelut ja kysymykset, 

jotka kytkeytyivät Turkkiin, Itävalta-Unkariin, Serbiaan, Venäjään ja Saksaan. Bulgaria, 

Montenegro, Italia ja Ranska olivat kriisissä mukana ja vaikuttivat sen kehittymiseen, 

mutta Iso-Britannian ulkoministeriön näkökulmasta niiden rooli ei ollut keskeinen. 

Tutkimuksessa ohitan sinänsä kriisiin kuuluneet Bulgarian itsenäistymistä ja 

Montenegron itsenäisyyden rajoitusten purkua koskevat kysymykset maininnalla; Iso-

Britannian ulkopolitiikkaa testaavat ja kuvaavat tapahtumat olivat toisaalla. 
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Jaan tutkimukseni kolmeen kronologisesti etenevään päälukuun, kriisin alkuun, 

keskikohtaan ja ratkaisuun. Kunkin pääluvun jaan temaattisesti kolmeen osaan. 

Ensimmäinen alaluku alkaa Itävalta-Unkarin ilmoitettua Bosnian ja Hertsegovinan 

maakuntien liittämisestä alueisiinsa. Kriisin alkuvaiheeseen lasken Iso-Britannian 

reaktion Itävalta-Unkarin ilmoitukseen ja pyrkimyksen turvata Turkin uuden hallinnon 

vakaus. Ehdotukset konferenssista ja Bosporinsalmen aukaisemisesta kuuluvat 

ensimmäiseen päälukuun. Toisessa pääluvussa käsittelen suunnitelmat Balkanin 

valtioiden sotilasliitosta, Iso-Britannian yritykset toimia kriisin välittäjänä sekä 

saksalaisen ja itävaltalaisen lehdistön hyökkäykset Iso-Britannian ulkopolitiikkaa 

vastaan. Kolmas pääluku käsittelee Iso-Britannian suhtautumista Serbiaan, kriisin 

ratkeamista ja kriisin seurauksia. 

 

 

Lähteet ja menetelmät 

 

Lähteenä pro gradussani käytän Iso-Britannian ulkoministeriön papereista koottua, 

vuonna 1928 painettua asiakirjakokoelmaa British Documents on the Origins of the War 

1898–1914 V, The Near East: The Macedonian Problem and the Annexation of Bosnia 

1903-9. Kokoelman toimittajat G. P. Gooch ja Harold Temperley aloittivat kokoelman 

valmistamisen 1924 Iso-Britannian pääministeri ja ulkoministeri Ramsay MacDonaldin 

aloitteesta. Projektin tavoitteena oli puolueeton ja tarkka asiakirjakokoelma 

ensimmäiseen maailmansotaan johtaneista tapahtumista. Kokoelmaan on lisätty myös 

brittidiplomaattien henkilökohtaista kirjeenvaihtoa. Toimittajien mukaan kokoelmaan 

on otettu mukaan kaikki tapahtumien ymmärtämisen kannalta olennaiset asiakirjat, 

eikä Iso-Britannian ulkoministeriö ole yrittänyt estää minkään asiakirjan julkaisua.17 

 

Täydentävänä lähteenä käytän Kenneth Bournen ja D. Cameron Wattin toimittamaa 

vuonna 1991 painettua kokoelmaa, British Documents on Foreign Affairs. Part I, Series 

F Europe, Volume 34 The Habsburg Monarchy 1905–1909. Kokoelman kokoamisen 

                                                           
17

 Gooch & Temperley 1928, vii–viii. 
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syynä oli historiantutkijoiden kasvava kiinnostus diplomaattiasiakirjoja kohtaan.18 

Kokoelma on jaettu useisiin sarjoihin, joilla on omat toimittajansa. Eurooppaa koskevan 

sarjan toimittajat John F. V. Keiger ja David Stevenson ovat valinneet sarjaan ennen 

painamattomia asiakirjoja, joita Gooch ja Temperley eivät päättäneet julkaista.19 Tätä 

kokoelmaa olen käyttänyt lähinnä tarkistaakseni, ettei Goochin ja Temperleyn 

kokoelmasta puutu mitään tärkeää ja olennaista. 

 

Ensimmäistä maailmansotaa edeltävää diplomaattista kulttuuria hallitsi tyyli, jota 

kutsutaan Bismarckin, joka oli tyylin tunnetuin edustaja, termillä reaalipolitiikka20. 

Tähän tapaan toimia ulkopolitiikan kentällä liitetään usein riidankylväminen, juonittelu, 

bluffaus ja pelottelu omien tarkoitusperien saavuttamiseksi. Reaalipolitiikan päämäärä 

oli puhdas valtion etu, ja kansainvälisten sopimusten tuli palvella ainoastaan tätä 

tehtävää. Jos jonkin tehdyn sopimuksen noudattaminen olisi merkinnyt valtion edun 

vastaisia toimia, oli sopimus katsottava mitätöidyksi. Kansainvälisten sopimusten 

sisältö pidettiin usein salassa, ja julkaistuissakin oli usein salaisia sopimuskohtia. Ne 

julkaistiin usein kokonaisuudessaan vasta sotien jälkeen. Näiden seikkojen vuoksi 

sopimusten oletettiin usein sisältävän enemmän kuin ne todellisuudessa tekivät. 

Lehdistö spekuloi aktiivisesti erilaisten sopimusten olemassaololla ja niiden 

mahdollisella sisällöllä. Diplomatian salaileva luonne johti siihen, että valtion hallinto 

oli yhtä kiinnostunut ulkomaisten ulkoministeriöiden salaisuuksista kuin vieraiden 

valtojen sotasuunnitelmista. Molempien selvittämisen varjolla suunnattiin paljon rahaa 

ja energiaa tiedusteluun.21 

 

Lähteessä ajan diplomatian salaileva ja spekulatiivinen luonne näkyy kahdella tavalla. 

Ensiksi lähteissä on avoimia, luottamuksellisia ja salassa pidettäviä tiedonantoja. 

Avoimet ovat virallisempia verrattuna salassa pidettäviin, joihin on lisätty vapaammin 

omia analyysejä ja tulkintoja. Toiseksi lehdistön rooli näkyy lähteissä jatkuvana 

kiinnostuksena eri maiden lehdistön antamaan kuvaan omasta ulkopolitiikasta ja 

hanakkuutena korjata julkisuudessa esitettyjä väitteitä diplomaattien kesken. Julkiseen 

                                                           
18

 Bourne & Watt 1983, ix. 
19

 Keiger & Stevenson 1991, xiii. 
20

 ”Realpolitik” 
21

 Joll & Martel 1984, 49–51. 
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ja avoimeen politiikkaan verrattuna salassa pidettävät sopimukset ja keskustelut 

antoivat mahdollisuuden lehdistössä esitettyihin arvailuihin, joita valtion 

arvovaltasyistä oli jatkuvasti korjattava. 

 

Ajan diplomatiaa leimasi poliittisia päätöksiä ohjannut voimatasapainoteoria. Teorialla 

perusteltiin vallitsevat liittojärjestelmät, kaksiliitto ja kolmiliitto. Voimatasapaino, joka 

oli yleinen termi diplomaattisessa kielenkäytössä 1700-luvulta lähtien, saattoi 

tarkoittaa joko suoraa suurvaltojen armeijojen ja laivastojen kokojen vertaamista tai 

poliittista perustelua valtion edun mukaiseksi katsotulle toiminnalle. Ainoa este yhden 

suurvallan nousulle hallitsevaan asemaan ja poliittisen ylivallan väärinkäytölle oli yhtä 

vahva vastustaja tai vastustajien liittouma. Monet diplomaatit uskoivat, että 

voimatasapainon ylläpitäminen pystyisi itsessään estämään sodan viemällä halun 

hyökätä joko suoraan tai tarjoamalla koneiston, jossa yksi suurvalta kykeni 

hallitsemaan liittolaisiaan ja estämään voimatasapainon heilahdukset.22 

 

Ensimmäisen maailmansodan aikoihin eurooppalaiset ulkoministeriöt olivat hyvin 

samanlaisia. Ministeriöiden virkamiehet muodostivat homogeenisen ryhmän siitä 

syystä, että he edustivat sosiaalisesti kapeaa osaa yhteiskunnasta.23 Diplomatia oli 

1800-luvulla ja 1900-luvun alussa sosiaalisen eliitin etuoikeus kaikissa Euroopan 

maissa.24 Ulkoasiainhallinto ja ulkopolitiikka nähtiin tuohon aikaan riippumattomaksi 

julkisesta mielipiteestä ja avoimesta kansalaiskeskustelusta. Sisä- ja ulkopolitiikka 

koettiin toisistaan riippumattomiksi kokonaisuuksiksi, ja ulkopolitiikka oli suljetun 

ammattieliitin yksinoikeus.25 Sosiaalisen eliitin asema ulkoasiainhallinnossa perustui 

tämän yhteiskuntaryhmän yleiseen johtoasemaan yhteiskunnassa ja mielikuva, jonka 

mukaan ainoastaan se edusti ammatin vaatimaa kosmopolitismia, oli sisäänrakennettu 

diplomatiaan. Ulkoasiainhallinnon rekrytointipohjaa ei siten tarvinnut laajentaa muihin 

yhteiskuntaluokkiin.26 Vaikka koulutusmahdollisuudet 1800-luvulla aukenivat myös 

ylemmälle keskiluokalle, eikä ulkoministeriöitä ja diplomaattikuntaa voinut enää pitää 

                                                           
22

 Joll & Martel 1984, 53. 
23

 Sundbäck 1997, 42. 
24

 Sundbäck 1997, 43–44. 
25

 Sundbäck 1997, 47. 
26

 Sundbäck 1997, 45–46. 



11 
 

täysin sosiaalisesti yhtenäisenä, luokalla oli merkitystä. Ulkoministeriöiden virkamiehet 

olivat usein alempana sosiaalisessa hierarkiassa verrattuna lähettiläisiin Euroopan 

pääkaupungeissa.27 

 

Erityisesti brittiläistä aineistoa tarkastellessa täytyy huomata, että 1800-luvun lopun ja 

ensimmäistä maailmansotaa edeltänyt Iso-Britannian ulkoasiainhallinto peilasi 

brittiläisen keski- ja yläluokan arvomaailmaa. Elitistinen luokkasidonnaisuus muovasi 

brittiläistä ulkopolitiikkaa luoden sille rakenteet ja toimintaympäristön, joiden 

määräämissä rajoissa virkamiehet tekivät jokapäiväistä työtään. Näillä rakenteilla on 

virkamiesten ulospäin näkyvän toiminnan rinnalla tärkeä rooli selitettäessä brittiläistä 

ulkopolitiikkaa.28 Iso-Britannian johtoasema maailmantaloudessa antoi brittiläiselle 

ylä- ja keskiluokalle oikeuden pitää Iso-Britanniaa eräänlaisena mallina ja esikuvana 

koko ihmiskunnalle. Ajattelutapa heijastui myös Foreign Officen29 toimintaan.30 

 

Ylemmyydentunne saattoi tarkoittaa ulkomaalaisten arvojen suoranaista halveksuntaa. 

Usko oman ulkopolitiikan puhtauteen, näkemys brittiläisen diplomatian jalosta 

ominaisluonteesta ja viime kädessä syvä vakaumus siitä, että brittiläinen poliittinen 

järjestelmä tarjosi esikuvan muulle maailmalle, olivat juurtuneet syvälle brittiläiseen 

ulkoasiainhallintoon.31 Brittiläiset diplomaatit leimasivat raporteissaan heille itselleen 

vieraat poliittiset katsantokannat ääriliikkeiksi. Heidän yhteytensä eri maiden 

sisäpoliittisiin ryhmiin rajoittuivat usein anglofiileihin. 32 Brittiläisten diplomaattien ja 

Foreign Officen kokonaiskuva eri maiden sisäpoliittisesta tilanteesta oli tämän takia 

yksipuolinen, joskus jopa vääristynyt.33 Foreign Officen elitismiin pohjautuva 

itseymmärrys määräsi paitsi sen, minkälaisia asioita diplomatian piiriin katsottiin 

kuuluvan, myös sen, minkälaisia tietolähteitä diplomaatin tuli käyttää: hovit ja 

pääkaupungin seurapiirit.34 

 

                                                           
27

 Joll & Martel 1984, 52. 
28

 Sundbäck 1997, 42–43. 
29

 Foreign Office eli Iso-Britannian ulkoministeriö. 
30

 Sundbäck 1997, 50. 
31

 Sundbäck 1997, 51. 
32

 ”Anglofiili” on Englannin tai englantilaisuuden ystävä. 
33

 Sundbäck 1997, 52. 
34

 Sundbäck 1997, 54. 
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Diplomatian historia on historiantutkimuksen vanhinta osa-aluetta.35 Menetelmänä 

tulen käyttämään sen traditioiden mukaista lähdekriittistä lähdeaineiston analyysiä. 

Haen tutkimuskysymyksiini vastauksia lähteiden tarkastelun ja tutkimuskirjallisuuden 

taustoittavaan tietoon vertaamisen avulla. Tarkastelen kriisiä myös geopoliittisesta 

näkökulmasta, mikä tarkoittaa maantieteellisen sijainnin ottamista yhdeksi selittäväksi 

tekijäksi.36 Tässä tutkimuksessa geopoliittinen näkökulma tulee esiin pohdittaessa Iso-

Britannian ulkopolitiikan valintoja: Mihin suurvaltoihin hyvät suhteet ovat ensiarvoisen 

tärkeitä ja miksi? 

 

Diplomaattiset sähkeet olivat diplomaattikunnan sisäisen viestinnän väline ja siten 

niissä oletetaan monet asiat itsestäänselvyyksiksi. Lähettäjän ja vastaanottajan välinen 

kommunikaatio oli välitöntä dialogia kahden samaa taustaa ja ammattikuntaa 

edustavan henkilön kesken. Tämä on lähteitä tarkasteltaessa otettava huomioon. 

Diplomaattipaperit ovat usein kaavamaisia ja muotoseikkojen kahlitsemia. Diplomaatin 

asemapaikalla oli merkitystä siihen, mistä näkökulmasta hän tietoja välitti. Joissain 

tapauksissa asemapaikka vaikutti jopa diplomaatin mielipiteeseen ajankohtaisissa 

kysymyksissä. Lisäksi eri asemapaikkoja arvostettiin eri tavoin. Suurvaltojen 

pääkaupunkeihin nimitettyjen suurlähettiläiden mielipiteitä arvostettiin enemmän.37 

Kun tässä tutkielmassa yleistetään jokin näkemys Iso-Britannian tai sen ulkoministeriön 

kannaksi, kyse on yleensä ulkoministeri Greyn kannanotosta. Muiden diplomaattien 

kannat mainitaan heidän ominaan. 

 

Ulkoministeriön toiminta oli riippuvainen ulkomaille sijoitetuista diplomaateista, jotka 

tarjosivat tietoa kohdemaastaan ja toteuttivat ulkoministeriön politiikkaa. 

Lennätinlinjojen aikakaudella yhteydenpito ei tuottanut ongelmia. Tämän vuoksi 

päätökset tehtiin useimmiten Lontoossa. Mielipide-eroja toki oli, mutta diplomaatit 

toimivat harvoin itsenäisesti tai saamiensa ohjeiden vastaisesti. Ulkoministeriö luotti 

diplomaattiensa raportoivan analyyttisesti, edustavan Iso-Britannian etuja ja hoitavan 

neuvotteluja, jotka katsottiin tärkeiksi.38 
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Ulkoasiainhallinnon virkamieskunta oli järjestetty hierarkkisesti. Virkamiehet olivat 

vastuussa ylemmilleen ja viime kädessä ulkoministerille. Ulkoministeri taas oli 

vastuussa pääministerille ja puolueelleen sekä poliittisessa vastuussa kansalle. 

Toimiessaan virkamiesaseman vaatimassa vastuuketjussa, joutuessaan perustelemaan 

käskynsä alaisilleen ja vastatessaan päätöksistään ylemmilleen, voidaan olettaa 

virkamiehen toimineen loogisesti perusteltavasti. Näin voidaan keskittyä enemmän 

järjestelmän tuotoksiin, eikä yksittäisten virkamiesten henkilökohtaisiin pyrkimyksiin ja 

tunteisiin tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota. Diplomaattien taustojen ja 

mielipiteiden merkitystä kannattaa kuitenkin arvioida heidän esitettyä analyysin, 

annettua toimintaehdotuksen tai raportoituaan toimistaan ylemmilleen. Lopullista 

päätöstä ja toimintaa tutkiessa voidaan tarkastella esimerkiksi suurlähettilään arvion 

merkitystä lopullisen päätöksen kannalta. Ulkoministeriön hierarkkinen toiminta näkyy 

lähteessä usein diplomaattien raportteina toimista joihin oli ryhdytty tai joita 

ehdotettiin. Ulkoministeri hyväksyi toimet tai antoi uusia ohjeita. Ulkoministeri oli usein 

myös itse aloitteellinen. 

 

Iso-Britanniassa pidettiin 1900-luvun alussa julkilausuttuna päämääränä ja ihanteena, 

ettei ulkopolitiikka ollut puoluepolitiikkaa.39 Suuret poliittiset linjaukset tehtiin, jollei 

yhteistyössä vallassa olevan hallituksen ja opposition välillä, opposition mielipidettä 

kuunnellen. Yksikään ulkovalta ei voinut toivoa tekevänsä Ison-Britannian kanssa sitovia 

sopimuksia ilman maan koko poliittisen kentän tukea. Tätä britit pitivät poliittisen 

järjestelmänsä erityisenä vahvuutena.40 Lähteessä tämä näkyy, kun käsitellään 

tapahtumaketjuja, joissa ulkoministeri Edward Greyltä pyydetään merkittäviä 

myönnytyksiä. Tällaisissa tilanteissa Grey kykenee kieltäytymään ja samalla 

säilyttämään henkilökohtaiset suhteensa ulkomaisiin virkamiehiin juuri vetoamalla 

brittiläisen poliittisen järjestelmän luonteeseen. 

 

Lähteen tallentama yhteydenpito käytiin kokonaisuudessaan diplomaattien, lähinnä 

suurlähettiläiden, asemapaikkojen ja Iso-Britannian ulkoministeriön välillä, joten en sitä 
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jatkuvasti erikseen mainitse. Käytän tutkielmassani Brittiläisestä Imperiumista nimitystä 

Iso-Britannia ja Ottomaanien imperiumista pääasiassa nimitystä Turkki. Kun puhun 

Bosporinsalmesta, puhe on itse asiassa kahdesta salmesta, Bosporinsalmesta ja 

Dardannelleista, joihin usein viitataan englanninkielisellä termillä Straits. Turkin 

pääkaupungista käytän nimen Istanbul sijaan nimeä Konstantinopoli, jota 

eurooppalaiset diplomaatit käyttivät. Venäjän ulkoministerin nimestä on 

alkuperäislähteissä useaa erilaista kirjoitusasua. Itse käytän translitterointia Izvolski.  
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1. Turkin vakaus ja Välimeren turvallisuus uhattuina 

 

Ensimmäisessä pääluvussa käyn läpi Iso-Britannian suhtautumista alkavaan kriisiin 

Euroopan Lähi-idässä41. Keskityn harjoitetun politiikan pyrkimyksiin ja tavoitteisiin. 

Ensimmäinen alaluku sisältää Iso-Britannian ulkoministeriön reaktion Itävalta-Unkarin 

ilmoitukseen Bosnian ja Hertsegovinan liittämisestä Itävalta-Unkarin alueeseen. 

Toisessa alaluvussa tarkastelen Iso-Britannian erityissuhdetta Turkin uuteen 

nuorturkkilaiseen hallintoon. Kolmas alaluku keskittyy syihin, miksi Bosporinsalmen 

pitäminen suljettuna Mustan meren valtioilta oli Iso-Britannialle tärkeää. Arvioin myös, 

kuinka hyvin Iso-Britannian ulkoministeriö onnistui tavoitteissaan, ja missä määrin 

harjoitettu politiikka oli onnistunutta. Lopun yhteenvedossa kokoan tutkimustulokset. 

 

 

1.1. Sopimusrikkomuksen tuomitseminen 

 

Iso-Britannian ulkoministeriössä oltiin hyvissä ajoin tietoisia Bosnian ja Hertsegovinan 

mahdollisesta liittämisestä Itävalta-Unkarin kaksoismonarkian alueisiin ja teon 

seurauksista. Iso-Britannian Wienin suurlähettiläs Brooke Boothby raportoi lokakuussa 

1906 kroatialaisten vaativan Bosnian ja Hertsegovinan annektointia42 ja Suur-Kroatian 

perustamista.43 Vuoden 1908 puolivälin jälkeen uusi Iso-Britannian Wienin 

suurlähettiläs E. Goschen kertoi annektoinnin mahdollisuudesta kahdessa 

raportissaan.44 Iso-Britannian edustaja Belgradissa, herra J. B. Whitehead, totesi, ettei 

liitos vaikuta maakuntien käytännön asemaan millään tavoin.45 Iso-Britannian edustaja 

Sofiassa, G. Buchanan, taas näki Itävalta-Unkarin mahdollisen toimen osana laajempaa 

kansainvälistä poliittista tilannetta. Hän epäili Bulgarian ja Itävalta-Unkarin johtajien 
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 Aikalaiset kutsuivat Ottomaanien imperiumin hallitsemia maita Lähi-idäksi. 
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syyskuun 23. pidettävän kokouksen valmistelevan yhtäaikaista Bulgarian itsenäistymistä 

ja Bosnian ja Hertsegovinan annektointia, kaksi Berliinin kongressissa tehdyn 

sopimuksen rikkovaa toimea.46 

 

Iso-Britannian ulkoministeriössä oltiin tilanteesta huolissaan. Huolta lisäsivät 

harhaanjohtavat tiedot muiden suurvaltojen suhtautumisesta Itävalta-Unkarin toimiin. 

