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Julkaisemalla tämän kirjan on tarkoituksena ollut koota 
ja jlrjestää kaikki saatavissa olleet tiedot, jotka on saatu 
silminnikijäin kertomuksista ynnä mutsi. lähteistä, joten 
lukijalla olisi helppo järjestiiän seurata asiain oikeata 
ku.lkua alusta alkaen. ~ Samalla voidaan kirjaa pitää mj.e-
leaIåintoitena muiekln •• ja aina aaioista puheen tullen vii. 
kai,ta kirjaan muistiaan herittääk-seen. Ja kun ,uUNlla 
Olalla kanaaa ei ole ollut tilaisuutta seurata .. anomaleh-
Uen aelostuksia, jotka varainkin maaseudun pienissi. oloissa 
OYat olleet varsin niukkoja, on tämä julkaisu heille hy-
Tlal apuna. 
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Venäjän entisen hallituksen Iluunnan määrääjät. 
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Enl. kei. arinna Alekundra Feodoro •• a . Gr; a:or;j R .. p ul;n. 

Vallankumouatapahtumain alkuayyt. 
Kun duuma sGdan pulfjettua ensi kerran kokoontui 

kuuluisaan yksipäiväiseen istuntoonsa, niin vallitsi sen ja 
halutuksen välillä lä)'dellinen luollavaisuuden slJhde. Duuma 
oli va lmis yksimielisenä kannattamaan -hallitusla niiden 
ää retlömien vaikeuksien voittamiseksi, joita suuri sota oli 
sille luova. Kansan kaikki voimat olivat yhdisLettävät 
ulkonaisen vihollisen . voittamiseksi. 

Sama tarmokkaan ja yhdistyneen toiminnan vaatimus 
löi leimansa myöskin niihin puheisiin. joita duumall puhuja-
lavalta pidettiin vuolta myöhemmin duuman ,kokoonluessa 
sodan ensimäisenä vuosipäivänä. Multa tämän vaa limuk -



sen ohessa kuvastui duuman jäsenten lausunnoissa jo se 
käsitys, että silloinen hallitus ei voi toteuttaa niitä suuria 
tehtäviä, jotka ovat ·joutuneet sen ra'!kaistaviksi. Duuman 
puheenjohtaja lausui silloin, että yhdistyneitlen yhteis-
kunnallist~n voimain töiden menestymiseksi on välttämä-
töntä, että .koko voimassa olevan järjeslelm'än henki muut-
tuu. Ja toiset puhujat huomauttivat, että .syynä niihin 
erehdyksiin, niihin pettymyksiin ja vastoinkäymisiin, joita 
maa ensimäisen solavuoden kuluessa oli saanut kokea, on 
ensi sijassa ollut se ristiriita, joka on vallinnut yhteiskun-
nallisten voimien, kansan ja hallituksen välillä. Duuma 
totesi, että hallitus ei ollutkaan taht onut käyttää hyväk-
seen maan kaikkia voimia, se oli hylännyt kansanedustus-
laitoksen tarjoaman avun, se oli jatkanut työväenluokan 
vainoamista, se oli äärimmilleen rajoittanut sananvapautta, 
se oli kaikilla aloilla harjoittanut mielivaltaa ja sen sorto 
painoi 6 raskaana laajan valtakunnan lukuisia vierashei-
moisia kans-o-ja. 

Ristiriita duuman ja hallituksen välillä, joka ei tahto-
nut <kallistaa -korvaansa millekään yhteiskunnallisille ja val-
liollisille uudistu'skysymyksille, johti siihen, että duurnassa 
muodostui voimakas hallitusta vastustava enemmistö, par-
lamenlliliiUo, johon yhtyi myöskin osa valtakunnanneu -
voston jäsenistä. Niistä syyskuun päivistä lähtien on tais-
telu duuman oja' hallituksen välillä keskeytymätiä jatkunut. 

