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Eessõna 

Lockharti vandenõu oli salaplaan, mille töötasid välja Briti, Prant-
suse ja Ameerika agendid 1918. aasta kevadel ja suvel, kui Esimese 
maailmasõja lõpptulemus oli veel selgusetu. Eesmärk oli mõrvata 
bolševike juhid Vladimir Lenin ja Lev Trotski, kukutada äsja või-
mule tulnud, aga veel ebakindel kommunistlik režiim ning keh-
testada uus kord, mis jätkaks idarindel sõda Saksamaa vastu. Kõik 
need, kes seda kavandasid, ja needki, kes selle nurjasid, tegutsesid 
arusaadavatel põhjustel varjus. Nad ei vahetanud kirju või siis ainult 
täiesti süütuid sõnumeid, nad ei kirjutanud midagi paljastavat päevi-
kutesse ning vähemalt Briti, Prantsuse ja Ameerika poolelt ei antud 
neile valitsusest korraldusi, mis oleks otsesõnu selgitanud, mida 
teha. Muidugi leidub mingeid dokumentaalseid ülestähendusi, aga 
nendes ei ole mingeid „veel suitsevad relvi”, mis tõestaks, et mõne 
liitlasriigi valitsus andnuks käsu bolševikud kukutada. Võib-olla 
on neid ülestähendusi parandatud või nii-öelda puhastatud. Pealegi 
kartsid kõik valitsused 1918. aastal, et bolševikud võivad olla nende 
šifrid lahti murdnud, mistõttu agentidele saadetud teated sõnastati 
väga ettevaatlikult. Tihtipeale vastasid agendid niisama ettevaatli-
kult. Kui nad kirjutasidki midagi ausalt, siis sageli ei mõistnud nad 
oma olukorda või tegevusmotiive, sedavõrd ebaselge ja keeruline 
oli olukord. 

Kõige asjakohasemat ja tähtsamat materjali võib leiduda Vene-
maa julgeolekutalituse ehk praeguse FSB arhiivides, aga see ei ole 
lääne uurijatele kättesaadav ega ole seda kuigivõrd tsiteerinud ka 
vene teadlased ning seegi, mida nad tsiteerivad, pole mingi eri-
line avastus. Muidugi on olemas toonased ajaleheülevaated, aga 
ajaloolased peavad neid kasutama ettevaatlikult. Asja teeb veelgi 
keerukamaks asjaolu, et kui vandenõu oli kord nurjunud ja saa-
nud avalikult teatavaks, siis kui selle peategelased juhtunust üldse 
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kirjutasid, tegid nad seda omakasupüüdlikel eesmärkidel. Nende 
andmed pole üldse usaldusväärsed. Lockhart oma mälestustes 
eitab täielikult oma osalust vandenõus ja just seda Briti valitsus 
temalt ootaski, seevastu enese osa liialdav spioonide kuningas 
Sidney Reilly väitis, et just tema on eeskätt selle eest vastutav, mis 
oli täielik vale. Vene poolelt kirjutab vandenõust pikemalt ainult 
üks tähtsam tegelane, kes segab oma rolli selles sihilikult kokku 
ühe oma võitluskaaslase palju tähtsama rolliga, aga teeb seda palju 
aastaid hiljem, kui see kaaslane on ammu surnud ja ei saa seetõttu 
talle vastu vaielda. 

Sellest kõigest hoolimata pakub kõnealune vandenõu ikkagi 
ameerika, briti, prantsuse ja vene ajaloolastele huvi. Paraku peavad 
autorid, kes üritavad sellest rääkida, olgu ajakirjaartiklis, mõne 
raamatu peatükis või selle osas, otsima õiget rada läbi kõikvõimalike 
paberite, ettekannete ja telegrammide segadiku, aga ka läbi teadli-
kult eksitavate ettekannete ja väidete, valejälgede ning lausvalede 
miinivälja. Nad on käitunud rohkem või vähem kergeusklikult, 
rohkem või vähem loominguliselt, olnud rohkem või vähem edukad. 
Suuremal või vähemal määral on iga ajaloolane silmitsi samasuguste 
raskustega, olgu tegu mistahes teemaga; kõik kirja pandud lood ei 
ole täiuslikud, vaid puudulikud, Lockharti vandenõu aga on palju 
raskem teema kui enamik teisi. 

Käesolev on esimene raamatu mahtu ülevaade sellest vande-
nõust. Mul tuli rinda pista samade takistuste ja lõksudega, millega 
seisid silmitsi minu eelkäijad, aga ma talitasin teisiti. Kus tõendid on 
vasturääkivad, siis ütlen selle tekstis otse välja. Kui need on puuduli-
kud, siis ütlen seda ka lugejale. Kui pean ühe või teise vandenõulase 
või nende vastaste tegevusmotiive oletama, sest selle kohta lihtsalt 
pole kindlaid tõendeid, siis selgitan, mida ma teen. Samuti, kui 
dokumentides endis leidub järeldusi, mis võivad olla ebatäpsed või 
õiged, siis juhin sellele tähelepanu. Näiteks tegid ka Prantsuse ja Briti 
salatalituste agendid, kelle ettekandeid palju ajaloolasi tunnistab 
nagu pühakirja, tõenäoliselt samavõrd vähepõhjendatud järeldusi 
ja otsuseid nagu kõik teisedki, eriti kui jutuks on käesoleva raamatu 
naispeategelane, võluv ja karismaatiline Mura von Benckendorff. 
Tema kohta levis lõpmatu hulk kuulujutte ja väljamõeldisi, millest 
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enamik olid pahatahtlikud ja seksistlikud. Ja seda kõike agendid 
aina kordavad – ning nii mõnigi ajaloolane samuti. 