Iso-Britannia ei käytännössä kyennyt tekemään mitään. Goschen ilmoitti 1. lokakuuta 

Wienistä lehdistön kirjoittavan suurvaltojen, Iso-Britanniaa lukuun ottamatta, 

hyväksyvän maakuntien liittämisen kaksoismonarkiaan.47 Iso-Britannian Pariisin 

suurlähettiläs Francis Bertie raportoi 3. lokakuuta Ranskalle tehdyn ilmoituksen 

perusteella annektoinnin olevan varma, ja Venäjän, Saksan ja Italian hyväksyneen sen. 

Annektoinnin yhteydessä Itävalta-Unkari luopuisi Novi Bazarin Sanjakin 

miehityksestä.4849 Perusteiksi Itävalta-Unkari ilmoitti maakuntien toivomuksen 

perustuslaista, jota ei voida toteuttaa alueen ollessa nimellisesti Turkin sulttaanin 

alainen.50 Alivaltiosihteeri Charles Hardinge lisäsi muistioonsa edellä mainitun 

tapahtuman syyksi Serbian harjoittaman agitaation maakuntien alueella. Muistiossa 

todetaan Iso-Britannian olevan huolestunut annektoinnin seurauksista ja pyytävän sen 

lykkäämistä. Muistiossa pelätään levottomuutta Balkanin niemimaalla ja muiden 

valtioiden vaativan kompensaatiota Turkin kustannuksella.51 

 

Tilanne laukesi, kun ulkoministeriö sai selville, ettei annektoinnilla ollut suurvaltojen 

tukea. Bertie tapasi Venäjän ulkoministeri Izvolskin Pariisissa 4. lokakuuta. Izvolski 

kertoi tavanneensa Itävalta-Unkarin ulkoministeri Aehrenthalin, joka oli perustellut 

maakuntien liittämisen kaksoismonarkiaan sanoen, että asia oli Itävalta-Unkarin ja 

Turkin välinen sekä vetäytymisen Novi Bazarista olevan riittävä kompensaatio. 

Aehrenthal ei katso Turkilla olevan aihetta sotaan. Izvolski katsoi liitoksen olevan 

Berliinissä tehdyn sopimuksen rikkomus ja nostaa esille Bulgarian itsenäistymisen, 
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Serbian aluevaatimukset, Montenegrolle asetettujen rajoitusten purun, 

Bosporinsalmen avaamisen sekä Turkin mahdollisen sodanjulistuksen. Bertie huomioi, 

että väite Venäjän tuesta Itävalta-Unkarin toimille oli liioiteltu. Hänen analyysinsa 

tilanteesta oli, että Izvolski sai maakuntien liittämistä koskevan alustavan hyväksynnän 

vastineeksi Itävalta-Unkarin tuen Bosporinsalmen avaamisesta. Izvolski lähti 

hankkimaan Italian, Iso-Britannian ja Ranskan tukea salmen avaamiselle. Hän ei 

olettanut Itävalta-Unkarin toimivan nopealla aikataululla ilman lisäneuvotteluja 

luultuaan saaneensa Venäjän, Saksan ja Italian tuen maakuntien annektoinnille.52 

 

Ranskan pääministeri Georges Clemenceau oli saanut Itävalta-Unkarin suurlähettiläältä 

tiedon sekä Bulgarian itsenäistymisestä että Bosnian ja Hertsegovinan annektoinnista. 

Niiden oli määrä tapahtua 5. ja 6. lokakuuta. Clemenceau totesi tiukkojen 

vastalauseiden, muttei voimatoimien, olevan sopivia ja tiedusteli Bertieltä Iso-

Britannian kantaa 4. lokakuuta.53 

 

Ulkoministeri Edward Grey hahmotteli sähkeessään 5. lokakuuta Iso-Britannian linjan 

anneksion suhteen: Iso-Britannia ei pystyisi antamaan millekään vallalle oikeutta 

muuttaa sopimuksia ilman muiden osapuolien hyväksyntää. Tämän vuoksi Iso-Britannia 

ei voisi tunnustaa Bosnian ja Hertsegovinan liittämistä Itävalta-Unkariin tai Bulgarian 

itsenäistymistä ennen kuin muiden valtojen, etenkin Turkin, näkemykset asiaan olisivat 

tiedossa.54 Lokakuun seitsemäs päivä Goschen ilmoitti Itävalta-Unkarin virallistaneen 

Bosnian ja Hertsegovinan annektoinnin.55 Grey vastasi sen olevan Berliinin sopimuksen 

rikkomus. Mikäli annektointi ei ollut sopimusrikkomus, ja ainoastaan Turkilla oli oikeus 

protestoida, miksei sitä tehty jo 1878? Grey arvioi syyn olevan serbien pyrkimyksissä 

liittää alue agitoinnin avulla Serbiaan.56 Aehrenthalia muistutettiin Lontoon 

protokollasta vuodelta 1871, jonka mukaan kansainvälisiä sopimuksia ei tultaisi 

muuttamaan yksipuolisesti vaan vasta muiden sopimusosapuolten kuulemisen jälkeen. 
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Tästä syystä Iso-Britannia ei voinut hyväksyä Itävalta-Unkarin toimia.57 Grey maalasi 

uhkakuvan tilanteesta, jossa suurvallat avaisivat Berliinin sopimuksen yksipuolisesti ja 

tekisivät miten mielivät.58 Grey pelkäsi selvästi voimatasapainon puolesta, jos 

kansainvälisiä sopimuksia muutettaisiin vapaasti. 

 

Aehrenthal piti valitettavana, että Iso-Britannian mielestä anneksio oli 

sopimusrikkomus ja huomautti, että juuri Iso-Britannian edustajat ehdottivat Berliinin 

kongressissa Itävalta-Unkarille mandaattia maakuntien miehittämiseen. Turkilla oli 

oikeus protestoida. Anneksio oli osa maakuntien rauhoittamista, perustuslakiprosessia 

ja Serbian agitaation estämistä. Toimien harkitseminen uudelleen oli mahdotonta, 

mutta Aehrenthal pyysi Iso-Britannian yhteistyötä. Goschen kysyi Aehrenthalilta, että 

mikäli Turkilla oli tämänkin mielestä oikeus protestoida, miksei Turkin kanssa oltu tehty 

etukäteen sopimusta. Aehrenthalin mukaan vastaus olisi ollut kieltävä ja kiristänyt 

tilannetta.59 

 

Aehrenthalin toteamus, että Iso-Britannian edustajat ehdottivat Berliinin 

konferenssissa Itävalta-Unkarille oikeutta hallita ja miehittää Bosnia ja Hertsegovina, 

piti paikkansa. Bosniassa ja Hertsegovinassa syttyi 1875 kapina, jonka selvittelyssä 

Itävalta-Unkari ja Venäjä pääsivät sopimukseen, jossa maakunnat luovutettiin suurelta 

osin kaksoismonarkialle. Venäjä kuitenkin ylenkatsoi sopimusta sanellessaan Turkille 

San Stefanon rauhan 1878, jonka vuoksi Itävalta-Unkari liittyi Iso-Britannian rinnalle 

vaatimaan rauhansopimuksen tarkistamista. Berliinin kongressissa Lordi Salisbury 

ehdotti, että Itävalta-Unkarille annettaisiin lupa miehittää ja hallinnoida kahta 

maakuntaa. Ehdotus hyväksyttiin.60 Stavrianoksen mukaan Itävalta-Unkari suunnitteli 

maakuntien miehitystä jo 1875 ja avusti alueella toimineita kapinallisia.61 Näin Itävalta-

Unkari pystyi Berliinissä väittämään pyrkivänsä rauhoittamaan rajaseutunsa. 

 

Iso-Britannian ulkopolitiikka saattaa näyttää Berliinin kongressia ja Bosnian kriisiä 
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verrattaessa ristiriitaiselta, mutta näin ei ole. Berliinissä Iso-Britannia sai Itävalta-

Unkarilta tukea Venäjää vastaan: Iso-Britannia otti Kyproksen ja Itävalta-Unkari Bosnian 

ja Hertsegovinan. 1908 maailmanpoliittinen tilanne oli toinen. Hardinge toteaakin 

tienneensä Bosnian ja Hertsegovinan miehityksen olleen Salisburyn ja Beaconsfieldin 

käsialaa, mutta argumentoi sen olleen Turkin intressien mukainen päätös. Lisäksi hän 

totesi paljon muuttuneen, kun Venäjän kanssa solmittiin entente cordiale.62 Berliinissä 

1878 Iso-Britannia olisi saattanut hyväksyä Bosnian ja Hertsegovinan anneksion, mutta 

se ei Hardingen mielestä voinut sitoa Iso-Britannian ulkopolitiikka millään tavoin.63 

 

Iso-Britannia oli solminut entente cordialen Venäjän ja Ranskan kanssa. Itävalta-Unkari 

taas oli liitossa Saksan kanssa. Iso-Britannia oli vuonna 1901 käynyt neuvotteluja 

Saksan kanssa, joiden tuloksena Iso-Britannian ulkopolitiikassa oli vahvistunut käsitys, 

jonka mukaan liitto Saksan ja Itävalta-Unkarin kanssa oli mahdoton. Näiden maiden 

itärajan puolustamiseen osallistuminen olisi vienyt kohtuuttoman paljon voimavaroja 

Brittein saarten puolustamiseen verrattuna. Lisäksi Brittien siirtomaat Aasiassa, 

tärkeimpänä Intia, rajoittuivat tai olivat hyvin lähellä Venäjää. Tämän vuoksi Venäjä oli 

Iso-Britannialle kannattavin kumppani.64 Iso-Britannian ulkopolitiikan yhtenä 

päämääränä olivat mahdollisimman hyvät suhteet Venäjään. Entente cordiale Ranskan 

kanssa oli keino päästä parempiin suhteisiin Ranskan liittolaisen Venäjän kanssa.65 

Kumppanuus Venäjän kanssa pohjautui pitkälti geopoliittisiin syihin. 

 

Iso-Britannia tuomitsi Itävalta-Unkarin suorittaman annektoinnin Iso-Britannialle 

edullisen kansainvälisen sopimuksen rikkomisena. Itävalta-Unkarin toimia yritettiin 

peruuttaa tai lykätä. Berliinissä saavutetun sopimuksen avaaminen nosti esiin useita 

poliittisia kysymyksiä ja mahdollisuuksia, jotka eivät olleet Iso-Britannialle miellyttäviä. 

Sopimukset takasivat voimassa olevan maailmanpoliittisen voimatasapainon, jossa Iso-

Britannia oli johtava suurvalta. Ulkoministeriö pelkäsi Turkin jakamista, joka olisi 

horjuttanut voimatasapainoa, ja Balkanin niemimaan valumista sekasortoiseen tilaan. 
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1.2. Nuorturkkilaisen hallinnon puolustaminen 

 

Bosnian kriisissä Iso-Britannian päämääräksi nousi Turkin nuorturkkilaisen hallinnon 

säilyttäminen ja tukeminen. Kriisin pelättiin kaatavan liberaaliksi, perustuslailliseksi, 

parlamentaariseksi ja englantilaismieliseksi katsotun hallinnon. Brittidiplomaatit 

katsoivat edustavansa maailman johtavaa poliittisen liberalismin ja rauhanomaisen 

parlamentarismin ihannevaltiota. Heidän yhteytensä eri maiden sisäpoliittisiin ryhmiin 

rajoittuivat lähinnä anglofiileihin eli puolueisiin, joiden katsottiin edustavan brittiläisiä 

ihanteita. Muut sivuutettiin konservatiiveina, saksalaismielisinä tai äärisuuntauksina.66 

Turkin suhtautuminen kriisiin vaikutti siihen kuinka Iso-Britannia siihen suhtautui.67 

 

Kriisin alussa Grey totesi Iso-Britannian sympatian olevan Turkin uuden hallinnon 

puolella, jonka rauhanomaiset ja puhtaat pyrkimykset kohdistuivat valtakunnan 

sisäiseen uudistamiseen. Uusi hallinto tarvitsi lähinnä aikaa ja rahaa. Anneksio ja 

itsenäistyminen eivät olleet materiaalisia tappioita, mutta vahingoittivat Turkin 

arvovaltaa. Iso-Britannia halusi tukea Turkin kompensaatiovaatimuksia Itävalta-

Unkarilta ja tukea ratkaisua, joka ottaisi huomioon sen intressit.68 Grey toisti huolensa 

kriisin vaikutuksesta nuorturkkilaisen hallinnon kestävyyteen, kansansuosioon ja 

arvovaltaan.69 Grey lisäsi, että mikäli Turkki suostuisi Itävalta-Unkarin mahdollisesti 

tarjoamaan kompensaatioon, Iso-Britannian tulisi vakuuttaa Venäjä omaksumaan 

ystävällinen suhtautuminen Turkkia kohtaan.70 Tuki ei ollut turhaa, sillä Iso-Britannian 

suurlähettiläs Konstantinopolissa G. Lowther uskoi raportissaan Ranskan ja Iso-

Britannian tuen rauhoittavan Turkin yleistä mielipidettä ja auttavan nuorturkkilaista 

hallintoa.71 

 

Muut suurvallat huomasivat Iso-Britannian omistautuneen Turkin intressien ajamisen ja 
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se viestitettiin ulkoministeriön toimesta selväsanaisesti. Goschen raportoi välittäneensä 

Itävalta-Unkarille viestin Iso-Britannian vahvasta sympatiasta nuorturkkilaista puoluetta 

kohtaan. Hän esitti näkemyksen, että Bosnian ja Hertsegovinan menettäminen oli ase 

Turkin nuorturkkilaista hallintoa vastustavan opposition käsissä.72 Iso-Britannian 

suurlähettiläs Pietarissa Arthur Nicolson lähetti sähkeessä 6. lokakuuta Venäjän toiveen 

yhteistyöstä Turkin hallinnon tukemisessa sekä näkemyksen Itävalta-Unkarista ja 

Saksasta nuorturkkilaisen liikkeen vastustajina.73 Tämä oli mielestäni Venäjän suora 

yritys vaikuttaa Iso-Britannian toimintaan, koska yhteydenotto toistaa Iso-Britannian 

linjan Venäjän linjana ja esittää Itävalta-Unkarin ja Saksan sen vastustajina. Tavoitteena 

oli varmistaa Iso-Britannian tuki Venäjän pyrkimyksille kriisitilanteessa. 

 

Brittidiplomaattien positiivinen suhtautuminen nuorturkkilaiseen hallintoon selittyy 

näkemyksellä nuorturkkilaisen puolueen liberaalisuudesta ja uudistusmielisyydestä. 

Nuorturkkilaisen puolueen katsottiin vievän Turkkia kohti brittiläistä ihannetta ja huoli 

nuorturkkilaisten hallinnon vakaudesta näkyy selvästi. Iso-Britannia halusi hyvän 

kehityksen jatkuvan. Grey toivoi Turkin kehitystä kohti perustuslaillista ja modernia 

hallintoa.74 Turkki sai uuden perustuslain elokuussa 1909, joten brittien luottamus 

nuorturkkilaisten uudistusmielisyyteen ei ollut tuulesta temmattu.  

 

Schmittin mukaan Iso-Britannian suhtautuminen Turkkiin oli ollut vihamielistä Abdul 

Hamidin aikana, mutta nuorturkkilainen vallankumous muutti sen kertaheitolla. Iso-

Britanniaa ihailtiin perustuslaillisen hallintotavan kotimaana, kun se aiemmin oli ollut 

samasta syystä epäilyttävä. Saksalaisvaikutus, joka oli ollut vahva, tuntui häipyneen 

yhdessä yössä. Iso-Britannia halusi tukea Turkkia uudistusten tiellä. Itävalta-Unkarin 

isku Turkille ja sen uudelle hallinnolle oli myös isku Iso-Britannian ulkopolitiikalle.75 

 

Kriisin ratkaisuksi Izvolski ehdotti konferenssia76, jossa Itävalta-Unkari olisi syytettynä 
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sopimusrikkomuksesta.77 Clemenceau piti kansainvälistä konferenssia parhaana 

tilanteen laukaisijana78 ja ehdotti Venäjän, Ranskan, Iso-Britannian ja Italian yhteistä 

aloitetta. Turkkia hän ei halunnut mukaan aloitteeseen, koska Itävalta-Unkarin liitettyä 

Turkille kuuluneita alueita itseensä, siitä oli tullut kiistan osapuoli.79 Ranskan 

pääministerin ohella konferenssia kannattivat Ranskan ulkoministeri Stephen-Jean-

Marie Pichon80 sekä ranskalainen lehdistö. Izvolski totesikin luottavansa asiassa 

Ranskan tukeen.81 Grey oli valmis hyväksymään konferenssin ainoastaan, mikäli siellä 

esille tulevista asioista päästään alustavaan sopimukseen ja Turkin kompensaatiosta 

päästään sopuun.82 Grey ilmoitti halunsa turvata Turkin liberaalin hallinnon.83 

 

Nimenomaan Iso-Britannia toi Turkin edut mukaan keskusteluun konferenssista. Turkin 

suurlähettilään kysyessä konferenssista Grey suositteli rahallisten, ei alueellisten, 

kompensaatioiden vaatimista.84 Bulgariankin tapauksessa Grey suunnitteli rahallista 

korvausta. Konferenssikeskusteluissa nousi esille Kreetan hallinnan siirtäminen Turkilta 

Kreikalle. Grey tyrmäsi tämän täysin.85 Hardingen mielestä konferenssi oli 

hyväksyttävissä ainoastaan, jos se ei aseta lisää paineita Turkille.86 Grey toivoi viivytystä 

Venäjältä, jotta kaikkien osapuolien mielipiteet asiasta voidaan kuulla, erityisesti Turkin. 

Konferenssissa esille nostettavat asiat piti päättää ennakkoon ja niistä saada alustava 

sopu. Esimerkiksi kysymys Bosporinsalmen aukaisusta on Iso-Britannialle erittäin iso 

asia.87 

 

Iso-Britannia antoi ehtoja yhteisymmärryksen saavuttamiselle ja siten konferenssille. 

Konferenssissa esille tulevat Serbian ja Montenegron kompensaatiovaatimukset eivät 

saaneet kohdistua Turkkiin.88 Konferenssissa ei voitu ottaa esille Turkin alueluovutuksia. 
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Iso-Britannia ei voinut harkita Bosporinsalmen aukaisuun suostumista ilman pitkällisiä 

neuvotteluja Turkin kanssa ja julkista keskustelua Iso-Britanniassa.89 Turkille salmen 

aukaisu olisi merkinnyt suoran hyökkäyksen mahdollisuutta pääkaupungin kimppuun.90 

 

Iso-Britannian tuki Turkille on selitettävissä suurelta osin haluna nähdä 

englantilaismielisiä ja brittiläisen mallin mukaan järjestettyjä yhteiskuntia kaikkialla 

maailmassa. Iso-Britannia halusi olla arvovaltainen malli kaikille kansoille, kuten 

brittiläisen ylä- ja keskiluokan maailmankuvaan sopi. Osittain tuki selittyi myös Turkin 

maantieteellisellä sijainnilla Bosporinsalmen vartijana. Iso-Britannian suhtautui 

kielteisesti ehdotuksiin konferenssista. Ulkoministeriön mielestä konferenssin 

ohjelmasta ja käsiteltävistä asioista piti päästä etukäteen sopimukseen, muutoin 

uhkana oli kompensaatioiden vaatiminen Turkin kustannuksella. 

 

 

1.3. Bosporinsalmen pitäminen suljettuna 

 

Bosporinsalmi nousi keskusteluissa konferenssista keskeiseksi Iso-Britanniaa ja Venäjää 

hiertäväksi kysymykseksi. Iso-Britannian kauppa kulki suurissa määrin Välimeren ja 

Suezin kanavan kautta.91 On ymmärrettävää, etteivät britit halunneet aukaista 

Bosporinsalmea ja päästää Venäjän Mustanmeren laivastoa Välimerta uhkaamaan. 

