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Pietarin veripäivät

Tam m ikuun 22 päivänä kului 
kymmenen vuotta siitä päivästä, 
jo llo in  Venäjän työväki P ietarin 
kaduilla sai verisen todistuksen 
siitä, että se ei vo i hankkia itsel
leen vapautta rukoilemalla sitä 
tsaarivallalta. Pietarin veripäi
vät opettivat työläisille vallan
kumouksellisen toiminnan ta r
peellisuutta.

E rä s  venäläinen toveri, joka 
Itse oli mukana tässä liikkeessä, 
011 julkaissut seuraavan selostuk
sen liikkeen vaiheista. Se hyvin 
valaisee sosialistienkin suhdetta 
siihen.

“ Perjantaista, tammikuun 22 
päivästä alkaen kulki pappi Cia- 
pon työläiskorttereissa, luki laa
timaansa anomuskirjelmää ja 
kehotti saapumaan sunnuntaina 
pidettävään kokoukseen, jo llo in  
kirjelm ä jätettäisiin tsaarille. 
H ä n  samalla eritoten kehotti 
joukkoaan, että ei kukaan ryh 
tyisi tekemään väkivaltaa, mut
ta varustauduttaisiin m ahdolli
sesti tarvittavaa puolustautumis
ta varten ja oltaisiin valm iit

vaikka uhraamaan henkensä. 
T sa a ri kyllä  ottaa teidät vas
taan, siitä olen vakuutettu —  
puhui hän.

A ika  oli kovin lyhyt laaditun 
julistuksen selittämistä varten. 
Se valmistui vasta perjantaina, 
oli näin ollen ainoastaan kaksi 
päivää jälellä sen tunnetuksi te
kemistä varten. M utta  Gapon 
ei millään muodolla halunnut ly 
kätä tuumaa tuonnemmaksi ja 
meidänkin järjestömme oli sitä 
mieltä, että v iivytys  olisi vältet
tävä. Perjantai-yönä istui ( la 
pon sosialistipuolucen salaisessa 
kortterissa ja  neuvotteli kans
samme asemasta. M in u lla  on 
puolellani sata tuhatta työläistä, 
—  kehui hän. —  Kaikki ovat 
valm iit lähtemään liikkeelle mi
nun johdollani. Jos minut lähe
tystön kanssa lasketaan tsaarin 
puheille, niin me selvästi esitäm
me asiamme ja vaadimme kan
salle vapautta. Jos hän peläs
tyy ja haluaa pettää meidät, niin 
me otamme häneltä vallan ko
koontuneen kansanjoukon edes-
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T am m ikuun tapulit uinion joi ui osia  v u u sittu ja  työläisiä .
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sä. M e vaadimme hänet van
nomaan, että työväelle annetaan 
kahdeksantuntinen työpäivä sa
malla palkalla kuin tähän asti 
on saatu kymmentuntisesta ty ö 
päivästä.

Gapon meidän mielestämme 
näytti olevan sangen miellyttävä 
ihminen, mutta tiedoton, —  sel
lainen, joka ei itsekään selvästi 
ymm ärrä mitä hän tahtoo ja mi
hin on menossa. —  Jos meitä ei 
lasketa esikaupungeista kaupun
gin porttien läpi, —  puhui hän, 
niin mc revimme portit pois tiel
tämme ja menemme rauhallisesti 
eteenpäin. Jos meitä vastaan lä
hetetään sotaväkeä ampumaan 
meitä, niin me hajotamme ase
kaupat, valtaamme telefoonit ja 
sähkölennätinasemat, vankilat 
ym.

L iik e  oli niin valtavassa muo
dossa pantu alulle, että sitä ei 
vo inut mikään pysahyttää. So- 
sialistipuolue ei voinut kontrol- 
leerata sitä. T ä y ty i niissä olo 
suhteissa vain vaikuttaa siihen 
sosialistiliikkeen hyödyksi niin 
paljon kuin oli mahdollista. M e  
kauvan keskustelimme Gaponin 
kanssa. Päätimme toimia yksi
mielisesti ja rauhallisesti. Pää
tettiin aluksi kulkea ilman lip 
puja, lauluja ja puheita, mutta 
jos vastusta ilmenisi, silloin olisi 
kaikilla vapaa valta toimia par
haan harkinnan mukaan, ottaa 
esille lippuja, pitää puheita, aset
tua vastarintaan.