Käesolev on kõige põhjalikum seni kirjutatud ülevaade Lockharti 
vandenõust, aga äsja kirjeldatud põhjustel ei saa see olla lõplik tõde. 
Olgu eelöelduga lugeja hoiatatud – aga laskem tal samas nautida 
katset kirjeldada võimalikult täpselt üht erakordset, koguni põnevat 
Venemaa ajaloo episoodi, milles on läbi põimunud hulljulgus, intrii-
gid, reetmine, romantika, vägivald ja koguni traagika. See kõik on 
tõepoolest juhtunud ja võis vapustada maailma. Tänapäeval, Putini 
ja Trumpi ajalgi võime kaugelt ja pärast paljusid aastakümneid siiski 
tunnetada selle püsivat tähtsust. 



25

1 .  p e at ü k k 

Bruce Lockharti noorus 

On 11. jaanuar 1918, Londonis oli hall ja morn päev, juba pool maa-
ilma laastanud sõja lõpptulemust ei oska aga keegi ikka veel ennus-
tada. Kaks venelast, kes esindavad eelmise aasta oktoobris Venemaal 
võimule tulnud bolševistlikku režiimi, ja kaks britti, kes esindavad 
oma kodumaa valitsust, istuvad Strandil Trafalgari väljaku lähedal 
Lyons Corner House’is üksteise vastas laua ääres. Siinses tagasi-
hoidlikus ja isegi sobimatus keskkonnas võidakse maailm ümber 
kujundada või hävitada. Neli meest on äsja lõpetanud lõunasöögi. 
Paarist nõrgast pirnist valgustatud toas ja põhjamaise talvise taeva 
pilvede vahelt piiluva päikese längus kiirte valgusel kirjutab üks 
venelane midagi kirillitsas. Kirjutuslauaks on seesama laud, mille 
ääres nad äsja lõunastasid. Kui mees on lõpetanud, tõlgib tema kaas-
lane selle kiiresti inglise keelde. Kiri on adresseeritud „kodanik 
Trotskile välisasjade rahvakomissariaadis” ning selle esimene lõik 
kõlab järgmiselt: 

Lugupeetud seltsimees! Käesoleva kirja tooja härra Lockhart tuleb 
Venemaale ametliku missiooniga, mille täpne sisu pole mulle teada. 
Tunnen teda isiklikult kui läbinisti ausat inimest, kes mõistab meie 
seisukohti ja tunneb meile kaasa. Pean tema viibimist Venemaal meie 
huvide seisukohalt kasulikuks. 

Kui kaks britti noogutasid rahulolevalt, tellis kirja autor prantsus-
pärase magussöögi – pouding diplomate (diplomaadipuding) –, aga 
kelner tuli mõne hetke pärast tagasi teatega, et kõik on otsas. See pol-
nud kirjas mainitud ametlikule missioonile just parim algus, aga kui 
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söömaaeg oli lõppenud ja kõik neli meest restoranist väljusid, lahkus 
vähemalt üks neist hämarduval õhtupoolikul Whitehalli suunas 
reipal sammul. Maksim Litvinov oli oma pouding diplomate’ist küll 
ilma jäänud, aga noor Bruce Lockhart, kelle Suurbritannia valitsus 
kavatses saata Moskvasse Lenini ja Trotskiga kõnelusi pidama, oli 
saanud seda, mida tahtis. Seekord oli tegu soovituskirjaga ainsalt 
inimeselt Inglismaal, kes võis siluda tema teekonda Venemaa bol-
ševistliku valitsuse jutule. Muidugi polnud Lockhartil aimugi, et 
samas oli ta lükanud liikvele sündmuste ahela, mis kulmineerub 
hulljulge vandenõuga ja see saab tema nime. 

* * *
Bruce Lockhart oli 1918. aastal 31-aastane. Tema passi andmetel oli 
tal pikkust viis jalga ja seitse tolli (170 cm, Briti sõduri keskmine 
pikkus toona oli umbes 166 cm). Tal olid sinised silmad, kõrge lauba 
kohal pruunid juuksed, tavaline nina, keskmise suurusega suu ja 
nelinurkne nägu. Kõrvad olid peast eemale hoiduvad ja kehaehitus 
jässakas. Sada aastat vanalt passipildilt vaatab ta külma ja iseteadliku, 
pisut skeptilise, enesekindla ja intelligentse pilguga.1 See on tõetruu ja 
paljastav foto, mida üksnes täiendab ühe tema sõbra kirjeldus tema 
häälele: „Veenev ja mõõdukas, ülbe ja humoorikalt alandlik ühtaegu.”2 

Robert Hamilton Bruce Lockhart 1915. aastal, kui sõitis Venemaale
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Lockhart on sündinud 1887. aastal Šotimaal Fife’i krahvkonnas 
Anstrutheris ja väitis uhkelt, et tema soontes ei voola tilkagi inglise 
verd. Tema lapsepõlv möödus suure, õnneliku, kokkuhoidva ja jõuka 
perekonna rüpes. Emapoolse suguvõsa omandis oli vana ja tuntud 
viskitööstus Cromdale’is Grantown-on-Spey lähistel Balmenachis, 
isapoolse suguvõsa sissetuleku tagas sissetulek kautšukiistandusest 
Malaisias. Vanemad saatsid noore Lockharti õppima eksklusiivsesse 
Fettesi kolledžisse Edinburghis, kus ta paistis küll rohkem silma 
spordipoisi kui õppurina. Sealt saigi ta silmapaistvad sportlikud või-
med, mis andsid talle erilise – võib-olla koguni liigse – enesekindluse. 

Lõpetanud Fettesi kooli, ei läinud ta isa eeskujul edasi  Cambridge’i, 
kus sport oleks võinud jällegi osutuda segavaks teguriks, vaid hoopis 
Berliini, kus õppis saksa keelt ja sedagi, „kuidas töötada”, ning seejärel 
Pariisi, et võtta tunde eraõpetajatelt. Tulemused olid igati rahuldavad: 
teismeline nooruk, kellele meeldis sportida, avastas nüüd, et suudab 
õppida kerge vaevaga keeli (kõigest mõni aasta hiljem võis ta juba 
väita, et „räägib kuut või seitset keelt”),3 et tal on suurepärane mälu 
ning et teda köidavad kirjandus, luule, teater ja kunst, kusjuures see 
huvi säilis kogu eluks. Peagi oli ta võimeline tsiteerima peast Heinet 
saksa keeles, samuti esteetide teoseid ning Pierre Loti’d prantsuse 
keeles. 