Britit olivat lisäksi ryhmittäneet laivastoaan uudelleen Englannin kanaaliin ja 

Pohjanmerelle.92 Steinerin mukaan 1908 Bosnian kriisin vuoksi jatkettiin 1906 alkaneita 

keskusteluja laivastoyhteistyöstä Ranskan kanssa Välimerellä. Sodan sattuessa Iso-

Britannia olisi vetänyt laivastonsa Välimereltä Englannin kanaaliin ja Pohjanmerelle 

jättäen Välimeren Ranskan vastuulle. Mitään ei kuitenkaan amiraliteetin toivomuksesta 

laitettu paperille.93 

 

Nicolson raportoi Pietarista 8. lokakuuta Venäjän näkemyksistä. Venäjä tulisi toimimaan 
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Iso-Britannian kanssa yhteistoiminnassa, mutta vaati kompensaationa Bosporinsalmen 

avaamista. Mikäli Turkki halusi rajoittaa konferenssin pelkästään Bulgarian ja Bosnian 

kysymyksiin, Venäjä ei tule tähän suostumaan, koska tuloksena olisi ainoastaan toimien 

hyväksyminen ja Venäjän nöyryytys. Venäjä ei kuitenkaan toivonut sotaa. Nicolson 

esitti omana kantanaan, ettei ollut varma kannattiko Venäjän tukea hankkia näin 

kalliilla hinnalla.94 

 

Izvolski tapasi Greyn Lontoossa 10. lokakuuta ja yritti saada Iso-Britannian tukea 

ajatukselleen Bosporinsalmen avaamisesta kompensaationa Venäjälle. Schmitt toteaa 

tutkimuksessaan, että Izvolski tuli Lontooseen suurin odotuksin, mutta Iso-Britannian 

vastahakoinen suhtautuminen sai hänet lupaamaan, ettei Venäjä nostaisi 

Bosporinsalmea esiin konferenssissa. Samalla Izvolski esitti konferenssin ohjelmaksi 

hahmottelemaansa yhdeksänkohtaista listaa.95 

 

Izvolski esitti, ettei Bosporinsalmen avaamista tultaisi käsittelemään konferenssissa, 

vaan Venäjän ja Turkin välisissä neuvotteluissa. Venäjän ja Mustanmeren valtioiden 

sota-alukset voisivat tulla ulos Bosporinsalmesta, mutta muiden valtioiden alukset eivät 

voisi seurata niitä takaisin. Grey piti tällaista ratkaisua hyvin epäsuotavana Iso-

Britannian yleisen mielipiteen kannalta, varsinkin kun Venäjän ja Iso-Britannian välillä 

oli ratkaisemattomia ongelmia, kuten Persian jakaminen etupiireihin. Grey paheksui 

Venäjän yritystä hyötyä tilanteesta eikä pitänyt yksipuoleisen ratkaisun läpimenoa 

todennäköisenä.96 

 

Lokakuun 12. kabinettiesittelyssä Izvolskin ehdotus konferenssista hyväksyttiin, 

paikkana mahdollisesti Rooma. Saksan kanta tulisi selvittää ennen kutsujen 

lähettämistä. Izvolski pohti Itävalta-Unkarin halukkuutta osallistua. Grey uskoi Saksan 

taivuttavan liittolaisensa osallistumaan. Bosporinsalmen avaaminen on kuitenkin Greyn 

mielestä lähes mahdotonta hyväksyä. Ainoastaan ajan kanssa ja Persian tilanteen 

ratkettua suhtautuminen olisi saattanut muuttua, mutta sillä hetkellä Iso-Britannia olisi 
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asettanut itsensä ainoastaan epäedulliseen asemaan saamatta mitään vastineeksi. 

Uuden laivaston tulo Välimerelle olisi vaatinut briteiltä lisää merivoimia alueen 

kauppareittien suojaksi. Izvolski oli tyytymätön vastaukseen.97 

 

Kabinettiesittelyssä salmien avaaminen hylättiin. Mahdollisen sodan syttyessä Venäjän 

laivasto olisi voinut häiritä Iso-Britannian kauppaa ja uhattuna vetäytyä Mustanmeren 

suojaan brittien voimatta seurata. Izvolski yritti vielä avata Bosporinsalmea toisin 

ehdoin: Salmi olisi auki sotatilanteessa molemmille osapuolille Turkin ollessa 

puolueeton. Ehdotus luvattiin ottaa kabinetin käsittelyyn, mutta Hardinge piti 

läpimenoa epätodennäköisenä. Persian ja Afganistanin kysymysten vuoksi julkinen 

mielipide oli kielteinen. Lisäksi Iso-Britannian doktriiniin eivät kuuluneet 

sotilasoperaatiot Mustanmeren puolella, ellei Turkki ollut sen liittolainen.98 

 

Muistiossaan lokakuun 14. päivältä Grey linjasi Bosporinsalmen politiikan. Iso-Britannia 

ei periaatteellisesti vastustaisi salmen aukaisua, kunhan se olisi auki kaikille, eikä vain 

Mustanmeren valtioille. Iso-Britannia tuomitsi Itävalta-Unkarin toimet ja oli hyvin 

pettynyt, mikäli Venäjä yritti käyttää tilannetta edistääkseen omia etujaan muiden 

kustannuksella. Venäjän yhteistoiminta saattaisi avata salmen, Iso-Britannia ei voisi 

kieltäytyä keskustelemasta asiasta, mutta yksipuolinen sopimus olisi Iso-Britannialle 

epämieluinen ja vaatisi Turkin suostumuksen. Suostumus tuskin olisi edullinen Turkin 

uuden hallinnon vakaudelle.99 Muistio taivutteli lupaamatta oikeastaan mitään. 15. 

lokakuuta Grey väläytti Izvolskille sopimuksen mahdollisuutta, mutta siirsi ajankohdan 

epämääräiseen tulevaisuuteen ja totesi sopimuksen riippuvaiseksi Venäjän hyvistä 

suhteista Iso-Britanniaan ja Turkkiin.100 

 

Robbinsin mukaan Izvolski kiristi Iso-Britanniaa uhkaamalla, että mikäli Venäjää ei 

tyynnytettäisi, Iso-Britannian ja Venäjän välinen sopimus olisi mennyttä. Turkin salmien 

avaaminen oli Izvolskin mielestä sopiva ele. Robbins kuvaa tapahtumien kulun samalla 

tavalla kuin lähde. Vaikka Izvolskin molemmat ehdotukset hylättiin, vakuuttelut Iso-
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Britannian tuesta olivat lopulta riittävät.101 

 

Ulkoministeriölle hankalassa ja epämieluisassa Bosporinsalmen kysymyksessä Grey 

tukeutui Iso-Britannian poliittiseen järjestelmään, tässä tapauksessa kabinettiin eli 

hallitukseen. Grey itse ei kieltänyt mitään vaan antoi kabinetin kieltäytyä tarjouksesta. 

Kabinetti taas pystyi yleiseen mielipiteeseen vedoten antamaan kielteisen vastauksen. 

Myöntävä vastaus vastoin kansan tahtoa olisi johtanut hallitusvastuun vaihtumiseen, 

jolloin ulkopoliittisen linjan muutos olisi mitätöinyt sopimuksen. Grey säilytti kasvonsa, 

hyvät suhteet ja pehmensi iskua epämääräisillä lupauksilla tulevasta, mikäli Iso-

Britannian toivomaa linjaa noudatettaisiin. 

 

Steinerin mukaan Iso-Britannian ulkoministeri nautti 1900-luvun alussa poikkeuksellista 

itsenäisyyttä. Parlamentaarisesta hallinnosta ja kabinettivastuusta huolimatta Grey 

nautti suurempaa toiminnan vapautta kuin saksalainen kollegansa. Pääministerin virkaa 

lukuun ottamatta ulkoministerin virka edusti monelle uran huippua. Ainoastaan 

pääministeri rajoitti ulkoministerin toimintaa, sillä käytännössä muilla ministereillä ei 

ollut aikaa tai viitseliäisyyttä perehtyä ulkopolitiikkaan tarpeeksi voidakseen ilmaista 

kabinetissa eriävän mielipiteensä. Ulkoministeriö pystyi pitämään suurelta osin 

toimintansa salassa parlamentilta. Julkisia olivat ainoastaan valtioiden väliset 

sopimukset, jotka sisälsivät rahallisia velvoitteita tai alueluovutuksia. Ulkopolitiikka ei 

nostanut puoluepoliittisia kiistoja, eikä ylipäätään kiinnostanut monia parlamentin 

jäseniä, paitsi kriisiaikoina ja sodan uhatessa.102 Wilson esittää Bosporinsalmen 

aukaisun poikkeustapauksena, esimerkkinä tapauksesta, jolloin ulkoministerin esitys 

kaatui kabinetissa.103 

 

Vaikka Grey nautti virassaan suurta toiminnanvapautta, hän kykeni silti käyttämään Iso-

Britannian poliittista järjestelmää hyödykseen ulkomaisten kollegojen kanssa 

toimiessaan. Uskon, että vaikka Grey oli itsenäinen, asia oli niin tärkeä, ettei Grey olisi 

salmien avaamisesta poliittisesti selvinnyt. Grey haki taitavasti tukea kabinetilta antaen 
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vastuun kieltäytymisestä kabinetille. Lähteen sähkeiden ja kirjeiden perusteella Grey ei 

missään nimessä halunnut Bosporinsalmen aukaisua, vaan käytti kabinettia poliittisena 

työkalunaan. Iso-Britannian ulkopolitiikassa toiminnan vapaus ja vastuu olivat politiikan 

tehokkuuden näkökulmasta sopivassa tasapainossa. 

 

Schmitt toteaa, ettei tämän jälkeen Bosporinsalmen aukaisusta enää kuultu. Hän 

tulkitsee Greyn onnistuneen tilanteen hoidossa loistavasti. Grey väisti Venäjän 

ehdotuksen, jota ei voitu silloisessa tilanteessa hyväksyä ja vahvisti asemiaan Turkin 

silmissä. Samalla hänen onnistui myös vakuuttaa Venäjä Iso-Britannian 

hyväntahtoisuudesta ja säilyttää entente cordiale. Izvolski oli Greyn armoilla, sillä 

Bosporinsalmen aukaisun ehtona oli Bosnian ja Hertsegovinan annektoinnin 

hyväksyminen, mitä Izvolskilla ei ollut lupaa tehdä. Brittidiplomaattien ja lehdistön 

imartelu auttoi Izvolskia hyväksymään tilanteen. Kun Bosporinsalmen hankala kysymys 

oli saatu tieltä, Brittidiplomaatit pystyivät keskittymään itse Bosniaan.104 Olen Schmittin 

tulkinnan kanssa samaa mieltä. Iso-Britannia pyrki selvästi kieltäytymään hankalasta 

ehdotuksesta suututtamatta Venäjää ja ilmeisesti onnistui siinä. 

 

Suunniteltu konferenssi ei kuitenkaan kaatunut Iso-Britannian vastustukseen. Grey 

pohti keskustelussaan Saksan Iso-Britannian suurlähettilään kreivi Metternichin kanssa 

Serbian ja Montenegron mahdollisia vaatimuksia. Metternich totesi, ettei Itävalta-

Unkari suostuisi esiintymään konferenssissa syytettynä. Grey vastasi, että Turkin ja 

Itävalta-Unkarin saaminen konferenssiin olisi vaikeaa. Turkki täytyisi taivutella 

konferenssiin, eikä pakottaa. Turkki ja Itävalta-Unkari halusivat molemmat tietää 

konferenssin lopputuloksen ennen siihen lähtöä.105 Saksa ei vastustanut konferenssia ja 

tunsi sympatiaa Turkkia kohtaan kannattaen kompensaatiota. Iso-Britannia ymmärsi 

Saksan tuen liittolaiselle, Itävalta-Unkarille, muttei suvainnut Itävalta-Unkarin 

käytöstä.106 

 

Kongressi kaatui Itävalta-Unkarin vastustukseen ja haluun ratkaista kysymykset 
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kahdenkeskisillä sopimuksilla. Itävalta-Unkari toivoi mahdollisuutta ratkaista Bosnian ja 

Hertsegovinan kysymys sopimuksella Turkin kanssa. Grey vastasi, että Iso-Britannian 

tavoite oli nähdä Turkin intressejä kunnioittavan sopimuksen syntyminen, tavalla ei 

ollut merkitystä. Itävalta-Unkari ei periaatteellisesti vastustanut konferenssia ja 

tiedusteli ohjelmaa. Grey vastasi ymmärtäneensä, ettei Itävalta-Unkari suostuisi 

käsittelemään avointa Bosnian kysymystä konferenssissa, joten sellaisen ohjelman 

esittäminen olisi mahdotonta.107 Itävalta-Unkari oli valmis hyväksymään Bosnian ja 

Hertsegovinan esille tuomisen konferenssissa kriisin lopettamiseksi, mutta ehdoin. 

Annektointia ei olisi voinut asettaa kyseenalaiseksi ja Novi Bazarin Sanjakin miehityksen 

lopettamisen lisäksi Itävalta-Unkari ei ollut valmis alueellisiin kompensaatioihin.108 

Saksa tuki Itävalta-Unkaria, eikä ollut valmis painostamaan liittolaistaan.109 

 

Kahdenkeskinen sopimus Itävalta-Unkarin ja Turkin välillä sopi Iso-Britannialle hyvin. 

Grey piti sopimusta erittäin suotavana, muttei ollut valmis painostamaan Turkkia 

millään tavoin.110 Itävalta-Unkarin tehtävä oli rauhoittaa Turkki, ei Iso-Britannian.111 

Greyn mielestä mahdollinen sopimus piti kuitenkin hyväksyttää Berliinin kongressin 

allekirjoittajavalloilla.112 Iso-Britannia suositteli ratkaisun pohjaksi rahallista 

kompensaatiota, eli mahdollisesti osaa Turkin ulkomaanvelasta siirrettäväksi Itävalta-

Unkarin maksettavaksi.113 

 

Konferenssin toteutumatta jääminen ei ollut Iso-Britannialle katastrofi. Iso-Britannia 

piti kahdenkeskistä sopimusta jopa parempana.114 Konferenssi oli yhdentekevä, rauha 

Balkanilla ei.115 Ulkoministeriön suhtautumisesta voi päätellä, että sen mielestä Iso-

Britannialla oli mahdollisessa konferenssissa enemmän hävittävää kuin voitettavaa. Iso-

Britannia pyrki itselleen parhaaseen kriisin ratkaisuun, eikä asettanut esimerkiksi 

Ranskan tai Venäjän etua omansa edelle. Iso-Britannia huolehti kuitenkin 
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arvovallastaan vaatimalla allekirjoittajavaltojen hyväksyntää Itävalta-Unkarin ja Turkin 

mahdolliselle sopimukselle, jonka syntymisen oli jo itse käytännössä siunannut. 

 

 

Yhteenveto 

 

Iso-Britannia suhtautui alkavaan kriisiin huolestuneesti. Itävalta-Unkarin katsottiin 

rikkoneen Berliinin konferenssissa 1878 tehtyä sopimusta ja Lontoon protokollaa 

vuodelta 1871. Vastaavien yksipuoleisella ilmoituksella tehtyjen sopimusmuutosten 

mahdollisuus ei miellyttänyt Iso-Britannian ulkoasiainhallintoa. Erityisesti pelättiin 

Balkanin niemimaan vakauden puolesta ja Turkin jakoa, joka olisi tuhonnut poliittisen 

voimatasapainon. Turkissa heinäkuussa 1908 valtaan tullut nuorturkkilainen puolue oli 

erityisesti Iso-Britannian poliitikkojen suosiossa, koska sen katsottiin edustavan 

liberaalia parlamentarismia, jonka mallimaa Iso-Britannian katsottiin olevan. Turkkia 

pyrittiin tukemaan kaikin mahdollisin tavoin ja varmistamaan, että uutta hallintoa 

uhanneet Bulgarian itsenäistyminen sekä Bosnian ja Hertsegovinan annektointi 

kompensoitaisiin Turkille, mieluiten rahallisesti. Tuesta oli selvää hyötyä Turkin 

nuorturkkilaiselle hallinnolle, joka pysyi pystyssä koko kriisin ajan. 

 

Venäjän ja Ranskan ehdotukset kansainvälisestä konferenssista otettiin Iso-Britanniassa 

varautuneena vastaan. Iso-Britannia pelkäsi muiden valtojen kompensaatiovaatimusten 

kohdistuvan Turkkiin ja heikentävän maata entisestään. Tämän vuoksi Iso-Britannia piti 

välttämättömänä ehtona konferenssin hyväksymiselle etukäteen tehtyä sopimusta 

konferenssin ohjelmasta ja tavoitteista.  

 

Venäjän ehdotusta Bosporinsalmen avaamisesta ei voitu hyväksyä. Britit olivat 

vähentäneet laivastoaan Välimerellä, eivätkä halunneet sitä uudelleen lisätä Venäjän 

laivaston tullessa alueelle. Lisäksi Venäjän alkuperäinen ehdotus olisi avannut salmen 

ainoastaan Mustanmeren valtioille, jolloin muiden maiden alukset eivät olisi voineet 

seurata Mustanmeren valtioiden sota-aluksia salmen läpi. Tämä oli Iso-Britannialta 

liikaa vaadittu. Vaikka Venäjä ja Iso-Britannia olivat solmineet 1907 entente cordialen, 

Persiassa ja Afganistanissa suurvaltojen intressit törmäsivät. Sotaa Venäjän kanssa 
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pidettiin mahdollisena, eikä Venäjän Mustanmeren laivastolle haluttu antaa 

mahdollisuutta häiritä Iso-Britannian välimeren huoltoreittejä ja uhattuina vetäytyä 

salmen suojiin. Entente cordiale ei ilmeisesti ollut kyllin voimakas poistamaan sodan 

pelkoa. Brittien ulkoasiainhallinnon toiminta, ulkoministeri Greyn johtamana, oli 

Bosporinsalmea koskevien ehdotusten hoitamisessa tavoitteisiin nähden onnistunutta. 

Entente cordiale pelastettiin, Venäjää ei suututettu, suhdetta Turkkiin vahvistettiin ja 

mitään ei oikeastaan luvattu. Grey onnistui tehtävässään, koska käytti hyväkseen Iso-

Britannian omalaatuista poliittista järjestelmää. Iso-Britanniassa ulkoministeri nautti 

poikkeuksellista toiminnanvapautta parlamentaarisesta hallinnosta huolimatta. 

Ulkoministeri oli myös vastuussa päätöksistään kabinetille, mitä Grey tarvittaessa, 

kuten Bosporinsalmen tapauksessa, käytti hyväkseen siirtäessään epämiellyttävän 

kieltäytymisen kabinetin harteille. Iso-Britannian ulkopolitiikka onnistui yhdistämään 

vapauden ja vastuun tehokkaalla tavalla. 

 

Iso-Britannia pyrki omalta kannaltaan mahdollisimman hyvään lopputulokseen, eikä 

tukenut varauksettomasti minkään osapuolen ehdotuksia, kuten konferenssin kohdalla 

voidaan todeta. Itävalta-Unkarin ehdottaessa tilanteen ratkaisemista Itävalta-Unkarin ja 

Turkin sopimuksella Iso-Britannia ei ajatusta vastustanut, mikäli sopimus olisi ollut 

tyydyttävä. Argumentointi sopimusten pitämisen puolesta, vaatimus Turkin 

kompensoinnista ja haluttomuus avata Bosporinsalmi voidaan nähdä omien ihanteiden 

ja etujen ajamisen lisäksi haluna säilyttää voimatasapaino. Turkin jakaminen, jos mikä, 

olisi horjuttanut vallitsevaa maailmanpoliittista voimatasapainoa, joka oli Iso-

Britannialle, yhdelle maailman johtavista suurvalloista, edullinen.  
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2. Rauhan ja arvovallan puolesta 

 

Toisessa pääluvussa keskitytään kriisin keskivaiheille sijoittuneisiin tapahtumiin. 

Ensimmäisessä alaluvussa käsittelen kuinka Itävalta-Unkarin toimet herättivät Balkanin 

pienissä valtioissa pelkoa ja huolta. Valtiot etsivät ratkaisuja poliittisiin ongelmiinsa 

selvittämällä mahdollisuuksia liittoutua. Toisessa alaluvussa tarkastelen Iso-Britannia 

pyrkimystä toimia välittäjänä ja tukea rauhanomaista ratkaisua. Ulkoministeriö pyrki 

edelleen Turkin intressejä kunnioittavaan ratkaisuun. Kolmannessa alaluvussa tutkin 

kuinka Iso-Britannian suhteet Itävalta-Unkariin ja Saksaan kiristyivät maiden 

lehdistöissä esitettyjen syytöksien vuoksi. Iso-Britannian harjoittama politiikka ei aina 

saanut vastakaikua kriisin osapuolilta. 

 

 

2.1. Konvention116 pelättiin johtavan sotaan 

 

Bosnian kriisi sai Balkanin pienemmät valtiot pohtimaan kuinka puolustautua 

suurvaltojen laajentumispyrkimyksiä vastaan. Erääksi vaihtoehdoksi nousi sotilasliitto. 

Iso-Britannia otti vahvasti kantaa liiton luonteeseen ja koostumukseen. Ensimmäisenä 

liiton mahdollisuudesta raportoi Buchanan Sofiasta käsin. Hän pelkäsi kriisin 

aloittaneiden Itävalta-Unkarin ja Bulgarian liittoa ja mahdollista Serbian jakoa näiden 

kesken. Serbian, Montenegron ja Turkin keskinäinen liitto olisi tarpeeksi vahva 

patoamaan Saksan tukeman Itävalta-Unkarin laajentumispyrkimykset.117 Whitehead 

arvioi, ettei liitto olisi Turkin etujen mukainen. Bulgaria saattaisi liittoumien sodassa 

marssia Makedoniaan ja Turkki menettäisi lisää alueitaan. Whiteheadin mukaan 

Itävalta-Unkari luultavasti tiesi Turkin, Serbian ja Montenegron kaavailuista, eikä 

välittänyt tai pitänyt niitä uhkana.118 

 

Grey oli huolissaan Serbian, Montenegron ja Turkin mahdollisen konvention 

hyökkäyksellisestä puolesta. Grey linjasi, että Iso-Britannia voisi suvaita vain 
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puolustuksellista liittoa.119 Turkin suurvisiiri rauhoitteli Iso-Britanniaa todeten 

keskustelujen rauenneen. Niiden tarkoituksena oli ollut ainoastaan Bulgarian 

sotapuolueen rauhoittelu. Tsaari Ferdinandia visiiri piti rauhaan pyrkivänä, mutta 

pelkäsi Bulgariassa olevia sotaa lietsovia piirejä. Montenegrosta oli kuitenkin vielä 

tulossa erikoislähettiläs keskustelemaan liitosta.120 Grey pyrkii estämään 

erikoislähettilään neuvottelujen onnistumisen.121 

 

Serbia halusi kuitenkin jatkaa neuvotteluja ja teki ehdotuksen sopimuksesta, jonka 

mukaan sopimusosapuolista yksikään ei tunnustaisi Bulgarian itsenäistymistä tai 

Bosnian ja Hertsegovinan liittämistä Itävalta-Unkarin alueisiin ilman yhteistä päätöstä. 