Koko lauantaipäivän kuljim 

me ym päri, kehottaen työläis
joukkoja yhtymään liikkeeseen. 
Puhuimme niin että kaikki olim
me käheitä. Keskustelimme työ 
läisjoukkojen kanssa, vastasim
me lukemattomiin kysymyksiin. 
Selostimme mitä on sosialisti- 
puolue, mitä on työväenluokka, 
itsevaltius, sota jne. Itse pää
asiaan, vallankumoukseen, kajo
simme vain välillisesti. Selosta
malla hallitusjärjestelmän mah
dottomuutta me saatoimme kan
sanjoukot ilman meidän a s te t 
tamme huutamaan: "alas itse
va ltius". Kun toinen puhuja vä
syi, niin toinen astui tilalle.

Ltenkin koetimme tehdä vo i
tavamme, että anomuskirjelmän 
v a a ti mu sko hd at hyväksyttäisiin 
kaikki juu ri siinä muodossa, mis
sä olimme saaneet ne laadituksi. 
Jokainen puhuja piti parikym 
mentä puhetta päivässä kaupun
gin eri osissa. Luettiin  anomus- 
kirjelm ä, selitettiin sen tarkotus- 
ta, vastattiin tehtyihin kysym yk
siin, sitten pidettiin kiihottavia  
innostuttamispuheita ja kutsut
tiin kaikki samaan paikkaan seu
raa vana päivänä kello yhdeksän 
aamulla, sieltä lähteäksemme 
tsaarin luo. Yksi päivä oli tosin 
liian lyhyt aika kaiken tämän 
suunnattoman joukon järjestä
miseksi, mutta enempäakään ai
kaa ei ollut.

Kerrottakoon nyt lyhyesti, 
mitä tapahtui seuraavana päivä
nä. Kaikki, jo ille  olimme puhu
neet, noin 30,000— 40,000 hen
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kilöä, saapuivat määrättyihin 
paikkoihin, l i i  kukaan ollut ot
tanut aseita mukanaan, eikä nii
tä kellään tainnut ollakaan otet
tavaksi. —  M eidän kaupungin
osastamme lähti liikkeelle noin 
5— 6 tuhatta henkilöä sankkana 
joukkona. Emme päässeet kau- 
vas, ennenkuin vastaamme aset
tui noin 120-miehinen henkivar- 
tioväen kasakkajoukko. Joukos
sa o lija t pyytämällä ja rukoile
malla koettivat taivuttaa kasa
koita laskemaan meidät kaupun
kiin. M uistan, kuinka eräs van
ha mies polvillaan rukoili up
seeria, mutta mikään ei auttanut. 
Kolme yhteislaukausta ammut
tiin meitä vastaan, kun emme 
kyllin  nopeasti perääntyneet, 
mutta nämä laukaukset o livat 
varmaankin tyh jillä  patruuneil- 
la tahi ilmaan ammuttuja, kos
ka ei kukaan edes haavoittunut.

M e  nyt hajaannuimme ja syr
jäteitä myöten, N e va - ja O chta- 
jokien y li, pyrimme kaupunkiin.

N evsk ijn  portin  kohdalla sai 
Gaponin johtama kymmentuhan
tinen työläisjoukko niinikään so
tamiehiä vastaansa. Sielläkin 
uudistuivat pyynnöt ja rukouk
set, mutta mikään ei auttanut. 
M u tta  täällä nyt alkoikin ik i
muistettava, kamala ve rilöy ly . 
Sotamiehet ensin ampuivat tyh 
jän laukauksen, mutta kohta sen 
jälkeen viis i kovaa yhteislau
kausta. Kansaa kaatui kuin v i l 
jaa viikatteen alta. Useimmat 
,ensimäisissä riveissä o lijat sai

vat hengellänsä maksaa sen, että 
halusivat jättää tsaarilleen ano- 
muskirjelmän. Gapon pelastui 
loukkaamattomana, sotamiehet 
nähtävästi eivät halunneet am
pua häntä. M oskovan portilla , 
Pietarin ja  V iip u rin  puolella uu
distui sama näytelmä. Sielläkin 
pyrki valtavia kansanjoukkoja 
kaupunkiin ja heitä ammuttiin 
joukottain.