1908. aastal tuli ta tagasi Inglismaale, et valmistuda Indias riigi 
teenistusse astumise eksamiks. Ta asus tõsiselt tööle, sest teadis, et 
tuleb võistelda parimate üliõpilastega, aga hea karjääri nimel tasus 
pingutada. Siis aga saabus koju Šotimaale külla üks kautšukiistandu-
ses töötavatest onudest ja andis pajatustega romantilisest ning sala-
pärasest Oriendist noormehe kujutlusvõimele palju tööd. Impulsi ajel 
jättis Lockhart raamatud sinnapaika ja purjetas koos sugulasega itta. 

Ta oli 21-aastane, keevaline, aga raske iseloomuga. Malai keele 
omandas ta niisamuti, nagu oli ära õppinud prantsuse ja saksa 
keele, kerge vaevaga. „Tal on erakordsed võimed,” kirjutab tema 
esimene tööandja Malaias.4 Neid võimeid tunnustades saatis onu 
Bruce’i avama uut kautšukimõisa Negeri Sembilani lähistel Panteis. 
Noormees tegi sedagi edukalt. Paraku ilmnesid suure intelligentsi, 
loomu pärase autoriteedi ja terase mõistuse kõrval ka peagi ohtlikud 
märgid hulljulgusest. 
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1910. aasta alguses korraldatud peol jäi Lockharti pilk pidama 
kõige kaunimal neiul, keda oli kunagi näinud: „pruun kaunitar nagu 
särav ilmutus”. Neiu nimi oli Amai ja Bruce’il oli kohe selge, et peab 
ta endale saama. Asjaolu, et Amai pidi kohe abielluma ja tõusma 
nii kohaliku seltskonna koorekihti, teda ei heidutanud, niisugune 
väljakutse pigem pakkus põnevust. Tema võrgutamisüritused mee-
nutasid pigem ajujahti, aga neiu südame ta võitis. Iseloomulikul 
kombel ei mõelnud Lockhart pikemalt, mis võib edaspidi juhtuda, 
ning kui ta mõtleski sellele, mida peab Amai ohverdama – ja mida ta 
ohverdaski –, et minna temaga, siis ei teinud ta sedagi kuigi pikalt. 

Kõik olid selle abielu vastu, sealhulgas ka mõned tegelased, kes 
suhte lõpetamise nimel ei kartnud valida vahendeid. Pärast kuid 
kestnud aega, mida iseloomustavad õndsustunne suhetes Amaiga 
ja tülid sama hästi kui kõikide teistega, haigestus Lockhart ras-
kesti, arvatavasti malaariasse, aga võimatu pole ka mürgitamine. 
Ta kannatas rängalt, aga oli liiga uhke, et otsida professionaalset 
abi. Viimaks pöördus Amai arsti poole, kes soovitas viivitamatult 
põgeneda, aga ei öelnud seda küll otse Lockhartile, vaid noormehe 
onule. Juba järgmisel päeval toppisid onu ja tema nõbu jõuetu šotlase 
autosse ning sõidutasid ta laevale, millega algaski kodutee esimene 
etapp. Hiljem väitis Lockhart ise, et ta protestis, aga kas sugulased 
oleks ikka temast jagu saanud, kui ta oleks tõepoolest tahtnud jääda? 

Lockharti 1936. aastal ilmunud mälestuste kurblik alatoon 
lubab arvata, et mingil tasandil jäi ta selle armuloo niisugust lõppu 
kahetsema.5 Samas oli see aga üsna napp pääsemine, sest koloo-
nia plantaatori elu poleks teda rahuldanud ja seda mõistis ta ise 
kindlasti. Igal juhul ilmneb siin juba muster, mis kordus ka hiljem: 
järgnevatel aastatel oli Lockhart rohkem kui korra valmis vilistama 
üldistele kommetele ja omaenese sisetundele, kui tegu oli mõne 
veetleva noore naisega; esialgu järgneski sellele edu ja meeldivad 
elamused, edaspidi aga tuli seista silmitsi mõjuvõimsate tegelaste 
halvakspanuga, millele ta ei söandanud vastu hakata ning millele 
ta pärast mõningat südamevalu järele andis. Armulugu Amaiga oli 
siin ettekuulutaja. 

Jõudnud tagasi Šotimaale, Lockhart korraks taltus, ta nõustus 
ära tegema konsulaarteenistusse pääsemiseks vajaliku eksami. 
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Soovitajatena nimetas ta Malaia istanduste juhte, kelle juures ta oli 
töötanud ja kelle puhul ta oli kindel, et nad tema armuseikluse koha 
pealt silma kinni pigistavad. Mida nood tegidki. „Igas olukorras aus, 
kaine ja käitub hästi,” kirjutab üks neist. „Hindan tema iseloomu ja 
võimeid äärmiselt kõrgelt,” kirjutab teine.6 Oma endise kooli juha-
tajalt sai ta järgmise iseloomustuse: „R. H. B. Lockhart õppis Fettesi 
kolledžis. Tal on tähelepanuväärsed vaimsed võimed ja ta ilmutas 
end silmapaistvalt mängudes. Soovitasin tema isal otsida võimalusi 
karjääriks konsulaarametis, kus minu arvates võivad tema võimed 
osutuda väga kasulikuks.”7 Niisuguste soovitustega taskus siirdus 
Lockhart Londonisse eksamile. Seekord võttis ta asja tõepoolest 
tõsiselt, mis tähendab, et keegi talle konkurentsi ei pakkunud. Kui 
tulemused tehti teatavaks, oli tema nimi loetelus esikohal. Ta oli 
esimene kõikides ainetes. 