Iso-Britannian rauhoittamiseksi liitto olisi ollut pelkästään puolustuksellinen. Venäjä 

otti yhteyden Serbiaan ja totesi ettei kyennyt sallimaan liittoa, joka olisi kohdistettu 

Bulgariaa vastaan.122 Neuvottelut vaikeutuivat Turkin halutessa lisätä Bulgariaa vastaan 

kohdistetun artiklan, jota Serbia ei Venäjän vuoksi kyennyt hyväksymään. Serbia ei 

voinut myöskään hyväksyä Bosnian ja Hertsegovinan kohtalon ratkaisemista Itävalta-

Unkarin ja Turkin välisillä neuvotteluilla. Serbia vetosi haluun turvata maakuntien 

serbialaisen väestön kansallinen ja uskonnollinen kehitys. Serbia halusi ehdottomasti 

Turkin olevan kanssaan Itävalta-Unkaria vastaan, muttei voinut luopua intresseistään 

maakunnissa. Whitehead vetosi Serbian rauhantahtoon.123 Grey linjaa, ettei Iso-

Britannia voi antaa suostumustaan yhdellekään konventiolle, joka on suunnattu 

nimettyä suurvaltaa vastaan. Yhteistyö Balkanin valtioiden ja Turkin välillä on 

toivottavaa, mutta liitto ilman Bulgariaa tai liitto, joka pakottaa Bulgarian Itävalta-

Unkaria vastaan, ei voi edistää rauhaa.124 

 

Venäjä ei voinut sallia liittoa, joka olisi jollain tavalla ollut Bulgarian vastainen. Venäjä 

ehdotti sen sijaan eräänlaista Balkanin valtioiden ja Turkin konfederaatiota maiden 

yhteistä puolustusta varten. Suurlähettiläs Nicolsonilta tiedusteltiin tietoja 

mahdollisesta sopimuksesta Itävalta-Unkarin ja Bulgarian välillä. Nicolson ilmoitti 
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olevansa sopimuksesta tietämätön, mutta kertoi Bulgarian sanoutuneen irti kaikesta, 

mikä saattaisi ajaa sen sotaan toista Balkanin slaavivaltiota vastaan.125 Grey totesi, että 

minkäänlainen liitto Turkin ja Serbian välillä ilman Bulgariaa olisi hyödytön, vaikka se 

solmittaisiinkin ainoastaan puolustustarkoituksessa.126 Greyn toiveiden mukaisesti 

Whitehead raportoi Montenegron erityislähettilään suunnitelmista neuvottelun 

suhteen.127 Neuvottelut kariutuivat.128 Iso-Britannian pyrkimykset onnistuivat. 

Schmittin mukaan Izvolski piti vielä 25. joulukuuta duumassa puheen, jossa esitti 

toiveen nähdä Serbia, Montenegro, Bulgaria ja Turkki liitossa keskenään.129 

 

Balkanin niemimaan slaavivaltioiden välinen liitto nousi uudelleen keskusteluun kriisin 

jo päätyttyä. Serbiassa pohdittiin Serbian ja Bulgarian entente cordialea saksalaisen 

etenemisen pysäyttäjäksi.130 Sopimuksen muoto lainattiin, koska haluttiin Iso-

Britannian suosiollisempaa suhtautumista liittoon. Eihän Iso-Britannia voisi vastustaa 

sopimusta, jonka kaltaiset sopimukset olivat Iso-Britannian oman ulkopolitiikan 

kulmakivi? Tämäkään ajatus ei kuitenkaan toteutunut. ROBERT LEE WOLFFIN mukaan koko 

idea Balkanin slaavivaltioiden keskinäisestä liitosta, Balkanin liigasta, tuli venäläisiltä 

virkamiehiltä, panslavisteilta, jotka halusivat nähdä saksalaisvaikutuksen patoamisen 

Turkin ja slaavivaltioiden yhteisellä ponnistuksella.131 Lähteessä tätä kytköstä ei näy, 

mutta on mahdollista, ettei siitä oltu tietoisia. Mikäli aloitteen olisi katsottu tulleen 

Venäjältä, Iso-Britannian suhtautuminen ideaan olisi todennäköisesti ollut toinen. 

 

Mihin Iso-Britannia pyrki toiminnallaan? En usko, että syntymässä ollut liittouma olisi 

ollut niin vahva, että se olisi millään tavalla uhannut Iso-Britannian etuja. Sitä paitsi Iso-

Britannia oli tyytyväinen, että Turkki oli hyvissä väleissä slaavinaapuriensa kanssa. 

Todennäköisempää on, että ulkoministeriössä pelättiin vahvalta näyttävän liittouman 

kannustavan yhtä sopimusosapuolista, todennäköisimmin Serbiaa, uhkarohkeaan 

ulkopolitiikkaan. Ellei liittouma aloittaisi sotaa Itävalta-Unkaria tai Bulgariaa vastaan, 
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saattaisi Itävalta-Unkari kokea liittouman uhkaksi ja aloittaisi sodan. Tämän vuoksi Iso-

Britannia vaati, ettei liittouma saanut missään tapauksessa olla hyökkäystä varten. 

Sodan lopputulosta ei kyennyt kukaan arvioimaan. Sota olisi varmasti horjuttanut 

Euroopan voimatasapainoa. Yksi mahdollinen selitys on myös Serbian nihkeä 

suhtautuminen Itävalta-Unkarin ja Turkin välisiin neuvotteluihin, jotka olivat Iso-

Britannialle tärkeät. Aikaisemmissa Bosnian kriisiä käsittelevissä tutkimuksissa Balkanin 

valtioiden konventiopyrkimyksiä ei ole tuotu esille, mutta mielestäni ne ansaitsevat 

huomiota osana Bosnian kriisiä. 

 

 

2.2. Epäkiitollinen tehtävä välittäjänä 

 

Grey oli huolissaan kriisin kehittymisestä, vaikka Turkki oli pääsemässä sopuun 

Bulgarian ja Itävalta-Unkarin kanssa. Mikäli Iso-Britannia olisi tunnustanut erikseen 

Bulgarian itsenäistymisen, Saksa olisi voinut samalla tavalla tunnustaa Bosnian ja 

Hertsegovinan liittämisen Itävalta-Unkariin. Itävalta-Unkari olisi voinut tämän jälkeen 

vaatia Bosnian ja Hertsegovinan tunnustamista Itävalta-Unkarin osaksi ilman 

konferenssia. Izvolski ei tämän vuoksi halunnut Itävalta-Unkarin ja Turkin välisessä 

sopimuksessa olevan sanaakaan anneksion tunnustamisesta ilman neuvotteluja 

allekirjoittajavaltojen kanssa. Jos jokin valloista olisi tunnustanut Turkin ja Bulgarian 

sopimuksen jälkeen Bulgarian itsenäistymisen, olisivat Venäjän mahdollisuudet ajaa 

Serbian ja Montenegron etuja kaventuneet. Grey ehdottikin Iso-Britannian, Ranskan, 

Venäjän, Italian, Saksan ja Itävalta-Unkarin yhteistä Bulgarian itsenäisyyden 

tunnustamista välittömästi, kun Turkki olisi päässyt asiasta sopuun. Itävalta-Unkari olisi 

saattanut asettaa ehtoja, mutta se ei olisi voinut väittää, ettei allekirjoittajavaltoja olisi 

kuultu.132 

 

Kriisin aikana Iso-Britannian suhtautuminen Serbiaan selittyy halulla pitää hyvät 

suhteet Venäjään ja Turkkiin. Serbia vaati autonomiaa Bosnialle ja Hertsegovinalle. 

Mikäli vaatimukseen ei suostuttaisi, Serbia ilmoitti olevansa valmis vaikka sotaan 
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Itävalta-Unkaria vastaan, Venäjän tukemana. Ulkoministeriössä vaatimus otettiin 

epäuskoisena vastaan. Arvioitiin Serbian bluffaavan ja Serbian kohtalon olevan joka 

tapauksessa Iso-Britannialle yhdentekevä, jopa hyödyllinen mikäli Itävalta-Unkarin 

kauppa kärsisi. Venäjän mukaan tulo olisi kuitenkin eri asia, ja tapahtumien kulkua 

siihen suuntaan tulisi välttää. Grey suitsi virkamiehiensä spekulointia toteamalla sodan 

mahdollisuuden olevan olemassa ja Iso-Britannian tekevän kaikkensa sen 

estämiseksi.133 Grey totesi Iso-Britannian tuntevan sympatiaa Serbian pyrkimyksiä 

kohtaan Venäjän suhteiden vuoksi134 ja neuvoi Serbiaa välttämään konfliktia Itävalta-

Unkarin kanssa.135 Samalla Grey toivoi Whiteheadilta yhteistyötä Belgradissa Ranskan 

ja Venäjän suurlähettiläiden kanssa Serbian ja Itävalta-Unkarin välisen jännitteen 

helpottamiseksi.136 Serbian keskittymisessä Itävalta-Unkariin Grey näkee positiivisen 

puolen. Serbia oli tehnyt Itävalta-Unkarin vuoksi rauhan Turkin kanssa.137 Grey iloitsi 

Turkkiin kohdistuneen slaavien paineen hellittämisestä. 

 

Iso-Britannia halusi toimia välittäjänä kriisiä ratkaistaessa, ehkä varmistaakseen 

parhaan lopputuloksen itsensä kannalta, mutta diplomaattisessa tilanteessa oli useita 

Iso-Britannian toimintaa vaikeuttavia elementtejä. Yhteyksissään Serbiaan Iso-

Britannia ei pystynyt lupaamaan mitään varmistamatta ensin Itävalta-Unkarin ja 

Venäjän hyväksyntää. Muussa tapauksessa Iso-Britannia olisi saattanut joutua 

hankalaan välikäteen.138 Serbia ei ollut tyytyväinen esitettyihin kompensaatioihin, jotka 

koostuivat kauppasopimuksista ja oikeuksista käyttää rautateitä.139 Ainakaan kriisin 

tässä vaiheessa Iso-Britannian diplomatia ei tuottanut tulosta. 

 

Tilannetta kiristi sodan pelko ja kova retoriikka puolin ja toisin. Esimerkiksi Venäjän 

pääministeri Pjotr Stolypin varoitti suoraan Itävalta-Unkaria ryhtymästä toimiin Serbiaa 

vastaan. Venäjällä ei tässä tapauksessa olisi ollut muuta mahdollisuutta kuin yleisen 
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mielipiteen painostuksesta mobilisoida armeijansa.140 Stolypin bluffasi aikaa 

hallitsevan reaalipolitiikan mukaisesti, sillä kriisin edetessä oli selvää, ettei Venäjä 

kyennyt sotaan. 

 

Izvolski sen sijaan oli huolissaan Iso-Britannian lämpimistä väleistä Saksaan ja Itävalta-

Unkariin sekä mahdollisesta yhteisestä Balkanin politiikasta. Jos vielä Ranskan välit 

Saksaan lämpiäisivät, olisi Venäjä eristetty. Itävalta-Unkarin hyökätessä Serbiaan 

Venäjä olisi ainoa, joka protestoisi. Nicolson toppuutteli, että Iso-Britannia toimi 

yhteisymmärryksessä Saksan ja Ranskan kanssa, koska kaikki kolme toivoivat 

rauhanmukaista ratkaisua.141 Hardinge kumosi Izvolskin pelot todeten Saksan haluavan 

rauhaa ja Itävalta-Unkarin aggression olevan vältettävissä. Hän suunnitteli jopa Saksan 

kutsumista yhteistoimintaan Iso-Britannian, Ranskan ja Venäjän kanssa, koska sen sana 

painoi Wienissä.142 Izvolskin vuodatus vaikuttaa huomion hakemiselta ja Iso-Britannian 

tuen varmistamiselta. Izvolski pelkäsi, että Venäjän liittolaiset siirtyisivät Saksan leiriin 

ja voimatasapaino murenisi. Iso-Britannian ulkoministeriöstä riennettiin vakuuttamaan 

ja rauhoittamaan kumppania, jonka merkitys Iso-Britannian ulkopolitiikalle oli suuri.  

 

Iso-Britannialle Venäjän suhteiden ylläpitämisen osana oli Venäjän hallinnollisen 

tilanteen seuraaminen. Iso-Britannia suhtautui positiivisesti Venäjän pääministeri 

Stolypiniin ja piti tätä uudistusmielisenä ja liberaalina. Hardinge oli hyvin tyytyväinen 

kuultuaan, ettei Stolypin aio erota kriisin seurauksena, vaikka Izvolski eroaisikin. 

Izvolski esitti konferenssin asialistalle Kreetan antamista Kreikalle ja kompensoimista 

Kyproksen siirtämisellä Iso-Britannialta Turkille. Hardinge torjui tämän vetoamalla 

Kyproksen kreikkalaiseen väestöön. Miksi Iso-Britannian pitäisi maksaa Itävalta-

Unkarin ja Bulgarian pahoista teoista? Turkki tarvitsi Hardingen mukaan Iso-Britannian 

saaresta vuosittain maksamaa rahaa (vuokraa).143 Izvolskin huoliin Itävalta-Unkarin 

aggressiosta vastattiin toteamalla, ettei Iso-Britannia keskeytä Turkin ja Itävalta-

Unkarin välisiä neuvotteluja.144 Vaikuttaa siltä, että Venäjään suhtaudutaan 
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positiivisesti kumppanina maailmanpolitiikassa ja Venäjän suunnalta tulevat ikävät 

ehdotukset henkilöidään Izvolskiin. Toinen mahdollinen selitys on, että Iso-Britannia 

näytti itsenäisyyttään kieltäytymällä keskeyttämästä itselleen tärkeitä neuvotteluja. 

 

Iso-Britannian ulkoministeriö ei kyennyt säilyttämään Hardingen osoittamaa 

luottamusta rauhanomaiseen ratkaisuun. Grey huolestui siinä määrin Itävalta-

Unkarista kantautuvista uutisista, että uskoi Itävalta-Unkarin hyökkäyksen Serbiaan 

olevan mahdollinen.145 Hän antoi Cartwrightille tehtäväksi toimia yhdessä muiden 

suurlähettiläiden kanssa estääkseen Aehrenthalia ja Itävalta-Unkaria ryhtymästä 

sotaan.146 

 

Bosnian kriisi nosti Iso-Britanniassa keskusteluun sodan mahdollisuuden. 

Ulkoministeriön täytyi pohtia, mikä olisi Iso-Britannian rooli sodan syttyessä. 

Yksityisessä kirjeessään Nicolsonille Grey hahmotteli skenaariota sodasta. Grey totesi 

Saksan tukevan Itävalta-Unkaria. Grey ei nähnyt mahdollisena minkään vallan suoraa 

hyökkäystä Saksan kimppuun. Saksan hyökkäyksessä Ranskaan Iso-Britannian lehdistö 

olisi Ranskan puolella, jolloin Iso-Britannian moraalinen velvollisuus olisi auttaa 

Ranskaa. Mikäli Balkanin tilanne aiheuttaisi sodan Itävalta-Unkarin ja Saksan liittouman 

sekä Venäjän ja Ranskan liittouman välillä Iso-Britannian sympatia olisi puolustautuvan 

puolella, mutta Iso-Britannian mahdollisia toimia Grey ei lähtenyt arvioimaan.147 

 

Sodan uhka ei kuitenkaan vielä ollut hälyttävä. Robbinsin mukaan Grey tyynnytteli 

poliitikkoja, jotka pelkäsivät Saksan hyökkäävän kriisin seurauksena Ranskaan Belgian 

kautta, jolloin Iso-Britannia olisi pakotettu sotaan. Ranska oli Greyn mukaan kriisissä 

Itävalta-Unkariin ja Saksaan positiivisimmin suhtautuvia suurvaltoja, joten mitään syytä 

hyökätä ei ollut.148 Ristiriita Greyn Nicolsonille lähettämän viestin ja julkisen 

mielipiteen välillä selittyy sillä, että Grey saattoi turvata oman toiminnanvapautensa 

tilanteessa tyynnyttelemällä ulkoministeriön ulkopuolisia poliitikkoja ja estäen näin 
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parlamentin puuttumisen tilanteeseen. Yksityisesti viesteissään Nicolsonille Grey 

kykeni tuomaan esille todellisen arvionsa tilanteen vakavuudesta. 

 

Iso-Britannia pyrki toimimaan kriisin aikana välittäjänä omia intressejä ajaakseen. 

Tulokset olivat laihoja tilanteen puristaessa Iso-Britannian ulkopolitiikan riippuvaiseksi 

Itävalta-Unkarin ja Venäjän mielipiteistä, joiden välissä Iso-Britannia joutui etsimään 

omaa suuntaansa. Iso-Britannia myötäili varsinkin Venäjää pyrkien pitämään 

kumppaninsa rauhallisena. Venäjän ystävyys oli Iso-Britannialle tärkeää Intian 

turvallisuuden takaamiseksi. Bosnian kriisi pakotti Iso-Britannian kunnolla pohtimaan 

suursodan mahdollisuutta ja rooliaan siinä. Sotaa, johon Iso-Britannia olisi pakotettu 

osallistumaan, ei kuitenkaan virallisesti nähty vielä todennäköisenä. Vaikka Grey oli 

yksityisessä kirjeessään tilanteesta huolissaan, hän kuitenkin virallisissa yhteyksissä 

tyynnytteli poliitikkokollegoitaan. 

 

 

2.3. Arvovallan säilyttäminen hyökkäyksen edessä 

 

Iso-Britannian tuki Turkille aiheutti ongelmia Itävalta-Unkarin ja Iso-Britannian välisiin 

suhteisiin. Iso-Britannia puolusti Turkin oikeutta boikotoida Itävalta-Unkarista tulevia 

tuotteita. Lisäksi Iso-Britannian lehdistö suhtautui kielteisesti Itävalta-Unkariin Bosnian 

ja Hertsegovinan kaksoismonarkiaan liittämisen jälkeen. Itävalta-Unkarin lehdistössä 

arvosteltiin kovin sanoin Iso-Britannian ulkopolitiikkaa.149 Aehrenthal antoi ymmärtää 

Iso-Britannian olevan syypää Itävalta-Unkarin vaikeuksiin Turkin ja Serbian kanssa. Iso-

Britannian tuki rohkaisi näitä uhmaamaan kaksoismonarkiaa ja tilanteen jatkuessa 

satuttaisi maiden suhteita. Iso-Britannian uuden, vasta Wieniin saapuneen, 

suurlähettiläs Fairfax Cartwrightin vastaus kuului, että Iso-Britannian kaltaisen 

liberaalin maan oli vaikeaa vaikuttaa vapaaseen julkisen mielipiteen julkilausumiseen 

lehdistössä. Mikäli Itävalta-Unkari itse toimisi Turkkia ja Serbiaa kohtaan sovittelevasti, 

se saisi osakseen koko maailman hyväksynnän. Iso-Britannia ei todellakaan rohkaise 

Serbiaa sotaan.150 Iso-Britannian lehdistö näyttäytyy tässä ikään kuin maailman 
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omanatuntona, ja patrioottinen ylpeys omasta järjestelmästä, joka tämän 

mahdollistaa, on selvä. 

 

Greyn kanta asiaan oli, että sopimus Turkin ja Itävalta-Unkarin välillä, mieluiten 

rahalliseen kompensaatioon perustuva, oli ollut Iso-Britannian tavoite koko ajan. Grey 

ehdotti Itävalta-Unkaria Serbialle ja Montenegrolle luvattavien kompensaatioiden 

takaajaksi. Iso-Britannian vastuun Itävalta-Unkarin vaikeuksista Grey totesi olevan 

Itävalta-Unkarin lehdistön sepite.151 Greyn keskustellessa Itävalta-Unkarin Lontoon 

suurlähettilään kanssa maiden lehdistöjen esittämistä syytöksistä ulkoministeriöitä 

vastaan, suurlähettiläs totesi Iso-Britannian lehdistön kirjoittelua käytettävän 

Montenegrossa todisteena Iso-Britannian lupaamasta tuesta. Grey totesi Itävalta-

Unkarilla olevan paljon suurempi valta yli lehdistönsä kuin liberaalilla Iso-

Britannialla.152 Iso-Britannian lehdistönvapaus antoi vastuuvapauden poliitikoille 

lehdistön kirjoituksista. Ajan ulkopolitiikan luonteeseen kuului, että sopimusten ollessa 

salaisia lehdistön uutisoinnilla oli vaikutusta sekä kansojen että sopimuksen 

ulkopuolisten valtioiden käsitykseen tilanteesta. 

