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KANSALAISET!

Mahtava jättiläinen, koko Venäjän proletariaatti, 
on alkanut jälleen liikehtiä... Venäjä on kauttaaltaan 
laajan lakkoliikkeen vallassa. Ikäänkuin taikasauvan 
viittauksesta elämä on kerralla pysähtynyt kaikkialla 
äärettömän Venäjän alueella. Yksistään Pietarissa ja 
sen rautateillä on lakossa toista miljoonaa työläistä. 
Moskova — hiljainen, hidas, Romanoveille uskollinen 
vanha pääkaupunki — on kokonaan vallankumouspalon 
vallassa. Harkov, Kiev, Jekaterinoslav ja muut kult
tuuri- ja teollisuuskeskukset, koko keski- ja etelä- 
Venäjä, koko Puola ja vihdoin koko Kaukaasia ovat 
pysähtyneet ja katsovat uhkaavasti itsevaltiutta sil
miin.

Mitä tulee? Väristen ja sydän jähmettyneenä 
odottaa koko Venäjä vastausta tuohon kysymykseen. 
Proletariaatti heittää taisteluhaasteen kirotulle kaksi
päiselle hirviölle. Seuraako tätä taisteluhaastetta todel
linen ottelu, muuttuuko lakko avoimeksi aseelliseksi 
kapinaksi vai päättyykö se entisten lakkojen tavoin 
„rauhallisesti11 ja „vaimenee"?
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Kansalaiset,! Olipa vastaus tähän kysymykseen 
millainen tahansa, päättyipä nykyinen lakko miten 
hyvänsä, erään seikan tulee olla selvän ja epäilyk- 
settömän kaikille: me olemme koko Venäjän yleiskan- 
sallisen kapinan kynnyksellä, ja tuon kapinan hetki 
on lähellä. Ei ainoastaan Venäjän, vaan koko maail
mankin historiassa valtavuudeltaan ennenkuulumaton, 
vertojaan vailla oleva poliittinen suurlakko, joka on 
nyt puhjennut, saattaa ehkä päättyä tänään paisu
matta koko kansan kapinaksi, mutta vain järisyttääk- 
seen huomenna maata uudestaan ja suuremmalla voi
malla ja paisuakseen siksi valtavaksi aseelliseksi 
kapinaksi, jonka on ratkaistava Venäjän kansan ja 
tsaarin itsevaltiuden välinen ikivanha riita ja murs
kattava tuon inhoittavan hirviön pää.

Koko kansan aseellinen kapina—siinä on se koh
talokas loppuselvitys, johon maamme poliittisen ja 
yhteiskunnallisen elämän tapahtumain koko yhteis
summa johtaa viime aikoina historiallisella kiertä- 
mättömyydellä! Koko kansan aseellinen kapina — siinä 
on se suuri tehtävä, joka on nykyään Venäjän prole
tariaatilla ja vaatii tiukasti ratkaisuaan!

Kansalaiset! Finanssi- ja maaylimystön pikkuryh
mää lukuunottamatta teidän etujenne mukaista on 
yhtyä proletariaatin taisteluhuutoon ja pyrkiä yhdessä 
sen kanssa tuohon pelastavaan koko kansan kapi
naan.