Ja lõikas ka väärilise tasu. Juba esimene töökoht oli pingutusi 
väärt: asekonsul Moskvas. Nädal enne ärasõitu korraldasid vanemad 
tema auks lahkumispeo. Seal märkaski ta järgmist silmarõõmu, see-
kord Austraalia päritolu. Temakese nimi oli Jean Adelaide Haslewood 
Turner. Nii nagu Amai puhul, oli Bruce’il otsekohe selge, mida ta 
tahab, ja kaugemale ta ei mõelnudki. Tal oli kõigest seitse päeva, et 
eesmärgile jõuda, aga jälle pani ta käima vastupandamatu kuramee-
rimiskeeristormi. Seekord ei sekkunud mingid mõjuvõimsad jõud 
ja lepiti kokku, et abiellutakse, kui mees saabub aasta pärast esimest 
korda koju puhkusele. Paraku ei kujunenud see abielu õnnelikuks. 

* * *
Jaanuaris 1912 saabus kihlatud, võluv, äärmiselt intelligentne, tava-
lisest seiklushimulisem, sihikindel ja suur võitleja (mitte üksnes 
spordiväljakul) ning tahtejõuline – ehkki seda ainult eelviimase 
hetkeni – Bruce Lockhart Venemaale. Siin jõi ta esimese klaasitäie 
viina, sõi esimest korda kaaviari. Pikkadel Moskva talveöödel sõitis 
mööda lumiseid tänavaid tähti täis taeva all aisakellade helinal ringi 
hobusaaniga. Suvel sai jalutada Ermitaaži suveaias ja imetleda selle 
ilu. Ta käis suurejoonelistel lõunasöökidel paleesid meenutavates 
kodudes, kus šampanja voolas ojadena. Ta mängis jalgpalli kahele 
inglasest vennale – kellega ta tutvus oma konsulitöö tõttu – kuuluva 
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vabriku meeskonnas. Mängijad pidid olema väga heal tasemel, sest 
meelitasid kokku kümme kuni viisteist tuhat pealtvaatajat. Lockhart 
aitas oma meeskonnal võita mitu Moskva meistritiitlit. 

Nende kahe ja poole aastaga enne Esimese maailmasõja puh-
kemist sai ta tuttavaks suure hulga tsaarivalitsuse ametnikega. 
Tema liberaalsete vaadetega dissidendist vene keele õpetaja aga 
tutvustas talle režiimi kriitikuid, sealhulgas omaaegse radikaalse, 
nüüd aga üha mõõdukama konstitutsiooniliste demokraatide ehk 
kadettide partei liikmeid, samuti talurahva revolutsiooni jutlusta-
nud vanast terroristlikust narodnikute liikumisest välja kasvanud 
sotsialistide- revolutsionääride partei tegelasi, kelle hulgas peale 
lihtsalt populistide leidus igasuguseid ebamääraseid ja lõhestunud 
liberaale, linnaharitlasi ning mitmesuguse varjundiga sotsialiste. 
Need vägagi värvikad kujud paelusid Bruce’i rohkem kui tsaari-
võimu apologeedid ja tema meeldis neilegi. Ta sõbrunes oma naabri, 
kadettide parteisse kuuluva Moskva linnapea Mihhail Tšelnokoviga. 
Seltskondlik ja enesekindel, taibukas ja heade sidemetega noor Lock-
hart liikus linna eliidi ringkondades. Kultuuri seisukohalt polnud 
ta snoob. Talle meeldis mustlasmuusika. Teda meelitas kabaree. Ta 
õppis kiiresti vene keelt puhtalt rääkima.8 Kui 1913. aasta alguses 
saabus tema juurde ka abikaasa, oli kõik täiuslik. 

Selle imelise aja krooniks jäi Jean rasedaks. Laps pidi sündima 
1914. aasta 20. juuni paiku. Järgnenu pööras aga kõik pea peale. 
21. juunil kaotas Jean lapse nurisünnitusel, mis oleks peaaegu nõud-
nud ka tema enda elu, ja jäi haiglasse viletsatesse oludesse pikalt 
põdema. See oli mõlemale abikaasale muserdav kogemus. Täpselt 
nädal aega pärast nende lapse surma mõrvas serbia natsionalist 
Gavrilo Princip Sarajevos Austria troonipärija Franz Ferdinandi. 
See päästis valla kogu maailma haaranud tragöödia. Kui Austria 
otsustas Serbiat karistada, tuli Venemaa oma slaavi „väikevennale” 
appi. Pärast seda asus Saksamaa toetama oma liitlast Austriat. See 
tõi konflikti Prantsusmaa ja Suurbritannia, kes olid valinud Vene-
maa poole ja moodustasid kolmekesi Antanti. Nii osutusid Principi 
püstolilasud esimesteks laskudeks sõjas, mis tõi kaasa kujuteldamatu 
hävingu. Lockharti isiklik õnnetus sumbus ülemaailmse katastroofi 
mürinasse. 
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* * * 
Lockhart leidis väljapääsu töösse sukeldudes. Kolme aasta jook-
sul omandatud kontaktid ja teadmised tasusid nüüd end ära. Sõda 
jätkus omasoodu ja Lockhart kandis nüüd olukorrast Moskvas 
korrapäraselt ette Briti suursaadikule Sir George Buchananile 
Venemaa pealinnas Petrogradis, nagu isamaalised venelased olid 
Peterburi ümber nimetanud, et selle nimi kõlaks vähem saksapära-
sena.  Buchanani hinnangul olid ettekanded head ja ta hakkas neid 
Londonisse edasi saatma. Tegelikult olid need rohkem kui head. 
Neis oli läbinägelikke tähelepanekuid ja niisugust kirjanduslikku 
sära, et need olid võrreldavad T. E. Lawrence’i (Araabia Lawrence’i) 
ettekannetega, ehkki need tulid hoopis teisest maailma nurgast. 
Näiteks, olnud juunis 1917 tunnistajaks, kuidas Venemaa uus juht 
Aleksandr Kerenski esineb tohutule vaimustunud rahvahulgale 
Moskva Suures Teatris teemal „midagi, mis on väärt, et seda omada, 
ei ole võimalik saavutada kannatusteta”, kirjutab Lockhart: 

[Kerenski] ise näis lausa kannatuste kehastusena. Surmkahvatu 
nägu, närviline keha, mis kõikus edasi-tagasi, kähe ja peaaegu sosi-
nana tunduv hääl, mis siiski oli selgesti kuuldav nagu kellahelin 
ka hiiglasliku hoone kõige kõrgematel rõdudel, kõik see aitas teha 
tema palve suuremaks ja realistlikumaks. … Ja kui kõne lõppes, 
tõusis suur rahvahulk nagu üks mees teda tervitama. Mehed-naised 
embasid entusiasmihüsteerias üksteist. Vanad kindralid ja noored 
praporštšikud [lipnikud] nutsid … Naised kinkisid ära oma juveelid. 
Ohvitserid oma ordenid. 