T ä llä  vä lillä  kokoontui kau
punkiin sittenkin suunnattomia 
joukkoja sellaisia ihmisiä, jotka 
pienemmissä ryhmissä ja  yksitel
len o livat tulleet sinne syrjäkau- 
pungista tahi asuivat kaupungin 
keskustassa. Ta lv ipa la ts in  edes
sä oleva suuri to ri, Kasanskijn 
to ri ja  Xevvskij katu o liva t täyn
nä ihmisiä. Raitiotievaunut ei
vät päässeet kulkemaan. Ka
duilla ratsasti väkeviä kasakka- 
patrulleja, ahdistaen ihm isjouk
koa, joka sen kautta pysyi yhtä 
mittaa liikkeellä. Kasakkapat- 
ru llit  a jo ivat katukäytävillekin, 
nähtävästi koettaen aikaan saa
da levottomuutta. Liikkeellä 
oleva väkijoukko oli enimmäk
seen työväkeä, ainakin lähinnä 
keisarin palatsia, jossa oletettiin 
olevan vaarallisinta, ei näkynyt 
montakaan “ intelligenttiä” . —  
Kaikki oli rauhallista. E i  p i
detty puheita, ei huudettu.

Tu rh a a n  koetettua an hajot
taa näitä suunnattomia väkijouk
koja, alkoivat sotamiehet ampua 
kansaa. Käsky tuli ijäkkäältä 
kenraalilta, joka jo h ti teurastus
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ta ajutanttiensa kautta. Ensi- 
mäinen laukaus kuului kello kak
si. Se tuli kaikille odottamatta. 
H e ti laukauksen jälkeen kaatui 
koko väkijoukko maahan, vä lt
tääkseen kuulia, mutta kun se 
nousi, niin moni jäi maahan ma
kaamaan. Kuulat olivat tehneet 
tehtävänsä. Ensimmäinen lau
kaus tappoi monta lasta, jotka

toiseen ja ampuivat suoraan 
aseettomaan kansanjoukkoon. 
G orohova ja  ja  Adm iraliteetti 
katujen kulmassa kepitti väki
joukko erästä kenraalia ja up
seeria. 1 leti saapui sinne sota
väen osasto, ampuen kymmeniä 
ihmisia kuoliaaksi. M orska ja  
ja Neyskijn  kulmassa seisovaan 
väkijoukkoon ammuttiin ilman

olivat kiivenneet Aleksandrowin 
puiston puihin, paremmin näh
däkseen. Väkijoukosta vastat
tiin muutamalla revolverinlau- 
kauksella ja kivenheitoilla, mut
ta siinä kaikki. Tällaisetkin vä
kivallan osotukset kansanjoukon 
taholta o livat hyvin harvinaiset. 
M u tta  sotaväki oli nyt tullut 
ihan mielettömäksi. Sotamies- 
komppaniat kulkivat paikasta

pienintäkään varotusta. Sota
miehet o liva t kuin murhaamis- 
vimman vallassa. l  apettiin nai
sia, lapsia, vanhuksia, ammut
tiin pakenevia, ammuttiin ikään
kuin huvikseen, ilman aihetta, 
ilman varotusta.

On mahdotonta kuvata niitä 
kauhuja, jotka sinä päivänä tu
livat Pietarin työläiskansan 
osaksi. T yö vä k i oli surusta ja
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vihasta vimmoissaan, mutta se 
ei voinut mitään raakaa y liva l
taa vastaan.

Kansan nöyriin  rukouksiin
vastasi veritsaari pyssynlaukauk- 
silla. Siihen kansa vastasi sam
mumattomalla viha lla  ja  vallan
kumoukseen valmistautumisella. 
Pietarin veripä ivät opettivat kan 
salle kalliin  läksyn. Se oli alku- 
signaalina lokakuun vallanku
moukselle.”