Rikollinen tsaarin itsevaltius on vienyt maamme 
tuhon partaalle. Venäjän sätamiljoonaisen talonpoi
kaisten kurjuus, työväenluokan sorrettu ja hädänalai
nen asema, ylettömät valtiovelat ja raskaat vorot, 
koko väestön oikeudettomuus, elämän kaikilla aloilla
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vallitseva loppumaton mieli- ja väkivalta sekä vih
doin kansalaisten hengen ja omaisuuden täydellinen 
turvattomuus — sellainen on se hirvittävä kuva, joka 
nykyään esittää Venäjää. Näin ei voi kauan jatkua! 
Itsevaltius, joka on saanut aikaan kaikki nämä syn
kät kauhut, on hävitettävä! Ja se tulee hävitetyksi! 
Itsevaltius tajuaa sen, ja mitä paremmin se sen 
tajuaa, sitä synkemmiksi käyvät nuo kauhut, sitä 
hirvittävämmäksi tulee helvetintanssi, jonka se jär
jestää ympärillään. Paitsi niitä satoja ja tuhansia 
rauhallisia kansalaisia, työläisiä, joita se on surman
nut kaupunkien kaduilla, paitsi kymmeniä tuhansia 
työläisiä ja intelligenttejä, kansan parhaita poikia, 
jotka viruvat vankityrmissä ja karkoitettuina, paitsi 
niitä herkeämättömiä murhia ja väkivaltaisuuksia, 
joita tsaristiset julmurit panevat toimeen maaseudulla, 
talonpoikaisten keskuudessa ympäri koko Venäjää— 
itsevaltius on keksinyt vielä lopuksi uusia kauhuja. 
Se on alkanut kylvää vihaa ja epäsopua itse kansan 
keskuudessa ja nostattaa eri väestökerroksia ja koko
naisia kansallisuuksia toisiaan vastaan. Se on aseis
tanut venäläisiä huligaaneja ja lähettänyt niitä venä
läisten työläisten ja intelligenttien kimppuun, venä
läisten ja moldavialaisten tietämätöntä ja nälkäistä 
väkeä juutalaisia vastaan Bessarabiässä sekä vihdoin 
sivistymätöntä ja fanaattista tataarilaisväkeä arme
nialaisten kimppuun. Tataarilaisten avulla se nujersi 
Venäjän erään vallankumouksellisen keskuksen ja 
Kaukaasian kaikkein vallankumouksellisimman kes
kuksen, Bakun, ja sai koko Armenian maakunnan 
pelästymään vallankumousta. Se teki koko monihei- 
moisesta Kaukaasiasta sotaleirin, jossa väestö odottaa
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joka hetki päällekarkausta, eikä ainoastaan itsevaltiu
den taholta, vaan myöskin naapuriheimojen, noiden 
itsevaltiuden onnettomien uhrien taholta. Näin ei voi 
jatkua! Ja tästä kaikesta voi tehdä lopun vain vallan
kumous!

Olisi kummallista ja naurettavaa odottaa, että 
itsevaltius, joka on saanut aikaan kaikki nämä hel- 
vetinkauhut, itse haluaa ja voi lopettaa ne. Mitkään 
reformit, mitkään itsevaltiuteen ommellut paikka- 
laput— sellaiset kuin Valtakunnanduuma, zemstvot 
y.m.—joihin liberaalinen puolue haluaa rajoittua, 
eivät voi tehdä loppua noista kauhuista. Päinvastoin, 
kaikki yritykset siihen suuntaan ja toimenpiteet 
proletariaatin vallankumouksellisia purkauksia vas
taan tulevat edistämään noiden kauhujen lisäänty
mistä.

Kansalaiset! Proletariaatti, yhteiskuntamme val
lankumouksellisin luokka, joka on tähän asti kanta
nut harteillaan koko taistelua itsevaltiutta vastaan 
sekä on sen päättävin ja kiihkein vihollinen loppuun 
saakka, valmistautuu avoimeen aseelliseen kapinaan. 
Ja se kutsuu teitä, yhteiskunnan kaikkia luokkia, 
antamaan apua ja tukea. Aseistautukaa, auttakaa 
sitä aseistautumaan ja valmistautukaa ratkaisevaan 
taisteluun.

Kansalaiset! Kapinan hetki on lähellä! On välttä
mätöntä, että me olisimme sen koittaessa kaikin 
puolin varustautuneita! Vain siinä tapauksessa, 
vain yleisen, kaikilla paikkakunnilla ja saman
aikaisesti toimeenpantavan aseellisen kapinan avulla 
me voimme voittaa inhoittavan vihollisemme — kiro
tun tsaarin itsevaltiuden—ja pystyttää sen rau-
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nioille meille välttämättömän vapaan demokraattisen 
tasavallan.

Alas itsevaltius!
Eläköön yleinen aseellinen kapina!
Eläköön demokraattinen tasavalta!
Eläköön Venäjän taisteleva proletariaatti!
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