Ning siis järgneb nõelatorge, et purustada õhupall ja lasta õhk välja 
tema enda kirjanduslikust tekstist, mis näitab autori ettenägelikkust: 
„Terve mõistus sunnib aga paraku kahtlema …” Sest nii enne kui ka 
pärast kodanlaste ja esseeride vaimustushüüdeid Suures Teatris võis 
teistel samal päeval toimunud koosolekutel, kus Kerenski kõneles, 
kuulda teisi, palju häälekamaid sotsialistide hääli, mis „nõudsid sel-
gitust tema poliitikale, et tuleb edasi rünnata”, see tähendab jätkata 
sõda, alustades suurt pealetungi.9 Lõppkokkuvõttes võis kahtlejaid 
olla rohkem, nagu seda kahtlustas ka Lockhart. 



32

Ta säilitas kolme esimese sõja-aasta jooksul sidemed Moskva 
kõige silmapaistvamate meeste ja naistega nii poliitikas kui ka 
väljaspool seda, nii valitseva režiimi toetajate kui ka vastastega. 
Uudishimuliku, kartmatu ja sihikindlana osales ta eraviisilistel 
poliitilistel koosolekutel, kus oli tõenäoliselt ainus välismaalane, 
tõlkis kõnesid ja vastu võetud otsuseid; käis meeleavaldustel, jälgis 
streike ja rongkäike, kus oli arvatavasti ainus mittesotsialist, ning 
kirjeldas neid terava ja läbinägeliku sulega, tõlkides ära koguni 
plakatitele ja loosungitele maalitud hüüdlaused. Ta esitas statistikat 
tööhõive ja toodangu kohta, andis hinnanguid linnas viibivate 
väeosade moraali kohta. Kajastas reaktsionääride, liberaalide, sot-
sialistide, professorite, kirjanike, muusikute ja majandustegelaste 
vaateid. 

Enamasti jättis ta ettekannetes oma poliitilised arvamused enda 
teada. Siiski näitavad need läkitused teda mitte üksnes tähelepanu-
väärselt usina, taibuka ja osava sõnaseadjana, vaid ka vastuvõtliku 
ja pigem idealistliku inimesena. Riigis, mis oli kurikuulus oma 
antisemitismi poolest, ning ajal, kui paljud Briti diplomaadid ja 
konsulaartöötajad ei kõhelnud avaldamast juudivastaseid mõtteid, 
ning pealegi veel ajal, kui valitses üldine arvamus, et juudid on 
tooniandvad mitte üksnes Venemaa, vaid kogu maailma revolut-
siooniliikumises – ja ka maailma rahanduses –, kirjutab Lockhart 
imetlusväärset sümpaatiat ja mõistmist ilmutades: „Juudipogromm 
[Venemaal] on tunduvalt tõenäolisem kui juutide rahastatud ja õhu-
tatud revolutsiooniliikumine.”10 Oma telegrammides on ta avali-
kult Venemaa nn progressiivsete vaadetega tegelaste poolel nende 
võitluses reformide eest. Kõigest aasta enne sõja puhkemist hoiatab 
Lockhart: „Reaktsioonilise partei triumfi võimalust … peab arves-
tama väga tõsiselt.”11 Ta viitab sageli oma liberaalist sõbrale, endi-
sele kadetile vürst Georgi Lvovile, kes üritas 1916. aastal keelitada 
tsaari troonist loobuma, ja kui see ebaõnnestus, püüdis korraldada 
veretut paleepööret, veelgi sagedamini aga linnapea Tšelnokovile 
(„laitmatult aus ja korralik” mees), kes propageeris „Moskvat kui 
pagulaste, haiglate ja vabrikute linna”.12 

Kahetsusega oli Lockhart aga sunnitud tunnistama, et tema 
kadettidest sõbrad ei suuda poliitikas eriti midagi korda saata. Ta 
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ei pooldanud revolutsiooni Venemaal sõja ajal, aga hoiatas juba 
varakult, et see on võimalik, koguni tõenäoline. Kes seda juhiks? 
Paraku kadettide parteil ja selles tooni andvatel intelligentidel 
„nähtavasti pole seda ainest, millega revolutsioone tehakse”.13 
Kui tsaarivõim langes, seda mitte mingil juhul tänu kadettide 
jõupingutustele, aga kadetid aitasid siiski moodustada ajutist valit-
sust, taipas Lockhart peagi, et tulevik on veelgi vasakpoolsemate 
parteide päralt: „Tuleb tunnistada, et sotsialistid on tunduvalt 
energilisemad.” Selle tagajärjel nihkus tema endagi poolehoid 
rohkem vasakule. Juulis 1917 kirjutab ta imetlusega M. Urnovist, 
kes oli Moskva soldatite nõukogu sotsialistist-revolutsionäärist 
esimees ja Moskva linnaduuma aseesimees: „Ta on väga jõulise 
karakteri ja väga kõrgete ideaalidega mees ning üldse üks kõige 
huvitavamaid isiksusi Moskvas.”14 Aga mitte kunagi ei eelistanud 
ta bolševikke, „kelle juhtmõte on „mida halvem olukord, seda 
parem meile””.15 Bolševikud, süüdistab Lockhart, teevad „kah-
julikku ja ohtlikku agitatsiooni” mitte üksnes Prantsusmaa ja 
Suurbritannia „kodanlike ja imperialistlike” valitsuste vastu,16 
vaid „valjemini kui kunagi varem” uue ajutise valitsuse ning isegi 
teiste sotsialistide vastu.17 