ParlamenHiliitto aset'!i ohjelmassaan hallitukselle vaati-
mukset, että laillisuuden periaatetta hallinnossa noudate-
taan, että paikallinen hallitusvalta uudistetaan, että puh-
ttlasti valtiollisista ja uskonnollisista syistä nostetut oikeus-
jutut, joilla ei ole rikosjutun luonnetta, keskeytetään, että 
mainituista syistä tuomitut ja karkoitetut vapautetaan, että 
uskonnon vainoaminen täydellisesti lakkautetaan, että puo-
lalaisia koskevat rajoitukset poistetaan ja Puolan aulono-
miaa koskeva lakiehdotus jätetään lainsäädäntölaitoksille, 
että juutalaisia k,oskevat rajoitukset poistetaan, että Suo
men kysymyksessä noudatetaan sovinnollista politiikkaa, 
uudistetaan senaatti ja hallitus ja virkamiesten vainoami-
nen lakkautetaan, että ammattiyhdistyksiJle annetaan toi-
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mintavapaus ja että eri kausallisuuksille ja työväelle anne· 
taan oikeus julkaista 'Sanomalehtiä. 

Hallitus ei tämän julistuksen jälkeen kti ollut sel· 
villä siitä, mitä sen olisi ollut tehtävä. Osa minisrereistä 
ryhtyi vaatimaan duuman hajoittamista, jota vastoin enem-

MieleaOMtu. Nenkilli Pietariu •• 

mistä kannatti sovittelevaa suhtautumista duumaan. Mutta 
enn.en pitkää ministerineuvosto saavutti kuitenkin yksimieli-
syyden ja vakuutettuna parlamcnttiliitono 'lyhytikäisyydestä 
ja -tilapäisestä luonll!:esla teki pääministeri Goremykin duu-
mao lomalle laskemista koskevan ehdotuksen, joka tuJi 
kOl'keimmassa paikassa hyväMytyksi. Syyskuun 16 päi-
vänä annettiin käskykirje duuman töiden keskeyttämisestä 
marraskuuhun saakka. 

Duuma, joka sodan alussa oli tyytyväisenä alistunut 
työttömyyteen, oli kuitenkin jo herännyt tunlemaan, että 
sille kuului oikeus päättää maan asioista. Se keskeytti 
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työnsä, mutta keskeytti ne karvaalla mielellä ja paria-
menttiliitto oli yksimielinen siitä, että sen ei ole peräy-
dyttävä niistä vaalimuksi.!ta, jotka se oli ohjelmassaan 
esittänyt, 

Duuman hajauduttua kiiruhti halUtus -käyttämään loma-
aikaa hfväkseen, käsitellen muutamassa kuukaudessa. noin 
2,000 asiaa, joita ratkaistaessa duumalla olisi ollut pikeus 
sanoa ,sanansa. Mutta samoihin aikoihin kehittyy Venä-
jän yleinen mielipide duumalle yhä suopeammaksi. Mos-
kovan kaupunginduuma, semslvo- ja kaupunkiliiltojen :ko-
koukset arvostelevat hallituksen toimenpiteitä entistä sääli· 
mättömämmm ja joka taholta, ennen hallitusta nöyrästi 
kannattaneen aatelistonkin piiristä kuuluu vaatimus: duuma 
on kuhuHava koolle, on muodostettava . vastuunalainen 
hallitus. 

Vasta helmikuun lopulla 1916 saa itsetietoisuuteen he-
rännyt duuma jälleen aloittaa työnsä, hellittymättömän 
taistelun haUitusta vastaan. Heti ensimäisessä istunnossa 
esitetään edistysmielisen liHon julistus, jonka päävaatimuk-
sena jälleen en, että hallitus muodostetaan kykenevisli 
henkilöistä, jotka nauttivat maan luottamusta ja jotka nvat 
valmiit ratkaisevasti luopumaan tähän asti käytännössä 
olleista hallitustaveista ja .kykenevät työskentelemään se-
vussa kansan eduslusJaitoksen kanssa. 