Suomenkielellä ei tähän saak
ka ole julkaistu sitä kirjelmää, 
joka oli tarkotcttu jätettäväksi 
tsaarille - anovan kansanjoukon 
puolesta. Sen sisältöön kannat
taa tutustua. Se kuului seuraa
vasti :

“ H allits ija ! Me, P ietarin  kau p un 
gin työ läiset m eidän lapsem m e, v a i
m omme ja  avu ttom at isäm m e ja  ä i
tim m e, olem m e tulleet luoksesi e ts i
m ään oikeutta  ja  turvaa.

“ Me olem m e vaipuneet kurjuuteen, 
m eitä so rretaan  ja  vainotaan , m eidät 
uuvutetaan  ylivo im aise lla  työllä, m ei
tä  p iikataan , m eitä ei tunnusteta ih- 
m isksi j a  m eitä kohdellaan kuin p a 
h im p ia  vih am ieh iä .

“ Me olem m e koettaneet kestää  ja  
k ärsiä . M utta m eidät työnnetään 
y h ä  syvem m älle  kurjuuteen , o ikeu
dettom uuden ja  tietäm ättöm yyden 
ku ilu un ; m eitä tu k ah u ttaa  itsevaltius 
ja  m ielivalta. Me em m e ja k sa  enää. 
keisari, m eidän kärsim yksiem m e m it
ta on täysi.

' ‘M eille on koittanut se kam ala 
hetki, jo llo in  kuolem a tuntuu sulo i
sem m alle  kuin  sietäm ättöm ien k ä rs i
m ysten jatkum inen.

“ Me olem m e nyt lakanneet työs
täm m e ja  ilm oittaneet Isännille, että 
em m e halua tehdä työtä kunnes he 
suostuvat m eidän vaatim uksiim m e. 
Me em m e vaad i paljoa . Me vaad im 
m e ain oastaan  sitä, jo ta  ilm an eläm ä 
ei ole e läm ää, vaan  k idutusta ja  ik u is
ta  ku rjuu tta .

“ M eidän ensim äinen pyyntöm m e 
oli, että m eidän Isäntäm m e neuvot- 
te lisivat kanssam m e m eidän tarp eis
tam m e. M ut5a täm äkin  oikeutettu 
pyyntöm m e on h y ljä tty . M eiltä on 
kielletty oikeus puhua tarpeistam m e 
j a  m eille sanotaan , e ttä  la k i ei tun

nusta m eille se lla ista  oikeutta. L a it 
tom aksi on selitetty sekin, että m ei
dän työpäiväm m e lyhennettäisiin  kah- 
deksantuntiaeksi. että m eidän p a lk 
kam m e suuruus m äärättäisiin  m ei
dän kanssam m e neuvottelem isen p e
ru steella  ja  että puolueettom asti tut
kittaisiin  työssä ilm eneviä se lk k a u k 
sia. On sanottu, että m eillä ei ole 
la illista  oikeutta vaatia , että naisille  
m akselta isiin  väh in tä in  yk si rupla 
p ä ivä ltä , että y lityö tä  rajotettaisiin , 
e ttä  m eille annettaisiin  teh okasta  lä ä 
kärin ap u a se lvääm ättä  m eitä, että 
m eidän työ p aikkam m e laitettaisiin  
kuntoon niin. että me voisim m e niis
sä  työskennellä  ilm an kuolem an v a a 
raa.

“ K a ik k i tä lla ise t vaatim ukset ovat 
isäntiem m e m ielestä laittom at, k a ik 
k i m eidän pyyntöm m e riko lliset ja  
m eidän halum m e p a ra n ta a  o lo jam 
me, un selitetty  1 nu kkaavaksi rö yh 
keydeksi isän tiä  kohtaan. K eisari, 
m eitä on tä ä llä  edessäsi kolm esataa 
tuhatta henkilöä, m utta  olem m e vain 
nim eksi ihm isiä, tosiasiallisesti m eille 
ei. tunnusteta m in k ään la is ia  ih m is
o ikeu ksia : m eillä  ei edes ole oikeutta 
puhua, a ja te lla , kokoontua, neuvotel
la  asem astam m e, ry h tyä  toim enpitei
siin  asem am m e p aran tam iseksi.