Välisministeeriumis loeti tema ettekandeid huviga. „Härra Lock-
harti ettekanded on … hästi kirjutatud ja usutavad,” märgib üks 
Whitehalli ametnik septembris 1916.18 „Sooviksin ainult, et saaksime 
sama selgeid ja huvitavaid ettekandeid mujaltki kui Moskvast,” ütleb 
teine tähtis asjamees.19 1917. aasta alguses ringlesid Lockharti seisu-
kohad juba kõige kõrgemates ringkondades. Välisminister Arthur 
Balfour saatis tema telegramme korrapäraselt edasi peaminister 
David Lloyd George’ile. Noor šotlane ise ei teadnudki, kui kõr-
gele on tema maine kerkinud, aga sai sellest peagi aimu. Kui Briti 
peakonsul Moskvas viidi üle New Yorki, sai Lockhart käsu jääda 
kohale ja asuda tema asemele. Ta polnud veel 30-aastanegi, aga oli 
juba tõusnud Briti tipptegelaste tähelepanu orbiiti. Ta oli saanud 
nende silmadeks ja kõrvadeks paigas, mis peagi satub ülemaailmse 
tähtsusega sündmuste keerise keskpunkti. 
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* * * 
Kolm sõja-aastat oli möödunud ja Venemaal katastroofiline olu-
kord – rindel oli puudus kõigest, iseäranis aga raskerelvadest, mis 
põhjustas uskumatult suuri kaotusi (viis miljonit), kodus aga, kus 
transpordisüsteem varises täielikult kokku, võttis võimust korrupt-
sioon, nappis toiduaineid ja tuli kannatada tühja kõhtu. Venemaa 
oli alati olnud riik, kus kontrast rikaste ja vaeste vahel on tohutu, 
aga sõda suurendas seda ebavõrdsust veel kohutaval määral. Seni, 
kuni tsaar püsis võimul, ei võtnud ta kuulda kedagi, kes kutsus üles 
tegema reforme, ja määras nende asemele paadunud reaktsionää-
rid. Edaspidi asus tsaar ise relvajõudude ülemjuhataja kohale, mis 
aga käis talle ilmselgelt üle jõu. Selle sammu tagajärjel langes talle 
isiklikult vastutus kõikide järgnenud sõjaliste läbikukkumiste eest. 
1917. aastal hakkasid ka kõige arukamad inimesed isegi aristokraatia 
hulgast, kes tavaliselt olid tsaari kõige ustavamad ja loomulikumad 
toetajad, talle selga pöörama. Keskklassi liberaalide ja linnatööliste 
poolehoiu oli ta juba ammu kaotanud.20 

Oma ettekannetes jälgib Lockhart traagiliste sündmuste arengut 
avali pilguga. 1917. aasta veebruari keskpaiku, kui Lloyd George’i 
sõjakabineti liige Alfred Milner saabus Moskvasse, korraldas Lock-
hart talle kohtumise oma sõbra vürst Lvoviga. Vürst hoiatas, et 
Venemaal võib kolme nädala jooksul toimuda revolutsioon. Mil-
nerile jätsid sügava mulje nii kohtumise korraldanud ja ka tõlgina 
tegutsenud noor mees, kui ka aadlik, kes tegi selle ennustuse. 

Peaaegu täpselt kolme nädala pärast paisusidki Petrogradis 
toidu puudusest ajendatud rahutused revolutsiooniks, nagu Lvov oli 
ette kuulutanud. Tsaar loobus troonist ja Lvov ise tõusis esialgu uue 
ajutise valitsuse etteotsa. Liberaalid Prantsusmaal ja Suur britannias 
juubeldasid. Lockhart aga teadis, et vene liberaalid on saavutanud 
ainult ebakindla võidu. Revolutsioon oli valla päästnud määratud 
jõud, mida tema sõbrad polnud võimelised ohjeldama. Ta kirjutas 
veel ühe ettekande pealkirjaga „12.–17. märtsini Moskvas toimu-
nud revolutsioonist”, kus avaldas ka enda kahtlused. „On võimatu,” 
hoiatab ta ettenägelikult, „et niisuguses olukorras riik nagu Vene-
maa praegu, pääseks nii lõhestavate jõudude meelevallast ilma järg-
miste revolutsioonide ja kontrrevolutsioonideta.”21 Oma päevikus 
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väljendub Lockhart kindlamalt: „Näib võimatuna, et kodanluse ja 
sotsialistlike elementide või proletariaadi võitlus saab päädida ilma 
järgneva verevalamiseta.”22 

Kolmekümneaastane Bruce Lockhart oli leidnud oma hääle 
ja kuulajaskonna. Tema tulevik näis olevat kindel. Aga nooruk, 
kes jättis kõik oma raamatud ja purjetas Malaiasse ning kes juhtis 
edukalt istandust, kuni silmas Amaid, polnud veel kuhugi kadu-
nud. Seekord jäi tema pilk pidama „madame Vermelle’il” (mis on 
peaaegu kindlasti vigane nimekuju, peaks olema „Vermel”), „vene 
juuditaril”, nagu Lockhart ise teda oma mälestustes nimetab. Aja-
loolased on väitnud, et naine võis olla pärit hoopis Prantsusmaalt 
ja mitte Venemaalt ning võib-olla polnudki juut. Kindlasti polnud 
ta esimene naine, kellega Lockhart Venemaal flirtis.23 Õigupoolest 
oli kõnealune naine arvatavasti poola lauljatar Vera Lutse, kes sai 
kuulsaks peaosatäitmisega Puccini ooperis „Madama Butterfly” ja 
kes abiellus tuntud vene arstiga, kelle nimi oli Vermel.24 Ükskõik 
kes see naine ka oli, suursaadik andis Lockhartile käsu ta rahule 
jätta. Lõpuks ta seda tegigi. 