 

Iso-Britannialle sen toimista annettu kuva ulkomaisissa lehdissä muodostui 

ulkopolitiikan arvovaltakysymykseksi ja huolen aiheeksi. Itävalta-Unkarin ilmapiirin 

todettiin olevan Iso-Britannialle vihamielinen lehdistön jatkaessa Iso-Britannian 

politiikan vääristelyä ja syyttäessä Iso-Britanniaa Itävalta-Unkarin tuotteiden 

ostoboikotista Turkissa. Syylliseksi leimattiin saksalaiset lehdet, joita Itävalta-Unkarin 

tiedotusvälineet lainasivat. Saksan todettiin tekevän kaikkensa murtaakseen Iso-

Britannian ja Itävalta-Unkarin hyvät välit.153 Saksalaisen lehdistön Iso-Britannia-

vastaisuudesta esimerkkinä esitettiin artikkeli lehdestä Neue Freie Presse.154 Itävalta-

Unkarin lehdistön ilmoitettiin toistavan kaiken saksalaisissa lehdistössä esitetyn 

negatiivisen Iso-Britanniasta ja jättävän pois positiivisen. Iso-Britanniaa syytettiin 

Serbian tukemisesta, aseiden välittämisestä, Itävalta-Unkarin vastaisen propagandan 

rahoittamisesta, sotilaallisen avun lupaamisesta ja rauhanomaisen ratkaisun 
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mahdollisuuden tuhoamisesta. Cartwright vertasi tiukan hallintokontrollin alaisia 

saksalaisia ja itävaltalaisia sanomalehtiä brittiläiseen lehdistönvapauteen osoittaen 

syyllisten löytyvän hallinnosta.155 Grey totesi, ettei hänellä ollut pyrkimystä eristää 

Saksaa poliittisesti, vaikka häntä siitä syytettiin.156 

 

Steinerin mukaan Iso-Britannian ulkoministeriöllä ei ollut kykyä ohjata lehdistöä tai 

kontrolloida sitä, vaikka järkeviä neuvoja pyrittiin antamaan.157 Iso-Britanniassa 

saksalaisten ja itävaltalaisten lehtien hyökkäykset tulkittiin suoraksi hyökkäykseksi 

maiden hallintojen taholta, kun taas oman lehdistön katsottiin olevan täysin omissa 

nimissään ja valtiosta riippumattomasti toimiva. Ajateltiin, että Iso-Britannian lehdistö 

raportoi asiat niin kuin ne olivat ja toimi mallina koko maailman lehdistölle. 

 

Aehrenthal ilmoitti ymmärtävänsä Iso-Britannian tuen nuorturkkilaisille, muttei 

slaaveille. Serbia ja Montenegro elivät hänen mukaansa harhassa, että niillä olisi Iso-

Britannian tuki takanaan.158 Iso-Britannia ohitti sitä vastaan esitetyt syytökset 

toteamalla ne perättömäksi loanheitoksi ja tarkoitushakuiseksi Iso-Britannian 

ulkomaansuhteiden haavoittamiseksi. Toisaalta Grey linjasi muistiossaan, ettei Iso-

Britannian tule näyttäytyä Itävalta-Unkarin ja Turkin välisissä neuvotteluissa 

välittäjänä, ettei saisi slaavien vihoja päälleen.159 

 

Ratkaisun lähetessä Itävalta-Unkarin ja Turkin välisissä neuvotteluissa Aehrenthalin 

sävy muuttui. Hän korosti Iso-Britannian hyväksynnän tärkeyttä Itävalta-Unkarin 

tehdessä ehdotusta Turkille. Aehrenthal pyysi jopa anteeksi lehdistön anglofobiaa. 

Grey epäilee anteeksipyynnön vilpittömyyttä.160 Itävalta-Unkarin hallinnon epäiltiin 

rohkaisevan lehdistön hyökkäyksiä ja pidettiin Iso-Britannian lehdistön käytöstä 

hyökkäyksen edessä esimerkillisenä.161 Iso-Britannian ilmaistessa ärtymyksensä siihen 
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vastattiin syyttämällä Iso-Britannian lehdistöä keisarin vastaisista hyökkäyksistä.162 Iso-

Britannia pahoitteli keisaria koskevaa artikkelia, mutta vaati samanlaista 

anteeksipyyntöä kuningasta koskevista artikkeleista. Selityksiä ei uskottu, koska Iso-

Britannian ulkoministeriössä oli vallalla käsitys, että Itävalta-Unkarin lehdistö oli 

tiukasti hallinnon hallittavissa.163 Kaikesta huolimatta Grey suhtautui yhä positiivisesti 

Itävalta-Unkarin ja Turkin väliseen sopimukseen. Grey katsoi sen poistavan suuren 

esteen rauhanomaisen ratkaisun tieltä, vaikkei olisikaan koko kriisin päättävä 

ratkaisu.164 

 

Cartwright piti koko lehdistöjupakkaa Saksan yrityksenä tuhota Iso-Britannian ja 

Itävalta-Unkarin välit, mikä onnistui sikäli, että maiden välit olivat kaukana 

tyydyttävistä. Iso-Britannian syytettiin tukevan Serbia ja Montenegroa ainoastaan 

rangaistakseen Itävalta-Unkaria hyvistä suhteista Saksaan. Cartwright totesi Iso-

Britannialla olevan rohkeutta toimia Balkanilla ilman Itävalta-Unkarin tai Venäjän 

tukea. Suhteet Itävalta-Unkariin voitaisiin paikata, kunhan Turkin ja Itävalta-Unkarin 

välinen sopimus, eli Konstantinopolin protokolla, olisi allekirjoitettu.165 Cartwright 

liioittelee mielestäni Iso-Britannian itsenäisyyttä Balkanin asioissa. Grey totesi toisessa 

yhteydessä ulkoministeriön kuuntelevan sekä Itävalta-Unkaria että Venäjää Balkanin 

asioissa. Mutta jos Cartwright tarkoitti Balkanin maista ainoastaan Turkkia, lausunto oli 

lähempänä totuutta. 

 

Robbinsin mukaan lehdistön hyökkäyksien seurauksena Iso-Britannian ja Itävalta-

Unkarin suhteet huonontuivat jyrkästi. Grey katsoi lehdistön hyökkäysten olevan 

ansaitsemattomia ja oman toimintansa olleen tilanteen vakavuuteen nähden asiallista. 

Grey kielsi olevansa lähtökohtaisesti saksalaisvastainen.166 

 

Tilanne laukesi Itävalta-Unkarin ja Turkin allekirjoittaessa protokollan 

Konstantinopolissa helmikuun 26. päivä 1909. Itävalta-Unkari maksoi kaksi ja puoli 
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miljoonaa Turkin liiraa korvauksena Bosniasta ja Hertsegovinasta.167 Iso-Britannian 

alun perin ehdottama rahallinen kompensaatio siis toteutui. Aehrenthal halusi Iso-

Britannian vastauksen protokollaan maaliskuun alkupuolella,168 mutta Iso-Britannia 

ratifioi Itävalta-Unkarin ja Turkin välisen protokollan vasta kriisin ratkettua. Tämä ei 

kuitenkaan aiheuttanut ongelmia, sillä ratifioinnista sinänsä ei ollut epäilystä. 

 

Schmittin mukaan Itävalta-Unkarin ja Turkin välisissä neuvotteluissa Iso-Britannian tuki 

Turkille vahvisti Turkin neuvotteluasemia.169 Saksa neuvoi Itävalta-Unkaria pyrkimään 

sopuun asiassa, mikä kannusti tulemaan neuvotteluissa Turkkia vastaan.170 Aehrenthal 

piti Turkin jatkuvaa vastustusta täysin Iso-Britannian osoittaman tuen syynä.171 Greyn 

kieltäydyttyä ottamasta vastuuta brittimedian kirjoituksista, Aehrenthal oli 

raivoissaan.172 Turkin ollessa Iso-Britannian tuella vakuuttunut olevansa oikeutettu 

rahalliseen kompensaatioon ja Saksan odottaessa liittolaiseltaan toimia Aehrenthal 

lopulta taipui tarjoamaan kahta ja puolta miljoonaa liiraa. Iso-Britannia hyväksyi 

ehdotuksen ja suositteli sen hyväksymistä Turkille. 173 Turkki kuitenkin viivytti 

ratifiointia haluten Itävalta-Unkarilta takeet, ettei se antaisi Serbian miehittää vasta 

tyhjennettyä Novi Bazarin Sanjakia.174 Erinäisten viivytysten jälkeen helmikuun 26. 

päivä allekirjoitettu sopimus viimein ratifioitiin 5. toukokuuta 1909.175 Itävalta-Unkarin 

turhautuminen tilanteeseen oli ymmärrettävää. 

 

Loukkaantuneista äänensävyistä ja omasta maineesta huolehtimisesta huolimatta 

Itävalta-Unkarin ja Turkin väliset neuvottelut menivät Iso-Britannian tavoitteiden 

mukaisesti. Ei ole nähtävissä, että saksalaisen ja itävaltalaisen lehdistön hyökkäyksillä 

olisi aiheutettu Iso-Britannialle tai sen maineelle pysyvää haittaa. Suhteet Itävalta-

Unkariin kuitenkin kiristyivät, ja Saksan katsottiin olevan ainakin osasyyllinen 

huonontuneisiin suhteisiin. Tapaus osoittaa myös, kuinka ylpeitä Iso-Britanniassa oltiin 
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vapaasta lehdistöstä. 

 

 

Yhteenveto 

 

Iso-Britannia pyrki toimimaan Bosnian kriisissä välittäjänä, mutta tehtävää vaikeutti 

tasapainoilu Venäjän ja Itävalta-Unkarin vaatimusten välissä. Hyvät suhteet Venäjään 

arvioitiin olevan saavutettavissa parhaiten puolustamalla Serbian vaateita. 

Rauhanomainen ratkaisu oli kuitenkin etusijalla, mikä näkyy Balkanin valtioiden välisen 

konvention vastustamisena. Ulkoministeriölle erittäin tärkeä Turkin etu toteutui 

aktiivisella Turkin tukemisella sen neuvotellessa sopimuksen Itävalta-Unkarin kanssa. 

Ulkoministeriön pyrkimyksenä oli nähdä molemmissa ystävällismielisissä valtioissa, 

Turkissa ja Venäjällä liberaali ja Iso-Britannialle ystävällismielinen hallinto. 

 

Iso-Britannian välitystoiminta sai osaksensa myös negatiivista julkisuutta saksalaisten ja 

itävaltalaisten lehtien hyökätessä Iso-Britannian ulkopolitiikkaa vastaan. Saksan ja 

Itävalta-Unkarin turhautuminen purkautui Iso-Britannian vastaisena kampanjana, joka 

maalasi Greyn ja ulkoministeriön syyksi keskusvaltojen ongelmiin. Iso-Britannia varjeli 

arvovaltaansa ja mainettaan ollen ylpeä vapaasta lehdistöstään. Syytöksiin vastattiin ja 

omaa lehdistöä puolustettiin, kunnes myrsky laantui Itävalta-Unkarin ja Turkin välisen 

sopimuksen myötä. Usko oman politiikan oikeutukseen ja oikeellisuuteen oli vahva. 

Suhteet Itävalta-Unkariin haluttiin paikata, mutta jupakasta jäi katkeruus Saksaa 

kohtaan. 
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3. Entente cordialen säilyttäminen 

 

Kolmannessa pääluvussa käsittelen kriisin ratkaisua. Ensimmäisessä alaluvussa 

tarkastelen kuinka Iso-Britannia pyrki kohti kriisin ratkaisua Serbiaa ja Venäjää 

tyydyttävästi. Ulkoministeriön suhtautuminen konferenssiin muuttui. Toisessa 

alaluvussa käsittelen kuinka Saksan toimet pakottivat Iso-Britannian vaihtamaan 

lähestymistapaansa ja Greyn muuttamaan välitysesityksensä sanamuotoja. Kolmas 

alaluku summaa, mitä ulkoministeriössä ajateltiin kriisin ratkaisusta ja vaikutuksista. 

Iso-Britannian ulkopolitiikkaa ohjaavat sopimukset joutuivat kritiikin kohteeksi. 

 

 

3.1. Pyrkimys Serbiaa ja Venäjää tyydyttävään ratkaisuun 

 

Kriisin pitkittyessä ratkaisuksi kaavailtiin suurvaltojen yhteisiä vetoomuksia kriisin 

osapuoliin Wienissä ja Belgradissa. Kriisi kulminoitui loppuvaiheessa Itävalta-Unkarin ja 

Serbian keskinäiseen kiistaan Bosnian ja Hertsegovinan maakuntien asemasta ja niiden 

kaksoismonarkiaan liittämisen tunnustamisesta. Ranskalaiset halusivat hankkia Italian 

tuen toimille Wienissä ja pyysivät Iso-Britannian lupaa toimeen. Iso-Britannia varmisti 

asian Venäjän kanssa. Venäjän hyväksynnän varmistuttua Grey antoi luvan.176 

 

Kriisin aikaisessa diplomatiassa näyttäisi lähteen perusteella vallinneen rintamalinjat, 

jotka vastasivat kaksi- ja kolmiliittoa pienin poikkeuksin. Vastakkain olivat Venäjä ja 

Itävalta-Unkari. Venäjän puolella oli Iso-Britannia, joka hoiti kommunikointia 

vastapuoleen, ja Itävalta-Unkarin puolella samaa roolia hoiti Saksa. Ranska varmisti Iso-

Britannian kannan ennen kuin toimi. Tilanteen voi todeta tässä viitattavan dokumentin 

lisäksi, ensimmäisessä pääluvussa käsitellystä, Clemenceaun reaktiosta tietoon 

anneksiosta 4. lokakuuta, jolloin hän kysyi välittömästi Iso-Britannian kantaa. Ranska 

myös hoiti yhteyksiä Italiaan. Tämän perusteella kriisin diplomatiasta välittyy käsitys 

Itävalta-Unkarista ja Venäjästä Balkanin asioista riitelevinä suurvaltoina, joiden riitaan 

tulevat vedetyiksi sovittelevammat Iso-Britannia ja Saksa. Ranska ja Italia ovat toisen 

                                                           
176

 Sir F. Bertie to Sir Edward Grey, Paris, February 18, 1909. BDOW, V, 604. 



45 
 

luokan suurvaltoja, joiden sana painaa ainoastaan siinä tapauksessa, että siitä saadaan 

tukea omille pyrkimyksille. 

 

Izvolski oli hyvin tyytyväinen Italian kutsumisesta mukaan kaavailtuun toimenpiteeseen 

Wienissä. Hän tiedusteli Greyn mielestä sopivaa tapaa halutun tuloksen 

saavuttamiseksi. Mikäli tapa olisi virallinen, Venäjä olisi mukana, mutta mikäli Grey 

suunnitteli yksityistä mielipiteiden vaihtoa, Venäjän olisi ehkä parasta jäädä syrjään. 

Suunniteltiin myös vetoomuksen esittämistä Berliinissä. Izvolski oli hermostunut ja 

korosti kiirettä toimiin molemmilla rintamilla. Hän pelkäsi Itävalta-Unkarin hyökkäystä 

Serbiaan, jolloin Venäjän olisi pakko tarttua aseisiin.177 Izvolskin haluttomuus yksityisiin 

keskusteluihin Aehrenthalin kanssa johtuu mielestäni Buchlaun kokemuksista, joiden 

vuoksi Izvolski ei halunnut joutua tilanteeseen, jossa Aehrenthal olisi haastanut hänet 

vastaamaan siitä, mitä Buchlaun neuvotteluissa oli sovittu. 

 

Turkki oli päässyt tai oli pääsemässä Itävalta-Unkarin ja Bulgarian kanssa 

sopimusratkaisuun kriisin aloittaneista asioista. Iso-Britannia ei kuitenkaan voinut olla 

tyytyväinen tilanteeseen, sillä Serbian ja Itävalta-Unkarin välillä tilanne näytti olevan 

eskaloitumassa. Keskusteluissa Saksan kanssa kansleri Bernhard von Bülow valitteli 

Saksan olevan vaikea toimia yksin Itävalta-Unkarin suhteen. Itävalta-Unkari ilmoitti, 

ettei se hyökkää Serbiaan, ellei sitä provosoida, ja ellei mikään suurvalta Serbiaa 

rohkaise. Grey totesi Venäjän tukevan Serbiaa ja Saksan Itävalta-Unkaria Lähi-idän 

kriisissä. Hän toivoi mahdollisuutta kuuden suurvallan yhteistyöhön. Italian ja Venäjän 

suhteet Itävalta-Unkariin olivat melko ongelmalliset, mutta Grey jaksoi uskoa 

onnistuneisiin toimiin Wienissä.178 

 

Iso-Britannian toiveet suurvaltojen yhteisestä vetoomuksesta Itävalta-Unkarin 

suuntaan kuivuivat kokoon. Cartwright ilmoitti Ranskan, Italian ja Saksan 

suurlähettiläiden olevan sitä mieltä, etteivät toimet johtaisi toivottuun lopputulokseen. 

Saksan suurlähettiläs ilmoitti Aehrenthalin jo tietävän suunnitellusta diplomaattisesta 

toimesta ja suhtautuvan siihen kielteisesti. Suurlähettiläät olivat sitä mieltä, että 
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vetoomus olisi esitettävä Belgradissa, jotta Serbia lakkaisi vaatimasta mahdottomia ja 

tarjoaisi Itävalta-Unkarille hyväksyttävää sopimusta. Itävalta-Unkari ilmoitti, ettei se 

tule rankaisemaan Serbiaa sotilaallisesti, ellei sen koskemattomuutta loukattaisi 

toistuvasti. Tässäkään tapauksessa Itävalta-Unkari ei tulisi liittämään alueisiinsa 

Serbiaa tai sen osia.179 

 

Saksan virallinen ehdotus suurvaltojen yhteisestä esittelystä Belgradissa, missä Saksan 

mielestä oli provokaation lähde, sai aikaan keskustelua ulkoministeriössä. Arvioitiin, 

että toimi ei onnistuisi, koska Venäjä ei olisi mukana. Hardinge oli sitä mieltä, että Iso-

Britannian ja Ranskan vetoaminen Serbian hallintoon kriisin rauhanomaisen ratkaisun 

puolesta saattaisi toimia, mikäli Venäjän hyväksyntä saataisiin. Ratkaisun jälkeen Iso-

Britannia ja Ranska kutsuisivat koolle konferenssin, jossa kriisi haudattaisiin 

lopullisesti.180 

 

Greyn kanta oli samansuuntainen. Venäjä tuskin osallistuisi toimiin Belgradissa. Sen oli 

vaikea osallistua, mikäli se ei tietäisi mitä Itävalta-Unkari haluaa Serbialta. Lisäksi 

Venäjän toimiminen Itävalta-Unkarin puolesta Serbiaa painostettaessa antaisi 

vaikutelman Venäjästä Itävalta-Unkarin armoilla ja Serbiasta ilman yhdenkään 

suurvallan tukea. Konferenssi on Greyn mielestä ainoa ratkaisu, mutta toimii 

ainoastaan, mikäli asioista on alustava yhteisymmärrys. Iso-Britannia kehotti Itävalta-

Unkaria uskoutumaan tavoitteistaan, jotta neuvottelut voidaan laskea jonkinlaiselle 

pohjalle ja jottei tilanne pahenisi.181 Izvolski vahvisti Iso-Britannian analyysin 

toteamalla, ettei näe, mitä Venäjä voi Belgradissa vaatia Serbiaa tekemään.182 

 

Iso-Britannian suhtautuminen konferenssiin oli muuttunut. Syynä oli mielestäni se, että 

nyt konferenssilla arvioitiin saavutettavan enemmän kuin oli mahdollista menettää. 

Tilanne oli kiristynyt siihen pisteeseen, että konferenssin järjestämiseen liitetty toivo 

rauhanomaisesta ratkaisusta painoi enemmän ulkoministeriön silmissä, kuin 

mahdollisten kompensaatioiden valtatasapainolle asettama uhka. Lisäksi Turkki oli jo 
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päässyt sopimukseen Itävalta-Unkarin ja Bulgarian kanssa, joten 

kompensaatiovaatimusten ei uskottu kohdistuvan siihen. Bosporinsalmen aukaisukaan 

ei ollut Venäjän kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen tulossa konferenssiin. 

 

Itävalta-Unkari piti toimia Belgradissa suotavina,183 muttei pitänyt ajatuksesta järjestää 

konferenssi.184 Itävalta-Unkari oli loukkaantunut Iso-Britannian yrityksestä toimia 

yhdessä muiden suurvaltojen kanssa kaksoismonarkian selän takana ja virallisesti 

esittää Wienissä vaatimuksia. Cartwright joutui selittämään Iso-Britannian tarkoitusta 

ja suunniteltuja toimia. Ilmeisesti hän onnistui tyynnyttämään tunteet Wienissä.185 

Diplomaattinen karilleajo oli lähellä, mutta se onnistuttiin välttämään. 