" Jo k a in e n  m eistä. Jo k a  u skaltaa  
kohottaa ään en sä  työväenluokan o i
keuksien puolesta, heitetään van k i
laan, lähetetään  m aanpakoon, häntä 
ran gaistaan  ku in  p a h an tek ijää  siitä  
että hänellä  on h yvä  sydän ja  läm m in 
ihm ism ieli. Isäntiem m e m ielestä on 
lukollista sä ä liä  poljettua, kidutettua 
työläistä.

“ K eisari, onko täm ä ka ik k i sopu
soinnussa niiden jum alallisten  lakien 
kanssa, Joiden arm osta sin ä h allitset? 
E ik ö  m eille olisi parem pi kuolla, ku ol
la  kaikkien  V en äjän  työläisten. E lä 
kööt ja  nauttikoot e läm ästä k a p ita 
listit ja  v irkam ieh et. Sellainen on 
m eidän kohtalom m e, keisari.

“ T äm än asem am m e pakottam ina 
olomme kokoontuneet palatsisi seinien 
eteen. Me etsim m e tää ltä  viim eistä 
pelastustam m e. Ä lä  k ie llä  ap u a k an 
saltasi, kohota se oikeudettom uuden 
ja  kurjuuden kuilusta, ann a sille  t i
laisuus itse p äättää  kohtaloistaan, 
heitä pois sen h artio ilta  v irk avallan  
sietäm ätön ies, h ajota  m aahan se 
m uuri, jo k a  on p ystytetty sinun ja  
kansasi väliin  ja  hallitkoon kan sa 
m aata  yh dessä sinun kanssasi. Olet
han sinä astunut toim eesi kansan  on
nen luom iseksi, m utta täm än onnen 
v irk am ieh et rep ivät pois käsistäm m e 
Ja  m eidän osaksem m e tulee vain  su 
ru a  j a  alennusta.

“ K uuntele vih atta  ja  tark asti m ei
dän pyyntöjäm m e. K e  tark o ttavat 
ei pah aa, v a a n  h yvää, niin m eille 
kuin sinullekin. K e isari, em m e puhu
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röyhkeyden kieltä, m eissä puhuu v a 
kava tietoisuus siitä, että m eidän tä y 
tyy  päästä  sietäm ättöm ästä tilastam 
me. V enäjän  m aa on liian suuri, sen 
tarpeet liian m onenlaiset ja  monet, 
v irkam iehet yksin  eivät vpi hoitaa tä 
tä m aata. On välttäm ätöntä, että 
kan sa itse auttaisi itseänsä, s illä  se itse 
parhaiten  tuntee tarpeensa. Ä lä  h y l
k ä ä  sen apua. ota se vastaan ja  käske 
viip ym ättä  kutsua kokoon V en äjän  
ka ikk ien  luokkien ja  kerrosten edus
ta ja t. K utsuttakoon kokoon kap ita
listit, työm iehet, papit ja  lääk ärit ja

tarvitsem m e m uutakin ja  me puhum 
me niistä sinulle keisari, lu jasti ja  
avoim esti, kuten isällem m e, T ässä 
ovat tarpeem m e;

Yleiset n nollin skohdut,
1. H enkilökohtainen lo u kkaam at

tom uus, lausunto-, paino-, kokoontu
m is- ja  uskontovapaus,

2. Pakollin en  ja  yleinen opetus v a l
tion kustannuksella.

3. M inisteristön vastuunalaisuus 
kansan  edessä ja  take ita  siitä, että 
la illisu u tta  noudatetaan.

V en äläisiä  tel nitistyillä isiä.

opetuijat, valitkoot he kalkki, o liva t
pa he kelta  tahansa, edusta jiaan  Ja  
olkoon jo k a ise lla  tasa-arvoinen ja  
vap aa  valin tao ikeus; j a  sen vuoksi 
käske, että vaa le issa  noudatettaisiin 
yleisUl, yh tä lä istä  ja  sa la ista  va lin ta
tapaa. T äm ä on m eidän tärkein  
pyyntöm m e; siihen perustuvat k a ik k i 
m uut tarpeem m e; se on tärkein  ja  
ainoa parannuskeino haavoillem m e, 
jo ta  ilman haavam m e eivät koskaan  
parane, joh taen  m eidät nopeasti kuo
lem aan.