Kõnealune episood väärib siiski tähelepanu. Kõigepealt pole 
kuigi tõenäoline, et diplomaatide ringis hinnati 1917. aastal mono-
gaamiat iseäranis kõrgelt või peeti sellest möödahiilimist suureks 
kuriteoks. Pealegi, kui Lockhart polnud varemgi oma abikaasale 
alati truu, siis miks sekkus suursaadik ainult seekord? Vahest see-
tõttu, et Vera Lutse oli liiga tuntud tegelane ja armulugu liialt silma-
torkav? Või oli naisel sobimatuid (bolševike?) poliitilisi tutvusi?25 
Igatahes tegi Lockhart nii, nagu ülemus ütles – „täpselt kolme nädala 
pärast”. Ja edasi: „Ühel päeval helises telefon ja tuli uuesti tema 
juurde minna.”26 Nüüd teatas suursaadik, et Lockhart peab koos 
abikaasaga Inglismaale tagasi pöörduma. Ilmselge järeldus on, et 
Buchanan tahtis kaitsta meest, keda hindasid nii Lloyd George kui 
ka Arthur Balfour. Ja Lockhart kuulas sõna – just nii nagu oli teinud 
ka Malaias. 

Kogu vahejuhtum on sama hästi kui eelmise kordus. Armu-
nud ja tormakas Lockhart ajas taga sobimatut naist, andes enesele 
aru, et ei peaks seda tegema. Ta seadis niiviisi ohtu suhted (mis 
toona kõige tähtsam, oma abikaasaga) ja riskis oma positsiooniga. 
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Lõppkokkuvõttes võttis ta kuulda endast kõrgemal seisvaid tege-
lasi, kes tema teo hukka mõistsid ja saatsid ta koju tagasi, jättes 
naise omapead. Mida Jean sellest kõigest arvas, pole teada, aga ta 
oli teadlik, et abikaasa on teinud kõrvalehüppe.27 Kuidagi klaaris 
Lockhart asjad abikaasaga ära, oli ta ju osav meelitaja ja kelm ning 
samas tähelepanelik vaatleja ja sõnaosav rääkija. Igatahes paari 
nädala pärast oli Jean jälle rase. 

* * * 
Septembris 1917 oli Lockhart jälle Londonis tagasi ja asus Venemaa 
eksperdina tööle hiljuti loodud väliskaubanduse ministeeriumis. 
Tal polnud õigupoolest kuigi palju tööd, sest sõda ja revolutsioon 
olid Inglise-Vene kaubavahetust sedavõrd häirinud, et järele polnud 
jäänud peaaegu midagi, aga tema ettekanded Moskvast olid teinud 
talle nime. Whitehallis ei teadnud keegi tema tagasituleku põhjust – 
või kui teadis, siis ei teinud sellest numbrit – ja tähtsad tegelased 
kuulasid tema arvamust endiselt. Lockhart hoiatas, et riik, kust ta 
äsja lahkus, on peagi silmitsi uute probleemidega. 

Sündmuste areng näitas peagi, et tal on õigus, mis üksnes tõstis 
veelgi tema mainet. Bolševikud eesotsas Lenini ja Trotskiga haarasid 
oktoobris (Venemaal kehtinud kalendri kohaselt, aga lääne kalendri 
järgi – mille Venemaa võttis kasutusele paar kuud hiljem – novemb-
ris) ajutise valitsuse käest võimu ja kutsusid rahvusvahelist proleta-
riaati ülestõusule ning lõpetama maailmasõda. Mida tungivamalt 
nende üleskutsed kõlasid, seda suuremaks paisusid liitlasriikide 
kahtlused. Liitlased olid teadlikud, et Saksamaa aitas Leninil kuulsa 
„kinnipitseeritud vaguniga” koos valitud võitluskaaslastega sõita 
Šveitsist Saksamaa kaudu Petrogradi Soome vaksalisse.28 Nende 
uskumust mööda, ja ajaloolased on seda kinnitanud, arvestas Lenin 
jätkuvalt sakslaste soosingu, või õigemini Saksa kullaga, nagu seda 
tookord nimetati.29 Liitlaste liidrid pidasid bolševikke lihtsalt saks-
laste hüpiknukkudeks, kes nüüd löövad oma riigi senistele partne-
ritele noa selga. Briti, Prantsuse ja Ameerika valitsused valmistusid 
oma suursaadikuid Petrogradist tagasi kutsuma. 

Lockhart oli selle käigu vastu. Ta teadis küllalt bolševikest väit-
maks, et Leninil ja Trotskil pole keisri ees mingeid kohustusi, ehkki 
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nad võtsid vastu tema abi – nad kasutasid Saksamaad ära täpselt nii, 
nagu Saksamaa kasutas ära neid. Pealegi võisid nad jääda võimule 
ka nähtavas tulevikus, sest nende konkurendid, keda Lockhart hästi 
tundis, olid nõrgad ja lõhestatud. Seega oleks parem tunnustada 
uut bolševike valitsust ja püüda suunata seda Keskriikide vastu. Ta 
rääkis seda kõikidele, kes soostusid kuulama. 

Detsembri keskpaiku lõunastas Lockhart jälle kord lord Mil-
neriga. Veenvalt rääkiv, asjatundlik ja imponeeriv noor ekspert 
rääkis oma seisukohtadest sõjakabineti ministrile, kellele nähtavasti 
meenus oma esialgne positiivne mulje. Lockharti veenmisoskuse 
kohta pole vist paremat tunnistust kui see: „Kui läksime lahku,” on 
Lockhart meenutanud, „ütles ta mulle, et kuulen temast õige pea.”30 

21. detsembril saigi ta kutse Downing Streetile peaministri 
jutule. „Mind juhatati pikka kitsasse tuppa, mida näis täitvat üks-
ainus laud … Lord Milner viis mu Lloyd George’i juurde. „Härra 
Lockhart?” kõlas tema küsimus … „See härra Lockhart? … Olles 
lugenud teie ettekandeid, ootasin nägevat halli habemega vanemat 
meest.””31 Seejärel, nagu kirjutab Lockhart oma mälestustes, andiski 
peaminister talle marsikäsu: sõita Suurbritannia mitteametliku 
saadikuna Venemaale bolševike juurde tagasi (kui nad nõustuvad 
temaga asju ajama, on Suurbritannia nõus samuti mitteametlikult 
ajama Londonis asju nende esindaja Maksim Litvinoviga), veenda 
bolševikke jätkama sõda Saksamaaga, aga kui see ei õnnestu, siis 
mõjutada neid sõlmima Saksamaaga rahu, mis ei kahjusta Suur-
britannia huve. 