 

Grey teki yrityksen vaikuttaa Saksaan ja Saksan kautta Itävalta-Unkariin saatuaan 

Serbialta vakuutuksen rauhallisuudesta siihen saakka, kunnes suurvallat olivat tehneet 

asiassa päätöksensä. Suunnitelman mukaan Iso-Britannian, Venäjän, Ranskan ja Italian 

suurlähettiläät yhdessä olisivat esittäneet vetoomuksen Berliinissä.186 Saksa ei 

halunnut painostaa Itävalta-Unkaria mihinkään, mikä käytännössä vesitti 

suunnitelman.187 Ennen kuin ehdittiin toimia, Saksan ulkoministeri teki nimeään 

kantavan Kiderlenin ehdotuksen. Saksa, Iso-Britannia, Ranska ja Venäjä esittäisivät 

Belgradissa Serbialle aluevaatimuksista luopumista ja sitä tyydyttävien taloudellisten188 

vaatimusten esittämistä. Grey halusi varmistaa Saksan olevan kokonaisuudessaan 

ehdotuksen takana ja Venäjän olevan sille suosiollinen. Iso-Britannia ei halunnut 

suututtaa Venäjää.189 Ranska ilmoitti olevansa valmis hyväksymään ehdotuksen, mikä 

ei ilahduttanut Izvolskia.190 Huomattavaa on, että Greyn vastustus kohdistui enemmän 

ehdotuksen muotoon ja toteutukseen kuin sisältöön. Grey tunsi vastenmielisyyttä 

enemmän ajatuksen esittäjää kuin itse ajatusta kohtaan. Grey luultavasti halusi 

kunnian kriisin ratkaisusta, eikä pitänyt sen mahdollisesta luisumisesta Alfred von 

Kiderlen-Waechterille. 
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Saksan ehdotuksen seurauksena Grey analysoi, ettei Serbia voisi saada alueita ilman 

sotaa. Mikäli Serbia ei luopuisi aluevaatimuksistaan, seurauksena olisi sota. Serbia ei 

voinut omasta aloitteestaan luopua aluevaatimuksistaan, koska se olisi aiheuttanut 

sisäistä levottomuutta. Suurvaltojen vetoomus laukaisisi pattitilanteen. Venäjä 

kuitenkin vaati ehtoja sille, että se kehottaisi Serbiaa luopumaan vaateistaan. Saksan 

oli luvattava kannattavansa taloudellista kompensaatiota Serbialle. Grey oli sitä mieltä, 

että Venäjän tuli päättää, olisiko se valmis sotaan Serbian aluevaatimusten vuoksi vai 

kertoisiko se Serbialle rauhan vaativan niistä luopumista.191 Izvolski toimi kuten Iso-

Britannia toivoi. Hän ilmoitti Serbialle aluevaatimusten olevan liikaa, vaikka oli omien 

sanojensa mukaan aikaisemmin Serbialle ne luvannut.192 Grey oli tyytyväinen.193 

Schmittin mukaan Iso-Britannia perääntyi asiassa aikaisemmasta kannastaan 

lopettaessaan tukensa Serbian aluevaatimuksille ja neuvoessaan Venäjää tekemään 

samoin. Itse asiassa Venäjä oli jo toiminut Iso-Britannian haluamalla tavalla, mutta 

tämä ei ollut ulkoministeriön tiedossa. Ranska oli jo kehottanut samansuuntaiseen 

toimintaan, mikä varmasti vaikutti ulkoministeriöön ja rohkaisi Greytä.194 Mielestäni 

Greyn kyky muuttaa kantaansa Serbian vaatimusten ajamisesta liian vahvan 

vastustuksen edessä edisti rauhanomaista ratkaisua ja osoitti Greyn poliittista 

näkemystä siitä, mikä tilanteessa oli ylipäätään mahdollista. Grey oli valmis pieneen 

arvovaltatappioon, jos se tarkoitti rauhan ja tasapainon säilymistä. 

 

Serbia ilmoitti, ettei se suurvaltojen toiveiden mukaisesti vaadi alueellista 

kompensaatiota. Mahdollisessa konferenssissa Serbia kuitenkin halusi ilmaista 

rajoittamatta oman mielipiteensä. Serbia ei halunnut Itävalta-Unkarilta taloudellisia 

myönnytyksiä. Jos Itävalta-Unkari esittäisi Serbialle uhkavaatimuksen, Serbia ei tulisi 

siihen vastaamaan, vaan heittäytyisi suurvaltojen armoille. Serbia lupasi lopettaa 

aseistautumisen, mikäli Itävalta-Unkarin paine rajalla hellittäisi. Serbian ulkoministeri 

lupasi tehdä voitavansa maan lehdistön rauhoittamiseksi.195 Grey oli Serbian 
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vastaukseen tyytyväinen196, mutta toisin oli Aehrenthalin kohdalla. Hän halusi Serbian 

tunnustavan Bosnian ja Hertsegovinan liittämisen Itävalta-Unkariin ja luopuvan kaikista 

alueellisista ja poliittisista vaatimuksista ennen kuin taloudellisista korvauksista 

voitaisiin keskustella.197 Poliittiset vaatimukset tarkoittavat tässä tapauksessa sitä, että 

vaikka Serbia ei olisi vaatinutkaan Bosniaa ja Hertsegovinaa itselleen, se olisi saattanut 

vaatia niiden autonomiaa tai itsenäisyyttä. Grey toivoi, ettei Itävalta-Unkari johtaisi 

neuvotteluja umpikujaan, mikäli Serbia haluaisi suurvaltojen välittämää sopimusta 

omasta heikkoudestaan johtuen.198 

 

Serbia kieltäytyi suorista neuvotteluista Itävalta-Unkarin kanssa ja haki laajaa 

suurvaltojen tukea ja hyväksyntää asialleen. Serbia ei halunnut Itävalta-Unkarin 

taloudellista kompensaatiota. Kaksoismonarkian ei Serbiassa arvioitu tarjoavan mitään, 

mikä olisi kehittänyt Serbiaa. Serbia katsoi tulevaisuuteen ja varasi vapauden kertoa 

mielipiteistään suurvalloille, mikäli asiaa tultaisiin jossain vaiheessa uudelleen 

käsittelemään. Konferenssia Serbia piti mahdollisena. Todettiin, että mikäli Bosnian ja 

Hertsegovinan asema olisi Euroopan laajuinen asia, eikä ainoastaan Itävalta-Unkarin ja 

Turkin välinen, asia olisi suurvaltojen käsissä, eikä Serbia pyytäisi Itävalta-Unkarilta 

mitään.199 Serbia tuntui olevan valmis tekemään myönnytyksiä, jotta saisi 

mahdollisessa konferenssissa esittää asiansa ja läpi enemmän myönnytyksiä kuin mitä 

sillä hetkellä joutui antamaan. Grey tuki Itävalta-Unkarin ja Serbian kysymyksen 

ratkaisemista suurvaltojen kesken. Hänen mielestään Itävalta-Unkarin tuli sallia se.200 

Grey korosti anneksion olevan koko Eurooppaa koskeva kysymys.201 Mielestäni Greyn 

painottaessa Bosnian ja Hertsegovinan kysymystä Euroopan laajuisena eikä Itävalta-

Unkarin ja Turkin välisenä hän pyrki saamaan tilannetta enemmän Iso-Britannian 

hallintaan ja takaamaan siten voimatasapainon. 

 

Itävalta-Unkari ei ymmärrettävästi halunnut luovuttaa asiaa suurvaltojen 

ratkaistavaksi. Itävalta-Unkarin oli helpompi painostaa Serbiaa sen ollessa yksin ja 
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saada parempi tulos, kuin suurvaltojen keskinäisissä neuvotteluissa. Itävalta-Unkari 

vaati Serbialta anneksion tunnustamista.202 Serbia oli vastauksessaan ottanut askeleita 

oikeaan suuntaan, mutta asia ei ollut suurvaltojen ratkaistavissa. Itävalta-Unkari uhkasi 

Serbiaa tullisodalla. Itävalta-Unkari toivoi Venäjän puhuvan järkeä Serbialle, kuten 

aluevaatimustenkin kohdalla. Itävalta-Unkarin mielestä Serbian tulisi hyväksyä Turkin 

ja Itävalta-Unkarin välinen protokolla.203 Venäjä ei halunnut painostaa Serbiaa 

hyväksymään protokollaa.204 Grey piti kriisissä Serbian puolta. Serbia kunnioitti 

Berliinin kongressissa tehtyä sopimusta, eikä ollut oikein vaatia Serbialta 

Konstantinopolin protokollaan nojaten anneksion tunnustamista. Serbia teki oikein 

hakiessaan tukea suurvalloilta, sillä ei ollut Serbian vallassa, tai Turkin ja Itävalta-

Unkarin vallassa, muuttaa Berliinin sopimusta, vaan allekirjoittajavaltojen yhteisessä 

vallassa. Itävalta-Unkari vastasi, että allekirjoittajavalloilta tultaisiin pyytämään 

tunnustusta. Greyn vastaus oli, että allekirjoittajavalloilla oli oikeus keskustella 

tunnustuksen ehdoista.205 

 

Venäjän liikkumavara kriisissä koettiin pieneksi. Venäjä ei ollut valmis sotaan ja maassa 

oli paljon vallankumouksellisia ryhmiä. Yleisen mielipiteen vaikutuksen pelättiin 

kuitenkin käyvän hallinnolle liian raskaaksi.206 Kiderlen halusi vakuuttaa, ettei Saksa 

halunnut sotaa Venäjän kanssa. Sodassa Venäjä häviäisi ja valtiomuoto muuttuisi 

tasavallaksi. Saksa ei tällaista kehitystä voisi hyväksyä, sillä se lisäisi tasavaltaista 

painetta myös Saksassa.207 

 

Serbian vastausta Itävalta-Unkarille odotettiin. Se ei kuitenkaan tyydyttänyt Itävalta-

Unkaria.208 Grey reagoi viestittämällä Whiteheadille Belgradiin ja käski tätä yhdessä 

Venäjän suurlähettilään kanssa kehottaa Serbiaa epävirallisiin keskusteluihin Itävalta-

                                                           
202

 Sir A. Nicolson to Sir Edward Grey, St. Petersburgh, March 11, 1909. BDOW, V, 668. 
203

 Sir F. Cartwright to Sir Edward Grey, Vienna, March 12, 1909. BDOW, V, 669. 
204

 Sir A. Nicolson to Sir Edward Grey, St. Petersburgh, March 12, 1909. BDOW, V, 670. 
205

 Sir Edward Grey to Sir F. Cartwright, Foreign Office, March 12, 1909. BDOW, V, 674–675. 
206

 Sir A. Nicolson to Sir Edward Grey, St. Petersburgh, March 10, 1909. BDOW, V, 667. 
207

 Sir E. Goschen to Sir Edward Grey, Berlin, March 13, 1909. BDOW, V, 678. 
208

 Mr. Whitehead to Sir Edward Grey, Belgrade, March 15, 1909. BDOW, V, 681. 



51 
 

Unkarin kanssa. Näissä keskusteluissa tuli selvittää Itävalta-Unkaria tyydyttävät ehdot 

sopimukselle.209 Serbiaa oltiin valmiita painostamaan.210 

 

Iso-Britannia halusi vahvasti konferenssia. Turkin neuvottelemat sopimukset Itävalta-

Unkarin ja Bulgarian kanssa tarjosivat Greyn mielestä tarpeeksi kattavan alustavan 

yhteisymmärryksen. Itävalta-Unkarin ja Serbian välinen kiista olisi ratkaistu 

konferenssissa. Konferenssissa akuutit kysymykset eivät olisi tuoneet sodan uhkaa.211 

Konferenssi kaatui kuitenkin Saksan vastustukseen. Bülow halusi ratkaista asiat 

noottien vaihdolla.212 Iso-Britannia piti tällaista menettelyä mahdollisena, vaikkakin 

toivoi enemmän konferenssia.213 Serbia puolusti konferenssiajatusta toteamalla, ettei 

Serbia luovu kiinnostuksestaan Bosniaan tai lopeta aseistautumista, ennen kuin 

konferenssissa päästään asioista sopuun.214 Serbian asenteen vuoksi Saksan lisäksi 

myös Itävalta-Unkari oli konferenssia vastaan.215 Venäjä oli konferenssin puolella, 

muttei pystynyt kieltäytymään Saksan toiveesta noottien vaihtoon.216 

 

Itävalta-Unkari alkoi käydä kärsimättömäksi. Sillä oli vaikeuksia pitää armeijansa 

sotatilassa.217 Grey ehdotti Iso-Britannian, Ranskan, Venäjän ja Italian suurlähettiläiden 

yhteistä kehotusta Serbialle aseistautumisen lopettamiseksi.218 Aehrenthal suhtautui 

Iso-Britannian pyrkimyksiin varauksella. Hän ei omien sanojensa mukaan valmistellut 

hyökkäystä.219 Schmittin mukaan Itävalta-Unkari oli kuitenkin vahvistanut joukkojaan 

Bosniassa ja Dalmatiassa 13. maaliskuuta annetulla käskyllä. Samalla oli todettu, että 

mikäli Serbia ei olisi antanut periksi kuun loppuun mennessä, sotilasoperaatio olisi 

aloitettu.220 Tilanne oli siis räjähdysherkkä Aehrenthalin vakuutteluista huolimatta ja 

sodan pelko perusteltua. 
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Kriisin edetessä Iso-Britannian politiikka muuttui. Konferenssiin katsottiin uudessa 

tilanteessa edistävän rauhaa ja tasapainoa. Pelot kompensaatioista Turkin 

kustannuksella ja Bosporinsalmen avaamisesta olivat hälvenneet. Serbian vaatimuksia 

ensin tuettiin, mutta ne hylättiin vastustuksen keskusvaltojen suunnalta käytyä liian 

vahvaksi. Toisarvoisista tavoitteista luovuttiin, kun oli selvää, ettei rauhanomaiseen 

ratkaisuun päästä niistä kiinni pitämällä. Serbian vaatimuksia ei yksinkertaisesti voitu 

toteuttaa joutumatta sotilaalliseen konfliktiin keskusvaltojen kanssa. Grey luovi 

hankalassa tilanteessa yrittäen löytää kaikkia osapuolia tyydyttävää tulosta. 

 

 

3.2. Greyn sovittelu ja Saksan uhkavaatimus kriisin laukaisijoina 

 

Kriisi ratkesi kahdella tavalla. Saksa esitti Venäjälle vaatimuksen, josta Venäjä ei 

katsonut voivansa kieltäytyä. Greyn välitystoiminta Itävalta-Unkarin ja Serbian välillä 

vaikutti lähteen ja tutkimuskirjallisuuden perusteella rauhanomaiseen ratkaisuun, 

koska keskusvallat eivät pystyneet toimimaan täysin ilman vastustusta. 

 

Aehrenthal ilmoitti Itävalta-Unkarin vaatimukset. Serbian tuli hyväksyä Bosnia ja 

Hertsegovina osaksi Itävalta-Unkaria ja ratifioida Konstantinopolin protokolla. Serbian 

armeija piti palauttaa vuotta 1908 edeltävään tilaan. Serbia ei saanut rohkaista 

aseistettujen joukkioiden muodostamista Itävalta-Unkarin raja-alueilla.221 Greyn kanta 

oli, ettei Serbiaa voi vaatia hyväksymään anneksiota ennen allekirjoittajavaltoja.222 

Cartwrightin mielestä Itävalta-Unkari halusi Serbialta nimenomaan politiikan 

suunnanmuutosta ja maakuntiin kohdistuvien toimien lopettamista.223 Itävalta-Unkari 

muutti kantaansa ja ehdotti allekirjoittajavaltojen nopeaa Konstantinopolin 

protokollan ratifiointia, jotta Serbia voisi tehdä samoin. Ennen Serbian ratifiointia 

Itävalta-Unkari ei voinut kotiuttaa joukkojaan. Lähi-idän asioista vastaava 

alivaltiosihteeri Louis Mallet pohti mahdollisuutta, että allekirjoittajavallat ratifioisivat 
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sopimuksen epävirallisesti, jolloin tilanne laukeaisi. Hardinge ja Grey halusivat kuulla 

Izvolskin kannan. Konferenssista oli jo luovuttu.224 

 

Grey hahmotteli Itävalta-Unkarin vaatimusten pohjalta ratkaisuehdotuksen, jonka 

Aehrenthal hylkäsi. Grey piti tätä valitettavana. Hänen mukaansa Itävalta-Unkarin ei 

pitänyt pyytää Serbialta anneksion tunnustamista ennen allekirjoittajavaltoja tai 

anteeksipyyntöä.225 Aehrenthalin mukaan ehdotus antoi ymmärtää, että Serbia oli 

aseistautunut itsepuolustukseksi. Itävalta-Unkari halusi muutoksen Serbian 

hyökkäävään politiikkaan. Toteamus Serbian itsenäisyydestä jätti mahdollisuuden 

Bosnian vaatimiseen tulevaisuudessa. Itävalta-Unkari ei ollut missään vaiheessa 

uhannut Serbian itsenäisyyttä tai vapaata kehitystä valtiona.226 Grey ilmoitti 

tähtäimekseen ehdotuksen, joka tyydyttäisi Itävalta-Unkaria, muttei loukkaisi 

Serbiaa.227 Grey haki tukea näkemyksilleen näyttämällä omaansa ja Aehrenthalin 

versiota Saksan Lontoon suurlähettiläälle. Tämä ei nähnyt Aehrenthalin tekstissä 

mitään vikaa. Grey sanoi tekstin olevan Serbiaa loukkaava. Suurlähettiläs totesi Serbian 

hyväksyvän mitä tahansa suurvallat sille esittävät. Grey ei halunnut nöyryyttää 

Serbiaa.228 Grey päätti tehdä Aehrenthalin toivomat muutokset ja lähettää uuden 

luonnoksen hyväksyttäväksi.229 Vaikka Grey ei halunnut nöyryyttää Serbiaa, ei hän 

pitänyt sitä täysin syyttömänä omaan tilanteeseensa. Schmittin mukaan Greyn 

mielestä kahden valtion, joista toinen on paljon voimakkaampi, kiistassa heikomman 

tuli osoittaa suurempaa hyväntahtoisuutta kuin Serbia osoitti.230 

 

Samaan aikaan Greyn ponnistelujen kanssa Saksa ryhtyi toimiin, jotka johtivat kriisin 

ratkaisuun. Tieto Saksan toimista saapui ulkoministeriöön maaliskuun 23. päivä. Saksa 

oli uhannut Venäjää.231 Saksa vaati Venäjää hyväksymään Konstantinopolin 

protokollan. Mikäli näin ei olisi tapahtunut, Saksa ja Itävalta-Unkari olisivat hyökänneet 

Serbiaan. Venäjä ei ollut valmis sotaan. Nicolson tiedusteli voitaisiinko asiassa odottaa 
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kunnes voitaisiin antaa Iso-Britannian, Ranskan ja Venäjän yhteinen kanta 

Konstantinopolin protokollaan. Izvolski kieltäytyi tilanteen vakavuuteen ja 

uhkaavuuteen vedoten.232 Nicolson antoi analyysin tilanteesta. Saksa ja Itävalta-Unkari 

etenivät Balkanilla Venäjän arvostuksen laskiessa slaavien silmissä. Venäjän oli 

heikkoutensa vuoksi tyydyttävä kompromissiin. Venäjä ei voinut luottaa Ranskan 

tukeen ja Iso-Britannian tuen se tiesi olevan ainoastaan poliittista. Nicolson pelkäsi 

Venäjän lipuvan kriisin jälkeen liittoon Saksan kanssa.233 Nicolsonin mielestä oli 

mahdollista, että Iso-Britannian menettäisi kumppaninsa ja voimatasapaino 

vaarantuisi. Samalla Venäjä hyväksyi Aehrenthalin ehdotuksen, Greyn ehdotuksen 

sijaan, Serbialle tarjottavasta sopimuksesta, mistä Grey ei pitänyt sanoen olevansa 

kykenemätön tekemään enää mitään rauhan puolesta.234 

 

Nicolson ihmetteli, kuinka Saksan vaatimuksella ja Itävalta-Unkarin hyökkäyksellä 

Serbiaan voi olla yhteys Itävalta-Unkarin luvattua olla hyökkäämättä, ellei sitä 

provosoida. Izvolski selitti liittosuhteiden luonnetta. Saksa ei auttaisi Itävalta-Unkaria, 

jos Itävalta-Unkari hyökkäisi Venäjän kimppuun. Mikäli Itävalta-Unkari hyökkäisi 

Serbian kimppuun, ja Venäjä sen johdosta hyökkäisi Itävalta-Unkariin, Saksa auttaisi 

liittolaistaan. Ranska ei auttaisi Venäjää sodassa Itävalta-Unkaria vastaan. Kaksoisliitto 

velvoitti osapuolia ainoastaan, jos Saksa oli sodassa jompaakumpaa osapuolta vastaan. 

Izvolski totesi kaksiliiton yhdistettynä entente cordialeen olevan heikompi kuin 

kolmiliitto. Nicolson ei ollut samaa mieltä ja totesi Venäjän vapaaehtoisesti suostuneen 

Saksan vaatimuksiin keskustelematta kumppaniensa kanssa.235 Yksityisessä kirjeessään 

Greylle Nicolson jatkoi tilanteen ruotimista. Nicolson oli ihmeissään Saksan käytöksen 

muuttumisesta ja uhkauksen esittämisestä. Tilanteessa Venäjä ei voinut viivyttää 

vastaustaan, ei vaikka Nicolson pyysi. Venäjän olisi pitänyt pysyä tiukkana.236 
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Kriisin jälkeen Izvolski kommentoi Saksan lähettämää noottia täysin erilaisessa valossa 

kuin brittidiplomaatit. Izvolskin mielestä Saksa ei uhannut sodalla.237 Schmittin mukaan 

Saksa oli ottanut yhteyttä Venäjään, mikä oli tapahtunut yhteisymmärryksessä 

Izvolskin kanssa. Tosin Aehrenthal oli aikaisemmin uhannut julkaista dokumentteja 

Buchlaun tapahtumista, jotka olisivat saattaneet Izvolskin huonoon valoon. Iso-

Britannia oli ihmeissään, koska Venäjä oli aiemmin halunnut konferenssia, mutta nyt 

ilmoittikin vastakkaista.238 Venäjän vastauksen ollessa epätyydyttävä, Saksa oli ottanut 

kovemman retoriikan käyttöön. Schmittin mukaan nootti ei ollut muodoltaan 

uhkavaatimus, mutta oli sitä sävyltään ja tarkoitukseltaan.239 Saksa pyysi pitämään 

yhteydenottonsa salassa Iso-Britannialta esittäessään sen 22. maaliskuuta. Venäjä 

suostui Saksan vaatimukseen, kuten lähteestäkin ilmenee.240 Saksan nootti ei pysynyt 

kauaa salassa, jos se oli ulkoministeriössä 23. maaliskuuta. 