“ M utta täm ä yksi toim enpide ei voi 
p aran taa  k a ik k ia  haavo jam m e; me

■1. K a ik k ien  tasa-arvo lsu us lain 
edessä.

5. M ielipiteittensä tak ia  vangittu jen  
vapauttam inen.

Killisiin yleistä taloudellistit eläm ää 
ta r k iä t  Uivat.

1. K a ik k ien  välillisten vero jen  la k 
kauttam inen ja  asteettaisen tuloveron 
asettam inen niiden tilalle.

2, M aanlunastusm aksujen la k k a u t
tam inen; helppo krediitti-svsteem i, ja  
m aan asteet täinen luovuttam inen 
kansalle.
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Tyi>viiru)nokkiin k in liovat.
1 .  Työn suojelus la in  kautta.
2. V ap aa  to lm inlaolkeus osuustoi

m innallisille  yh distyksille .
3. 8-tuntinen työ p äivä  ja  y lityö a jan  

Järjestäm in en  lain kautta.
4. T yöläisten  osanotto yle istä  työ

läisten  vakuutu sta  ko sk evaa  lain la a 
din taa  va lm istavassa  kom iteassa.

6. M in im ipalkka.
T ässä, keisari, ovat m eidän tärk e im 

m ät tarpeem m e, jo tk a  haluam m e esit
tää sinulle. K äske, e ttä  ne täyte ttä i
siin Ja  vanno täyttäväsi ne. .Silloin 
teet V en äjän  onnelliseksi ja  ku n n iak
kaaksi ja  me kätkem m e niinesi m ei
dän Ja  m eidän jä lkelä istem m e sy d ä 
miin suku polvesta  sukupolveen. M ut
ta jo lle t käske etkä vanno, niin kuo
lem m e tässä to rilla  palatsisi m uurien 
edessä, M eillä ei ole silloin p a ik kaa  
m ihin m ennä, eikä eläm isen tarko- 
tusta. M eillä on vain  kaksi tietä 
edessäm m e, toinen vie  onneen Ja  v a 
pauteen, toinen Kuolem aan. Osoita, 
keisari, m eille kum m an tahansa n iis
tä ja  me m enem m e nurkum atta, o li
pa se sitten tie va ik k a  kuolem aan. 
Olkoon m eidän eläm äm m e uhri k ä r 
sineen V en äjän  a lttarille . Me emme 
pelkää tätä uhria, me annam m e sen 
h alu lla ."

Kuten huomaamme, on tässä 
kirjelmässä ikäänkuin sekotettu 
kaksi eri maailmankatsantokan- 
taa. To ise lta  puolelta on siinä 
aitovenäläistä tsa a r i usko 11 i su u t- 
ta, edustaen sitä käsitystä, että 
tsaari on “ kansan isä” , jonka 
luokse kansa vo i tulla kuin lap
set isänsä luo, kunhan vaan 
“ poistetaan se m uuri, joka on

asetettu hallitsijan ja  kansan vä
liin " . M utta  samassa hengen
vedossa sisältää kirjelm ä tyyp il
lisiä vallankumouksellisia köyhä
listön vaatimuksia, jo iden to
teuttaminen on tietenkin koko
naan ristiriidassa isällisen tsaari- 
vallan pysymisen kanssa.

Tä lla inen ristiriita  on selitet
tävissä yksinkertaisesti sillä, et
tä näitten aikojen kapinaliikkei
siin voimakkaasti vaikutti sosia
listinenkin liike. Se ei voinut sil
loin täysin kontrolleerata Gapo- 
nin puhaltamaa liekkiä, mutta se 
koetti parhaansa mukaan, kuten 
edellä olevasta selostuksestakin 
näkyy, vaikuttaa asioihin ja sai
kin tosivallankumoukscllisia vaa 
timuksia sisältymään kirjelm ään, 
joka alkujaan oli tarkotettu vain 
nöyräksi rukouskirjaksi.

Pietarin veripä ivät o liva t al- 
kusignaalina saman vuoden myö
hemmille vallanko moustapahtu- 
mille, —  lokakuun suurlakolle. 
N iiden muisto elää kauan työ
väen luokan vapaustaistelun his
toriassa.