Noor šotlane võttis pakkumise otsekohe rõõmuga vastu. Ime-
kombel oli temast juba saamas keegi. Karjäär saab sisse uue hoo: ta 
on peaministri emissar revolutsioonilisel Venemaal. Peagi toimuski 
Lyons Corner Shopis kohtumine Litvinoviga, kus pouding diplo
mate’i ei õnnestunudki süüa. 

Siiski oli Lockhart võtnud vastu mitteametliku ülesande, mida 
varjavat saladuseloori on tänapäevalgi raske kergitada. Lockhart 
„peaks lahkuma Inglismaalt võimalikult vaikselt”, soovitas välis-
ministeerium. Pärast tema ärasõitu informeeritakse Trotskit, et 
peagi saabub sinna „Vene demokraatiasse poolehoiuga suhtuv” ja 
„[tema] usaldust vääriv” inimene.32 See peaks olema kaudne vihje 
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suhtlusviisile, mille Lockhart oli omandanud asekonsulina tööta-
des ja suheldes mitte üksnes tsaari liberaalidest vastaste, vaid ka 
radikaalsemate elementidega. Briti valitsuse liikmed, kes ei olnud 
kuigi hästi tuttavad nende peente nüanssidega, mis eristasid üht vene 
sotsialistide rühmitist teisest (admiraliteedi esimene lord ehk mere-
minister lord Edward Carson näiteks palus Lockharti selgitada talle, 
mis on maksimalistide ja bolševike vahe),33 võisid olla arvamusel, 
et Lockhart, kes tundis sotsialiste, peaks seega teadma ka, kuidas 
rääkida nendega, kes on parajasti võimul, ning nemad temaga. 

Siiski tekitas tema määramine segadust, esiteks bolševike hulgas, 
sest nad ei teadnud, missugusel diplomaatilise hierarhia astmel 
Lock hart seisab, ja teiseks ka veel Venemaale jäänud Briti ametnikes, 
kes peagi jõudsid arvamusele, et ta on liiga enesekindel. Pealegi ei 
teadnud keegi, kellele ta lõppkokkuvõttes ette kannab: välisminis-
teeriumi emissarina oli tal vaja luua tavalisest tihedamad sidemed 
salaluuretalituse Secret Intelligence Service’i (SIS) mõningate agenti-
dega.34 Ja kas ta oli üldse välisministeeriumi saadik või allus hoopis 
sõjakabinetile, kes saatis ta missioonile? Mõned britid Venemaal ja 
ka Londonis polnud võib-olla niisuguse ebaselge olukorraga rahul 
ja võisid oma ülemuse ees protestida – millest polnud esialgu küll 
abi, sest Lockharti autoriteet oli väga tugev.35 

Või tundus niisugusena. Võib-olla poleks ta pidanud käituma 
nii enesekindlalt: ükskõik kui kaval ta ka polnud, mõistis ta vääriti 
oma seisundit, ja ükskõik kui võluv ta ka polnud, ei saanud ta aru, 
et on ise võlutud, õigemini pimestatud Milnerist ja Lloyd George’ist. 
Ta ei olnud asendamatu, vaid tööriist, kelleta saab läbi ajada kohe, 
kui ta astub Venemaal mõne vale sammu. Peaminister „võib jätta 
hätta igaühe, kui see sobib tema eesmärkidega”, kirjutab üks tema 
töökaaslasi just umbes samal ajal.36 Noore Bruce Lockharti enese-
kindlus oli alusetu. 

Ta saatis 1917. aasta jõulud ja viimased kaks nädalat mööda 
Londonis, valmistudes missiooniks. Kohtus sageli Milneriga. Kohtus 
ka enamikuga kabineti ministritest ja enamikuga välisministeeriumi 
tähtsamatest tegelastest, sealhulgas rauge ja aristokraatliku Balfouri 
ning välisministri abi Robert Ceciliga. Ebaharilikult pikka kasvu ja 
kaame Cecil oli Balfouri nõbu ja peamine abi. Just need kaks meest 
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etendasid tähtsat osa Lockharti tulevases elus. Lockhart kirjutab 
päevikus: „Milner on ainus, kes minu meelest töötab tõeliselt tõhu-
salt … Ei tema ega Ll. G. ei suhtu kuigi hästi v[älis]m[inisteeriumi] 
ja eriti Balfouri.”37 

Veidi rohkem kui nädala pärast istusid Lockhart ja väike mees-
kond, kelle ta oli moodustanud end Venemaal abistama, Londonis 
Kings Crossi raudteejaamas rongi. Rong viis nad Šotimaale Rosythi, 
kus ootas ristleja, mis pidi nad viima Stockholmi, kust neil tuli edasi 
sõita raudteed mööda ümberistumistega Petrogradi.38 Edinburghis 
kohtus ta abikaasaga, kes tuli meest teele saatma, aga viimase mõtted 
polnud enam temaga. „Seiklus mängib noorte hingekeeltega … Mul 
on tohutult vedanud.”39 Tõtt-öelda polnud tal aimugi, kui põnev 
eelseisev missioon võib olla – või kui ohtlik. Teda ootas ees suur 
oht, aga ka suur romantiline seiklus, mis mõjutas teda palju rohkem 
kui riskantne armulugu Amaiga, salasuhe madame Vermelle’iga või 
koguni tormiline kuramaaž, mille ta korraldas, et võita oma prae-
guse abikaasa süda. Lockhart ei saanud seda veel teada, aga ta oli 
teel oma elu suurimasse seiklusse – ja alustamas suurimat armulugu.