 

Saksa esitti Iso-Britannialle samaa sopimusta, jonka Venäjä oli hyväksynyt. Grey vastasi 

sopimuksen jättävän Serbian kohtalon auki. Sopimus ei myöskään vastaisi 

kysymykseen Berliinin kongressin sopimuksen muuttamisesta. Kun näihin kysymyksiin 

olisi vastattu, Iso-Britannia olisi valmis rauhanomaiseen sopimukseen. Saksan 

ilmaistessa tyytymättömyytensä vastaukseen Grey ilmoitti, ettei Iso-Britannia koskaan 

taipuisi painostuksen edessä. Serbian ja Montenegron turvallisuus oli taattava, eikä 

Itävalta-Unkari voisi toimia, kuten sitä sattui kulloinkin miellyttämään.241 Iso-Britannia 

ei hyväksyisi Berliinin sopimuksen muuttamista, eikä painostaisi Serbiaa hyväksymään 

ultimaatumin242 uhalla Itävalta-Unkarin vaatimuksia. Iso-Britannia halusi 

rauhanomaisen, ei pakotetun ratkaisun.243 Schmittin mukaan Bülow ymmärsi 

vaatineensa liikaa ja yritti paikata virhettään, mutta Grey suhtautui vakuutteluihin 

kyynisesti todeten, ettei hänellä ollut mitään lisättävää.244 Saksa toteutti kriisissä 

reaalipolitiikkaa uhkailun muodossa. Tämä oli tehokas tapa, koska Venäjän tiedettiin 

olevan heikkouden tilassa ja kykenemätön vastaamaan haasteeseen. Iso-Britanniaan 
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sama taktiikka ei toiminut, koska Iso-Britannia ei tuntenut oloaan uhatuksi. Saksalla ei 

ollut sotilaallisia tai poliittisia keinoja, joilla uskottava uhka ja painostus olisi voitu 

toteuttaa. 

 

Grey odotti Aehrenthalin vastausta toiseen luonnokseensa. Saksan toimet saivat hänet 

kuitenkin toteamaan, että kaikki mahdollinen oli jo tehty. Serbiaa tultaisiin 

kehottamaan Itävalta-Unkarin vastauksen hyväksymiseen, oli sen sisältö millainen 

tahansa, vaikka Grey piti omaa muotoiluaan parempana.245 Cartwright ilmoitti 

Aehrenthalin haluamat muutokset 26. maaliskuuta.246 Aehrenthal halusi versionsa 

mahdollisimman nopean hyväksynnän, että suurvallat voisivat antaa sen Serbialle. 

Serbia voisi sen hyväksyttyään lähettää sen vastauksena Itävalta-Unkarin 

yhteydenottoon. Venäjä hyväksyisi sananmuodot, jos Iso-Britannia ne hyväksyisi.247 

Grey ei halunnut tilanteessa enää viivyttää ratkaisua vaan hyväksyi Aehrenthalin 

muotoilun.248 Hän antoi sen ilmoitettavaksi Serbialle todeten, että ellei Serbia sitä 

hyväksyisi, olisi se tilanteessa omillaan.249 

 

Cartwright arvioi neuvottelujen lähes katkenneen Greyn haluttomuuteen tunnustaa 

Bosnian ja Hertsegovinan liittämisen Itävalta-Unkariin, joka tulkittiin Wienissä väärin. 

Cartwright syytti Saksaa Aehrenthalin hätäännyttämisestä. Oman toimintansa, nopean 

varmistuksen hakemisen Greyltä ja Aehrenthalin tyynnyttämisen, hän katsoi 

pelastaneen neuvottelut.250 Vaikka Cartwright arvostelee Saksaa, voi osan kritiikistä 

katsoa kohdistuneen myös ulkoministeriin. Cartwright ei katsonut Greyn viivyttelyn 

asiassa edistäneen ratkaisua. 

 

Schmittin mukaan Greyn välitystoiminnalla oli merkitystä kriisin ratkaisun kannalta. 

Mikäli Serbia ei olisi hyväksynyt yhdessä muotoiltua ja soviteltua noottia, Itävalta-

Unkari olisi aloittanut hyökkäyksen Serbiaan.251 Schmittin mukaan Greyn ja 
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Aehrenthalin kiista muotoilusta johti umpikujaan, jonka Izvolskin hyväksyntä 

Aehrenthalin muotoilulle purki. Grey ei tietenkään ollut tyytyväinen, mutta antoi 

periksi.252 Schmitt antaa tunnustusta Cartwrightille, joka sai kiistan alkuvaiheessa 

Aehrenthalin muuttamaan muotoiluaan.253 Greyn hyväksyttyä Aehrenthalin muotoilun, 

mutta ehdottaessa vielä muutoksia kiista lähestyi Cartwrightin kuvaamaa katkeamista. 

Cartwrightin toiminta pelasti kuitenkin tilanteen. Grey antoi periksi. Itävalta-Unkari ei 

lähettänyt Serbialle vaatimuksiaan, vaan Itävalta-Unkarin ja muiden suurvaltojen 

hyväksymä nootti lähetettiin Serbian hyväksyttäväksi.254 

 

Ranska ilmoitti hyväksyvänsä tekstin, mutta halusi Itävalta-Unkarin lupauksen rauhan 

säilyttämisestä.255 Aehrenthal halusi Iso-Britannian hyväksyvän anneksion.256 Grey 

totesi Iso-Britannian tunnustuksen riippuvan Serbian vastauksesta. Mikäli Serbia 

suostuisi, Iso-Britannia tunnustaisi anneksion. Mikäli Serbia ei suostuisi, Iso-Britannia 

tunnustaisi anneksion kun muut suurvallat olisivat sen tehneet.257 Saksa halusi Iso-

Britannian tunnustuksen, ettei Serbia voisi kieltäytyä lähettämästä ennalta muotoiltua 

noottia Iso-Britannian toimiin vedoten.258 Aehrenthal päätti lopulta, ettei Itävalta-

Unkari painostaisi Iso-Britanniaa ennen Serbian vastausta.259 Iso-Britannia aikoi 

kuitenkin tunnustaa anneksion, vaikka Serbia ei olisi hyväksynytkään noottia.260 

Suurvaltojen edustajat esittelivät nootin Serbialle.261 Serbia hyväksyi sen muodon ja 

lähetti sen Itävalta-Unkarille.262 Itävalta-Unkari vastaanotti nootin tyytyväisenä.263 

 

Schmittin mukaan kiista Serbialle esitettävästä nootista oli Greylle diplomaattinen 

tappio. Toisenlainen tulos ei kuitenkaan ollut mahdollinen, koska Venäjä, Ranska ja Iso-

Britannia eivät olleet valmiita sotaan asian vuoksi. Näin periksi antaminen oli ainoa 
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mahdollisuus estää Serbian miehitys.264 Grey ei kuitenkaan menettänyt malttiaan 

kriisissä kuten Izvolski. Hän onnistui pelastamaan Iso-Britannian kasvot olemalla 

alistumatta ehdottomaan Bosnian ja Hertsegovinan liittämisen hyväksyntään. 

Schmittin mukaan Grey ansaitsee tunnustusta rauhanomaisesta kriisin 

ratkaisemisesta.265 

 

Robbins arvioi, että Grey saavutti kriisin aikana menestystä Turkin intressien 

turvaajana, mutta Saksan ja Itävalta-Unkarin onnistuminen Serbian jättämisessä 

kompensaatiotta asetti Iso-Britannian ja Venäjän kumppanuuden Balkanin asioissa 

kyseenalaiseksi. Iso-Britannian ulkopolitiikan tulevaisuuteen Balkanilla oli vaikea uskoa. 

Iso-Britannian ja Venäjän välit olivat viileät, Venäjän mielestä Iso-Britannian tuki 

kriisissä ei ollut ollut riittävää.266 Steinerin mukaan Iso-Britannian asema oli vaikea, 

koska se halusi tukea Venäjää, muttei joutua sotaan Balkanilla. Venäjän antautuminen 

Saksan vaatimusten edessä ärsytti Greytä ja Hardingea, mutta loppujen lopuksi pelasti 

tilanteen.267 

 

Kriisi oli näin ohi.268 Itävalta-Unkari ja Serbia neuvottelivat kauppasopimuksen.269 

Edellinen kauppasopimus oli rauennut kriisin aikana ja Itävalta-unkari oli uhannut 

Serbiaa tullisodalla, mutta kriisin ratkettua siitäkin päästiin sopuun. Izvolski halusi yhä 

konferenssia, mutta Iso-Britannian kanta oli, että asiat voidaan saattaa päätökseen 

protokollalla, jonka ratifioinnin suurlähettiläät järjestäisivät.270 Hardinge piti esteinä 

Itävalta-Unkarin haluttomuutta ja epämieluisia kysymyksiä, joita konferenssissa 

saattaisi nousta esille.271 

 

Greyn kylmäpäinen toiminta kriisissä edisti sopimusratkaisun syntyä. Ilman Iso-

Britannian vastustusta keskusvallat olisivat saaneet viedä läpi mieleisensä ehdot. On 

mahdollista, että mikäli Saksa ja Itävalta-Unkari eivät olisi nähneet minkään suurvallan 
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vastustavan saneluaan, olisi Itävalta-Unkari päättänyt helpoimman ratkaisun 

serbinationalismin päättämiseksi olevan maan miehittäminen. Grey oli kuitenkin 

vähällä mennä välttelyssään liian pitkälle. Aehrenthal turhautui kiertelyyn ja oli valmis 

käyttämään voimaa. Cartwrightin neuvokkuus pelasti kuitenkin tilanteen. 

 

 

3.3. Entente cordialen pelastaminen 

 

Perimmäinen totuus tietysti on, ettei entente ole liitto. Äärimmäisissä 

hätätapauksissa saatetaan huomata, ettei sillä ole minkäänlaista merkitystä. 

Entente on ainoastaan mielentila, näkökulma politiikkaan, jonka kahden maan 

hallinnot jakavat, mutta joka saattaa olla, tai josta saattaa tulla niin 

epämääräinen, että se menettää kaiken merkityksensä. Siten jotkin Tempsin 

kritisoimat puutteet ovat välttämättä osa järjestelmää, joka lepää ainoastaan 

’ententejen’ varassa.272 

 

Lainaus on ulkoministeriön virkamiehen Sir Eyre Crowen lausuma vastaus ranskalaisen 

lehden kritiikkiin ja selitys, millaiselle pohjalle Iso-Britannian ulkopolitiikka oli ennen 

ensimmäistä maailmansotaa laskettu. Bosnian kriisin seurauksena tämä perusta 

kyseenalaistettiin. Brittiläisen ulkopolitiikan kritisoitiin olevan heikolla pohjalla, ja 

tilanteen korjaamiseksi etsittiin vaihtoehtoja. 

 

Venäjä ei kyennyt vastaamaan Saksan esittämiin vaatimuksiin, koska se oli yhä heikko 

sodasta Japania vastaan ja varsinkin vuoden 1905 vallankumouksesta. Steinerin 

mukaan näillä tapahtumilla oli Iso-Britannian ulkopolitiikalle suuri merkitys. Venäjä ei 

ollut enää yhtä vahva vastustaja, vaan Saksa oli potentiaalinen Euroopan 

voimatasapainon häiritsijä. Ulkoministeriö ajatteli uhan turvallisuudelle tulevan 

Euroopan mantereelta siirtomaiden sijaan. Tämän vuoksi Iso-Britannia oli hakeutunut 
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sopimuksiin Japanin, Ranskan ja Venäjän kanssa. Marokon ja Balkanin kriisit tulkittiin 

Saksan haasteiksi Euroopan tasapainolle. Turkki, Italia, Itävalta-Unkari ja Balkanin 

valtiot olivat kaikki tärkeitä, koska ne vaikuttivat Saksan suhteisiin Euroopan 

suurvaltojen kanssa. Sodasta keskusteltiin ainoastaan Euroopan mahdollisuutena. 

Ulkoministeriö puhui Saksan tapauksessa yhdellä äänellä.273 

 

Kriisin aikana Venäjällä nousi epäilyksiä Iso-Britannian kanssa solmitun entente 

cordialen hyödyistä Venäjälle, ei kuitenkaan hallinnon taholta. Nicolson nosti tämän 

vuoksi epäilyn kolmen keisarin liiton274 paluusta. Itävalta-Unkarin ja Venäjän välisten 

erimielisyyksien ja keskinäisen kaunan hän ajatteli olevan liian voimakkaita.275 Myös 

Hardinge pelkäsi uutta Itävalta-Unkarin, Saksan ja Venäjän liittoa, mutta epäili Saksan 

vastaisuuden olevan Venäjällä liian suurta. 

 

Saksan esittäessä vaatimuksensa Venäjälle Nicolson esitti oman ehdotuksensa entente 

cordialen tulevaisuudesta. Nicolson pelkäsi Venäjältä vaadittavan yhä enemmän, 

kunnes se peloteltaisiin irti sopimuksestaan Iso-Britannian kanssa. Iso-Britannia olisi 

eristetty ja keskusvalloilla olisi hegemonia yli Euroopan. Venäjä ja Ranska valuisivat 

Saksan syliin molempien ollessa liian heikkoja vastustamaan Saksaa yksin, mutta liian 

epäileviä toisiaan kohtaan. Saksa tulisi kyseenalaistamaan Iso-Britannian merimahdin. 

Saksan vastaisuus Ranskassa oli voimakasta, mutta Nicolson muistutti, ettei Iso-

Britanniaakaan rakastettu vähän aikaa sitten. Nicolson esittää entente cordialen 

vahvistamista sotilasliitoksi, ettei se heikkenisi ja kuolisi.276 Steinerin mukaan Nicolson, 

kuten Pietarin ja Pariisin suurlähettiläät yleensä tuona aikana, suhtautui positiivisesti 

sopimuksiin Ranskan ja Venäjän kanssa. Hän oli myös saksalaisvastainen.277 

 

Wilsonin mukaan Nicolson suunnitteli Iso-Britannian, Venäjän, Ranskan ja Japanin 
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liittoa. Hän halusi Iso-Britannian palauttavan Euroopan poliittisen tasapainon sen 

horjuessa.278 Nicolson piti entente cordialeja epäkäytännöllisinä yllättävissä 

tapahtumissa, liian heikkoina vakuuttamaan liittolaiset ja voimattomina estämään 

vihollisten hyökkäykset niitä vastaan. Nicolson ei Wilsonin mukaan ollut ainoa 

brittipoliitikko, joka pelkäsi entente cordialien puolesta. Buchanan, joka Sofian jälkeen 

siirrettiin Nicolsonin seuraajaksi Pietariin, jakoi tämän näkemykset.279 Nicolson 

argumentoi Venäjän suhteiden tärkeyttä todeten, että pitkittyneessä imperiumien 

välisessä kamppailussa Iso-Britannia tulisi häviämään Venäjälle.280 Wilson kertoo 

Nicolsonin olleen samaa mieltä entente cordialien heikkoudesta vielä vuonna 1914.281 

Nicolsonin näkemysten takana oli ajan diplomatialle tyypillinen teoria kansainvälisen 

politiikan voimatasapainosta. Kiista Iso-Britannian ulkopolitiikan suunnasta oli myös 

kiista siitä, miten Iso-Britannia parhaiten kykenisi säilyttämään voimatasapainon. 

 

Grey ei lämmennyt Nicolsonin ehdotukselle sotilasliitoista. Greyn mielestä 

sitoutuminen mannermaiseen sotaan tilanteessa, jota ei voida ennalta nähdä, oli 

arveluttavaa. Venäjä oli Greyn mielestä liian taantumuksellinen.282 Jälleen kerran Iso-

Britannian ulkopolitiikkaa muovasivat parlamentarismin ja liberalismin ihanteet. 

Wilsonin mukaan Hardinge vastasi Nicolsonin ehdotuksiin toteamalla, ettei Iso-

Britannian hallinnon rakenne mahdollista liitoja, eikä tälle tosiasialle voi mitään. Tämän 

lausunnon taustalla oli Wilsonin mukaan pääministeri Salisburyn lausunto 1887, jonka 

mukaan yksikään Iso-Britannian hallitus ei kyennyt solmimaan liittoa tulevaisuuden 

varalta sen vuoksi, ettei se voinut taata, että sodan tullen parlamentti pitäisi 

lupauksesta kiinni.283 Iso-Britannian ulkopolitiikasta vastanneilla poliitikoilla näyttää 

olleen vahva halu pysytellä erossa kaikista mahdollisista sitoumuksista toisille 

suurvalloille. Tämä perusteltiin Iso-Britannian poliittisen järjestelmän 

ainutlaatuisuudella, ei henkilökohtaisella haluttomuudella. 

 

Wilsonin mukaan Grey ei vastustanut liittoa periaatteesta vaan sisäpoliittisista syistä. 
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Iso-Britannian hallinnossa oli vahvoja puolueettomuuden kannattajia, jotka eivät 

pitäneet Ranskan ja Venäjän kanssa solmituista sopimuksista. Liberaalin puolueen 

hallituskauden ulkopolitiikka oli umpikujassa. Puolueettomuuden kannattajat eivät 

vaatineet täyttä neutraaliutta ja Grey ei vaatinut sopimusten muuttamista liitoiksi. 

Molemmat osapuolet halusivat säilyttää kabinetin ja puolueen yhtenäisyyden.284 

 

Nicolson vakuutti Venäjälle Iso-Britannian tekevän yhteistyötä Venäjän kanssa kaikin 

mahdollisin tavoin.285 Keisari Nikolai II halusi säilyttää entente cordialen ja jopa 

vahvistaa sitä saksalaishegemoniaa vastaan. Keskusteluja käytiin laivastokilpailusta ja 

armeijan tilasta.286 Nicolson halusi vakuuttaa Greyn Venäjän tärkeydestä. 

 

Cartwright analysoi kriisin vaikutuksia Iso-Britannian ja Itävalta-Unkarin väleihin. 

Itävalta-Unkari ei ymmärtänyt Iso-Britannian tiukkaa kansainvälisten sopimusten 

puolustamista. Bosporinsalmen avaamisesta kieltäytyessään Iso-Britannia joutui, 

entente cordialea suojellakseen, tukemaan Venäjää kriisin ajan. Itävalta-Unkari syytti 

Iso-Britanniaa omien poliittisten intressien suojelemisesta ongelmanratkaisun 

kustannuksella. Cartwright katsoi Saksan käyttäytyneen mustasukkaisesti. Saksan 

uhkavaatimus Venäjälle syntyi Saksan halusta turvata erityissuhteensa Itävalta-

Unkariin.287 Steiner on tutkimuksessaan päätynyt samaan lopputulokseen kuin 

Cartwright. Iso-Britannia joutui venyneen kriisin aikana Venäjän etujen ajajaksi.288 

Lähteen perusteella Iso-Britannia ajoi useassa kriisin vaiheessa Venäjän etua. Tämä 

vaikutti tietoiselta valinnalta, eikä passiiviselta ajautumiselta. On toki mahdollista, että 

Cartwrightin tavoin ulkoministeriön virkamiehet eivät nähneet vaihtoehtoja, vaikka 

ulkopuolisesta tarkkailijasta niitä olisi ollut. Tällöin ulkoministeriö olisi nähnyt 

toimintansa kohtalon sanelemana ja väistämättömänä. On mahdollista, että Cartwright 

oli oikeassa väittäessään Saksan suhtautuvan mustasukkaisesta liittolaiseensa Itävalta-

Unkariin. Venäjän ja Iso-Britannian tavoin varmasti Saksakin pelkäsi liittolaistensa 

luisuvan vastakkaiseen suurvaltaliittoumaan. Saksa olisi ollut tällöin voimatasapainon 
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murtuessa häviävällä puolella. 

 

Schmittin mielestä Grey epäonnistui kriisissä yrittäessään vedota Aehrenthaliin 

Euroopan yleisen mielipiteen ja lain nimissä. Tämän jälkeen hän ajoi Serbian etuja, 

jotka myöhemmin joutui hylkäämään. Greyn kylmäpäisyys vaikutti kuitenkin tuntuvasti 

kriisin ratkeamiseen rauhanomaisesti.289 Iso-Britannian tuen Venäjälle katsottiin olleen 

riittämätön, mutta närkästys Saksaa kohtaan oli suurempi.290 Nicolsonin peloista 

huolimatta Iso-Britannian ja Venäjän suhteet näyttivät lopulta jopa parantuneen kriisiä 

edeltävään aikaan verrattuna. Samalla Iso-Britannia laajensi laivastoaan ja Venäjä aloitti 

armeijansa uudelleenorganisoinnin.291 

 

Iso-Britannian ulkoministeriössä kriisiä ei nähty pelkästään Saksan ja Itävalta-Unkarin 

voittokulkuna. Greyn analyysi kriisin ratkaisusta ei ollut pessimistinen. Hän näki 

positiivisena Venäjän ja Bulgarian lähentymisen, mikä ennen olisi ollut Iso-Britannialle 

vastenmielistä, mutta uudessa tilanteessa pelkästään suotavaa.292 Turkki ja Bulgaria 

olivat päässeet sopimukseen itsenäistymisestä,293 ja Iso-Britannia oli valmis 

tunnustamaan Bulgarian itsenäistymisen.294 

 

Hardinge laati toukokuussa 1909 muistion, joka käsitteli sodan mahdollisuutta ja sitä, 

pitäisikö Iso-Britannian auttaa Venäjää. Hardinge arvioi Venäjän nykyisen pääministeri 

Stolypinin johtaman hallinnon olevan liberaali. Iso-Britannia ei halunnut valtaan 

taantumuksellista hallintoa sodan seurauksena. Kriisin aikana Iso-Britannia oli luvannut 

ainoastaan poliittista tukea. Sodan syttyessä Iso-Britannian tuli ottaa huomioon myös 

Saksan laivaston muodostama uhka sekä Venäjän ja Ranskan näennäinen heikkous 

keskusvaltoihin verrattuna. Iso-Britannian liittoutuminen muuttaisi tasapainoa selvästi. 

Entente cordialen solmimista Saksan kanssa Hardinge piti mahdottomana, koska Saksan 

hegemonia Euroopassa olisi todennäköinen tulos ja Iso-Britannian tuho olisi 
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väistämätön voimatasapainon romahdettua.295 Toisin kuin Nicolson, Hardinge näki 

vallitsevan tilanteen olevan paras voimatasapainon turva. 

 

Steinerin mukaan pysyvä alivaltiosihteeri Charles Hardinge oli Greyn korvaamaton 

neuvonantaja ja lojaali alainen. He lukivat diplomaattisia tilanteita samalla tavalla ja 

jakoivat poliittiset prioriteetit. Saksan voimakkuudesta ja vihamielisyydestä 

vakuuttuneena Hardinge pyrki muuttamaan sen laivasto-ohjelmaa, mutta epäonnistui. 

Hardinge oli tiukka entente cordialien, sekä Ranskan että Venäjän kanssa solmitun 

sopimuksen, puolustaja. Hänen mielestään Venäjän tukeminen Euroopassa oli hinta, 

joka Intian turvallisuudesta tuli maksaa ja oli valmis allekirjoittamaan Venäjän 

pyrkimykset Balkanilla ja Persiassa. Bosnian kriisi sai Hardingen pohtimaan, oliko hinta 

liian kova, mutta hän oli yhä sitä mieltä, että Intian turvallisuus oli suurtenkin 

uhrausten arvoinen.296 Jos Hardinge ja Grey jakoivat poliittisen näkemyksen 

kansainvälisestä tilanteesta, myös Grey piti voimassa olevia sopimuksia 

voimatasapainon kannalta hyvinä. 

 

Kriisin jälkeen oli aika paikata suhteita muihin suurvaltoihin ja varmistaa asemia. Grey 

vakuutti Saksalle, ettei entente cordiale ollut millään tavoin suunnattu Saksaa 

vastaan.297 Kuningas Edward VII vieraili Marienbadissa Itävalta-Unkarin keisarin 

vieraana. Aehrenthal kehui vierailua ja iloitsi maiden lämpimistä suhteista. Hänen 

mukaansa Iso-Britannian ja Itävalta-Unkarin tavoitteet Lähi-idässä olivat yhtenevät. 

Molemmat maat halusivat nähdä Turkin silloisen hallinnon jatkavan.298 Wilsonin 

mukaan Bosnian kriisi vaikutti negatiivisesti Iso-Britannian ulkoministeriön 

mielipiteeseen Saksasta. Hardinge totesi marraskuussa 1909 Saksan olevan ainoa 

aggressiivinen suurvalta Euroopassa. Saksan pyrkimyksenä oli saada vapaat kädet 

Euroopan mannermaalla ja käyttää niitä varmistaakseen ylivaltansa Euroopassa.299 
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Yhteenveto 

 

Kriisin edetessä Serbian etujen ajamisesta luovuttiin, mutta ratkaisu oli käytännöllinen. 

Myös konferenssiin suhtautumisen muutos johtui käytännön syistä. Pelko Turkin 

kustannuksella haettavista kompensaatioista ja Bosporinsalmen avaamisesta oli 

hälvennyt Turkin neuvottelemien sopimusten ja Venäjän kanssa käytyjen neuvottelujen 

myötä. Rauha ja tasapaino nähtiin voitavan saavuttaa konferenssin kautta. 

 

Saksan toimet tulivat Iso-Britannialle yllätyksenä, kuten myös Venäjän reaktio, joka söi 

Iso-Britannian toimintamahdollisuuksia. Ulkoministeriön rooli muuttui aktiivisesta 

toimijasta reagoijaksi. Iso-Britannia ei ollut tyytyväinen tapahtumien saamaan 

käänteeseen ja suorastaan loukkaantui, kun sille esitettiin vaatimuksia. 

Taipumattomalla politiikalla päästiin rauhanomaiseen lopputulokseen, Cartwrightin 

oikea-aikaisen toiminnan ansiosta. Kriisin lopputulos oli keskusvaltojen voitto, muttei 

Iso-Britannialle kuitenkaan katastrofi. Ulkoministeriössä kriisin ratkaisussa nähtiin 

mahdollisuuksia. 

 

Suhteet Venäjään olivat Iso-Britannialle tärkeät geopoliittisista syistä. Ne onnistuttiin 

säilyttämään hyvinä. Venäjä oli pettynyt Iso-Britannialta saamansa tukeen, joka oli 

ainoastaan poliittista. Toisaalta Venäjä oli kriisissä tehnyt omia nopeita ratkaisujaan 

neuvottelematta Iso-Britannian kanssa. Jos Venäjä olisi Saksan painostaessa pysytellyt 

lujana ja neuvotellut Iso-Britannian kanssa, olisi ratkaisu saattanut olla toinen. 

Närkästys Saksaa kohtaan oli loppujen lopuksi niin suurta, että suhteet Iso-Britanniaan 

parantuivat. 

 

Iso-Britannian suhteet Itävalta-Unkariin eivät lopulta kärsineet kriisin jälkeisen 

lähentymisen ansiosta. Saksasta Iso-Britannian ulkoministeriön käsitykset olivat kriisin 

seurauksena huonontuneet. Saksaa syytettiin muun muassa yrityksistä tuhota Iso-

Britannian välit Itävalta-Unkariin. Bosnian kriisissä Saksan katsottiin pyrkineen 

horjuttamaan Euroopan valtatasapainoa. Iso-Britannian aktiivinen suhteiden 

parantaminen muihin suurvaltoihin voidaan nähdä varautumisena Saksan uhkaan, jota 

ulkoministeriössä pidettiin vakavana. 
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Iso-Britannian ulkopolitiikkaa repivät sitoutumattomuuteen pyrkivät tahot ja 

liittoutumisen puolustajat. Sitoutumattomuuden puolustajat ajattelivat Iso-Britannian 

pärjäävän parhaiten, kun pysyttiin erossa sitoumuksista mannermaan suurvaltoihin. 

Liittoutumisen kannattajat argumentoivat, että Iso-Britannia oli juuri se viimeinen 

punnus, joka piti kansainvälisessä politiikassa voimatasapainon ja takasi rauhan 

siirtymällä heikomman liittouman yhteyteen. Kahteen entente cordialeen nojautuva 

politiikka oli kompromissi näiden kahden vastakkaisen näkemyksen välillä. Entente 

cordialet kyseenalaistettiin molemmista leireistä, mutta lopulta niistä ei haluttu luopua.  
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Loppulause 

 

Bosnian kriisin alkaessa Iso-Britannia piti tapahtumia uhkana suurvaltapoliittiselle 

tasapainolle ja sopimuksille, jotka se katsoi itselleen edullisiksi. Iso-Britannialle oli 

tärkeää Turkin uuden liberaalin ja Iso-Britannialle ystävällismielisen hallinnon sekä 

Balkanin niemimaan vakaus. Iso-Britannian ulkopolitiikan yleinen päämäärä oli tukea 

parlamentaarisia ja liberaaleja hallintoja sekä nähdä niiden määrän lisääntyvän 

maailmassa. Tämä oli parlamentarismin mallimaana itseään pitävän Iso-Britannian ylä- 

ja keskiluokalle maailmankuvaan keskeisenä kuulunut arvovaltakysymys. 

 

Iso-Britannian ulkopolitiikka keskittyi 1900-luvun alussa säilyttämään hyvät suhteet 

Venäjään. Pyrkimys kumpusi geopoliittisesta tarpeesta taata Intian ja siirtomaiden 

turvallisuus. Tavoite joutui Bosnian kriisissä testiin Venäjän pyytäessä Iso-Britannian 

hyväksyntää Turkin salmien aukaisulle. Pyyntöön suostuminen oli ulkoministeriölle 

mahdotonta. Venäjän kanssa oli selvittämättömiä kysymyksiä siirtomaissa ja vaatimus 

törmäsi Iso-Britannian toiseen geopoliittiseen pyrkimykseen, Välimeren pitämiseen 

turvallisena Intian valtamerelle matkalla oleville Iso-Britannian kauppa-aluksille. Grey 

selvisi tavoitteiden ristiriidasta vetoamalla Iso-Britannian omalaatuiseen poliittiseen 

järjestelmään, joka takasi ulkoministerille sopivan vapauden ja vastuun sekoituksen. 

Grey sysäsi vastuun kieltäytymisestä kabinetin harteille vakuuttaessaan itse 

yhteistyötä. Tämä riitti Venäjän ulkoministeri Izvolskille. Tässä tilanteessa britit 

saattoivat olla syystä ylpeitä tehokkaaksi osoittautuneesta parlamentarismistaan, mikä 

varmasti lisäsi luottamusta oman poliittisen järjestelmän kykyyn selvitä kriiseistä myös 

tulevaisuudessa. 

 

Iso-Britannian diplomaattisen toiminnan onnistumisena voidaan pitää aktiivisella 

Turkin tukemisella saavutettua Turkille edullista sopimusta Itävalta-Unkarin kanssa. 

Turkin etujen lisäksi Iso-Britannialle suosiollinen nuorturkkilainen hallinto pysyi 

vallassa. Välittäjän roolin varjopuolena saksalaiset ja itävaltalaiset lehdet hyökkäsivät 

Iso-Britanniaa ja sen ulkopolitiikkaa vastaan. Tätä oman politiikkaansa oikeutukseen, 

oikeellisuuteen, tasapuolisuuteen ja rauhanomaisuuteen uskova ulkoministeriö ei 

voinut sulattaa. Lehdistön levittämiä vääriksi nähtyjä käsityksiä korjattiin tiukkaan 
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sävyyn oman arvovallan säilyttämiseksi. Kun Iso-Britannian omaa lehdistöä arvosteltiin, 

diplomaatit totesivat sen olevan vapaa. Iso-Britannian vapaan lehdistön ymmärrettiin 

olevan maailman omatunto, ja jos sen heijastama kuva ei ollut imarteleva, vika oli 

kohteessa eikä peilissä. Brittiläinen omanarvontunto ja itsetietoisuus näkyivät tässä 

tapauksessa selvästi. Oma ulkopolitiikka oli oikeutettua ja lehdistö riippumaton ja 

totuudenmukainen. 

 

Iso-Britannia lähti kriisin alussa ajamaan Serbian vaateita pysyäkseen hyvissä väleissä 

Venäjän kanssa. Ulkoministeriölle Serbian etu ei kuitenkaan ollut tärkein, kuten 

Balkanin valtioiden liiton vastustuksesta voidaan huomata. Rauhanomainen ratkaisu 

ajoi ulkopolitiikassa Serbian edun ohi. Ulkoministeriöllä oli muutenkin vaikeuksia 

tasapainotella Serbian asiassa Itävalta-Unkarin ja Venäjän välissä. Serbian asian 

ajamisesta jouduttiin Itävalta-Unkarin ja Saksan vastustuksesta johtuen luopumaan. 

Konferenssiehdotukseen ulkoministeriön kanta muuttui tilanteen kiristyessä ja 

suurimpien siihen liittyneiden pelkojen hälvettyä. Lopulta Venäjä veti maton Iso-

Britannian ulkopolitiikan alta antaessaan periksi Saksan painostuksen edessä. Iso-

Britannian välitysyritys Serbian ja Itävalta-Unkarin kiistassa vaikeutui Itävalta-Unkarin 

ollessa äkkiä paljon voimakkaammassa asemassa. Iso-Britannian ulkopolitiikka näytti 

kriisin edetessä joustamiskykynsä kyetessään sopeutumaan nopeasti muuttuvaan 

tilanteeseen. Arvovaltatappioita ei pelätty, jos tavoite pystyttiin saavuttamaan 

ainoastaan niiden kautta. 

 

Grey toimi Saksan painostuksen edessä kylmäpäisesti ja oli ainoa este keskusvaltojen 

sanelupolitiikan tiellä. Tämä vaikutti positiivisesti rauhanomaisen ratkaisun 

syntymiseen, mutta oli katkaista neuvottelut. Onneksi suurlähettiläs Cartwrightin 

nopeus ja neuvokkuus pelastivat tilanteen ja sopimusratkaisun. Kriisin hoidossa 

onnistuttiin säilyttämään yhteistyö Venäjän kanssa ja suhteet Itävalta-Unkariin. Iso-

Britannian ulkopolitiikan vahvuutena olivat, parlamentaarisen hallintotavan lisäksi, 

kyvykkäät ja oma-aloitteiset suurlähettiläät, joilla oli hyvä kokonaistilanteen 

hahmotuskyky. 
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Bosnian kriisi nosti poliittiseen keskusteluun Iso-Britannian ulkopolitiikan perustan, 

kahden entente cordialen, kyseenalaistamisen. Iso-Britannian poliittinen kenttä oli 

jakautunut ulkopoliittisissa kysymyksissä sitoutumattomuuteen pyrkiviin ja 

liittoutumisen puolustajiin. Sitoutumattomat ajattelivat Iso-Britannialle parasta olevan 

sitoumuksista erossa pysymisen. Liittoutumisen kannattajien mielestä Iso-Britannian 

roolin piti olla kansainvälisen voimatasapainon ja rauhan aktiivinen takaaja 

liittoutumien avulla. Kahteen entente cordialeen nojautuva politiikka oli kompromissi 

näiden kahden vastakkaisen näkemyksen välillä. 

 

Samalla, kun keskusteltiin Iso-Britannian ja Venäjän välisen sopimuksen luonteesta, 

pohdittiin Iso-Britannian suhdetta Venäjään. Liittoa Venäjän kanssa ei haluttu, koska 

tsaarin johtama valtio oli taantumuksellinen. Liberaaleja ja parlamentaarisia ihanteita 

puolustava Iso-Britannialle Venäjä oli liian vanhoillinen. Toisaalta pääministeri Stolypin 

nähtiin liberaalina, jonka vuoksi suhteet haluttiin pitää lämpiminä. Stolypinin hallinnon 

tukemisen ajateltiin estävän hallinnon vaihtumisen taantumuksellisempaan. Venäjän 

joutuminen sotaan oli uhka Iso-Britannialle samasta syystä. Jos hallitus kaatuisi sodan 

seurauksena, sitä seuraava hallitus olisi todennäköisesti vanhoillinen. Iso-Britannian 

suhde Venäjän hallintoon oli kaksijakoinen, ja siksi hankala. 

 

Ulkoministeriössä nähtiin, että suhde Venäjään oli pakottanut Iso-Britannian ajamaan 

Bosnian kriisissä Venäjän etuja, ja kaventanut näin toiminnan mahdollisuuksia. Miksi 

suhde Venäjään oli niin tärkeä? Venäjä oli vuoden 1905 jälkeen heikkouden tilassa, 

mikä tarkoitti, että Saksa oli ainoa varteenotettava voimatasapainon uhkaaja ja siten 

vastustaja Iso-Britannialle. Hyvät suhteet Venäjään päätettiin alun perin luoda siksi, 

että Venäjä nähtiin suurvaltana, joka pitkäaikaisessa imperialistisessa kamppailussa 

Iso-Britanniaa vastaan saattoi selvitä voittajana. Venäjän ollessa heikkouden tilassa, 

voisi kuvitella, että hyvät suhteet eivät olisi olleet niin tärkeät. Venäjä haluttiin 

kuitenkin pitää ystävänä, eikä suhteiden lämmittämistä voimakkaampana nähtyyn 

Saksaan vakavasti harkittu. Ehkä syynä tähän oli Venäjän sijainti, joka tarjosi loistavan 

aseman vahingoittaa Intiaa. Saksa saattoi myös olla liian suuri vihollinen, jotta siitä olisi 

voinut tulla ystävä. Venäjän heikkouden saatettiin myös tulkita olevan väliaikaista. 

Ainakin keskusteluissa Bosporinsalmen aukaisusta sotaa Venäjän kanssa ei pidetty 
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mahdottomana. Venäjä haluttiin ystäväksi, kun sitä pelättiin ja se pidettiin ystävänä, 

vaikka se oli heikko.  Mielestäni todennäköisin syy suhteiden säilyttämiseksi Venäjään 

oli näkemys Venäjän heikkouden väliaikaisuudesta. Venäjä oli uinuva jätti, joka oli 

hyödyllinen ystävänä ja vaarallinen vihollisena. 

 

Saksa oli ulkoministeriölle Euroopan ainoa aggressiivinen suurvalta. Ylivaltaa 

aktiivisesti hakeva, Iso-Britannialle edullisen voimatasapainon tuhoaja, jonka laivasto 

haastoi brittilaivaston. Bosnian kriisi oli ulkoministeriölle jälleen yksi osoitus Saksan 

yrityksistä horjuttaa Euroopan herkkää voimatasapainoa. Saksan toimien katsottiin 

tähdänneen Iso-Britannian vahingoittamiseen, kuten lehdistötapauksessa ja Iso-

Britannian välittämien, lähes kariutuneiden, Serbian ja Itävalta-Unkarin välisten 

neuvottelujen tapauksessa. Iso-Britannian ulkoministeriö reagoi näkemäänsä sekä 

Bosnian kriisin kokemusten todistamaan ja vahvistamaan Saksan uhkaan pyrkimällä 

parantamaan suhteitaan muihin suurvaltoihin. Suhteita syvennettiin erityisesti 

kumppaneihin, Ranskaan ja Venäjään, vaikka varsinaista liittoa ei syntynytkään. Myös 

Itävalta-Unkarin suuntaan suhteet pyrittiin pitämään lämpiminä. Iso-Britannian 

ulkoministeriö pyrki säilyttämään voimatasapainon joko eristämällä Saksa tai 

hankkimalla mahdollisimman paljon ystäviä tulevien kriisien varalta. Voimassa olevia 

sopimuksia ulkoministeriössä pidettiin voimatasapainon kannalta hyvinä. 

 

Bosnian kriisin valossa ensimmäistä maailmansotaa edeltäneessä diplomatiassa kriisejä 

synnyttivät Balkanin niemimaan slaavinationalismi Venäjän panslavistien tukemana, eri 

maiden valtapyrkimykset ja suurvaltojen oman arvovallan korostaminen. Suurin 

ongelma oli kuitenkin lähes fatalistinen eli kohtalonuskoinen suhtautuminen ajan 

diplomatiaa hallinneeseen voimatasapainoteoriaan, johon liitto- ja sopimusjärjestelmä 

sekä maiden väliset suhteet perustettiin. Diplomaattisten suhteiden varaan 

rakennettiin voimatasapainoteorian pohjalta mielikuvituksellisia skenaarioita joko 

kansakunnan loistosta tai tuhosta. Erityisen hyviä esimerkkejä tästä ovat Izvolskin 

huolet Iso-Britannian lämpimistä suhteista Saksaan ja Itävalta-Unkariin sekä Nicolsonin 

hahmotelmat Iso-Britannian kohtalosta, jos hyvät suhteet Venäjään menetetään. 

Voimatasapainoajattelun perusteella muodostetut kaksi- ja kolmiliitto olivat Bosnian 

kriisin aikana hieman erilaiset, Italia oli samassa leirissä Iso-Britannian, Ranskan ja 
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Venäjän kanssa Saksaa ja Itävalta-Unkaria vastassa, mutta jako kahteen suurvaltaleiriin 

oli selvä. Luovimista tässä liittosuhteiden verkossa, jossa koko ajan pelättiin liittolaisten 

luisumista vastustajan leiriin vaikeuttivat sanomalehdet spekulaatioillaan. Vaikka 

liittosuhteet eivät olleet kirjalliselta muodoltaan kaikissa tilanteissa sitovia, varsinkaan 

Iso-Britannian solmimat entente cordialet, ne olivat päätöksentekijöiden mielissä 

arvovalta- ja kunniasyistä raudanlujat. Voimatasapainoteoria lupasi noudattajalleen 

rauhan kauhun tasapainon kautta, mutta muodostui itse asiassa spekuloinnin ja 

rauhattomuuden aiheuttajaksi. Kuvitteellisten skenaarioiden tavoittelemiseksi tai 

välttämiseksi oltiin valmiita ryhtymään vaikka sotaan. Tilanne räjähti vuonna 1914 

johtaen ennennäkemättömään määrään inhimillistä kärsimystä. 

 

Tutkimukseni antaa hyvän kuvan Iso-Britannian suhtautumisesta Bosnian kriisiin. Olen 

eritellyt ulkoministeriön päämäärät ja arvioinut saavutettiinko ne. Olen myös 

vastannut, kuinka suhtautuminen Bosnian kriisin vastasi Iso-Britannian yleistä 

ulkopoliittista linjaa ja kuinka kriisi vaikutti siihen. Tutkimustani voisi kuitenkin 

täydentää lisäämällä siihen tutkimuksen ulkopuolelle rajaamani Bulgarian 

itsenäistymisen ja Montenegron itsenäisyyden rajoitusten purun tarkemmat 

tarkastelut. Lisäksi Iso-Britannian ulkoministeriön aineiston vertaaminen esimerkiksi 

Saksan ulkoministeriön aineistoon tuottaisi varmasti hyödyllistä tutkimusta Bosnian 

kriisiin liittyen. 
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