Mutta hallitus ei taivu. Se käyttää: kaikkia keinoja hei-
kentääkseen duuman merkitystä. Valtakunnanneuvostoon 
nimitetään uusia hallitukselle mieluisia jäseniä, ministerejä 
vaihdetaan lakkaamatta, duwnan työt keskeytetään ja vii-
nH~iscksi lopuksi pyrkivät byrokraattiset piirit l.ähentele-
mään vihollista, jonka kanssa tehtävä yksityisrauha yksin 
voisi turvata ,ballituksen siltä turmiolta, jonka yhä .va·hvis- f 
luvat kansanvaltai suudeq vaatimukset näyttävät sille vai · 
mistavan. 

Tällä kannalla olivat asiat duuman viime helmikuussa 
kokoonluessa. Taistelu vanhoillisuuden, virkavaltaisuuden 
ja duuman välillä cn kärjistynyt äärimmiUeen. Vastuun-
alaisen ministeristön muodostaminen, toimeenpanevan val-
lan perinpohjainen uudistaminen cn edelleen se sovinnon 
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ehto, josta edistysmielisten liitto ei tahdo rahtuakaan tin-
,kiä. Ja kun hallitus antaa tyhjä:sanaisia selityk.siään, niin 
duuman puhujalavalla la'usulaan hallituksen edustajille 
selvät sanat: ,.Poistukaa noilta penkeiltä. Täyttäköön hal-
litus isänmaallisen velvollisuutensa ja poistukoon .. . 

Mutta sen sijaan, että -hallitus poistuisi, taistelee se 
omassa keskuudessaan duuman, hajoittamisesta. Sisäminis-
teri Protopopow ponnistaa voimansa, tahtoo luoda voimak-
kaan hallitusvallan. joka duumasta lukua pitämättä on 10i-
meenpaneva ne uudistu'kset, jotka siitä näyttävät tarpeel-
lisilta. Duuman työt julistetaan keskeytetyiksi maaliskuun 
11 p:stä lukien aloitettavaksi jälleen viimeistään huhti-
kuussa erikoisista olosuhteista riippuen. 

Tapahtumain kulku saa kui~nkin toisen käänteen. Duu-
man vanhintenneuvosto päätti, ettei valtakunnanduuma ha-
jaudu. Pietarissa yhtyivät valtakunnanduumaa kannatta-
maan monet sotaväenosast'Ol ja valta'kunnanduuman pu-
heen johtaja saa taistelu-rintamasta eri päälliköiltä ilmoituk-
sen, että he täyttävät isänmaallisen velvollisuutensa ja tu-
kevat duumaa sen taistelussa uuden 'hal!ituksen ja uuden 
hallitusjärjestelmän puolesta. Tällä, välin toimituttaa val-
lakunnanduuman toimeenpaneva valiokunta lukuisia van-
gitsemisia. Ministerit, joLka äsken suosittelivat duuman 
llajoitusta, menettävät valtansa, väliaikainen hallitus muo-
dostetaan ja kumouksen laine ulottuu hetkessä Suomeen-
kin: Suomen kenraalikuvernööri ja senaatin varapuheenjoh-
taja pakotetaan väistymään. Kenraalikuvernöörin tehtä-
vät joutuvat väliaikaisesti salaneuV'Os Lipskille ja senaatin 
varapuheenjohtajan tehtävät väliaikaisesti -senaattori , vara-
amiraali Wireniukselle . 

Taistelu duuman ja vanhan hallitusjärjestelmän välillä 
on näin johtanut siihen lopputulokseen, jota jo kauan on 
pidetty välttämättömänä. 
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Julkaisemme erään kertojan y!eispiirteisen kuvauksen 
vanhan 'hallituksen kukistumisesla. 

Kansa meni kadulle. Se ei enää uskonut mihiO'kään. 
Kansa käsitti, ettei sillä ollut puolustajia, koska puo lus-
tajia ei kuunnel la, ja meni va'lloittamaan rynnäköllä sen 
eleen asetetun korkean muurin, joka näytti valloittamaHo-
malta. 

Mentiin ha·kernaan leipää ja luotiin hallitsijan luopu-
minen valtaistuimelta. 

Ensin lähtivät työmiehet. Heitä vastaan lähetettiin 
poJi isi ja sotamiehiä. Poliisi ampui. Sotilaat kääntyivät 
takaisin ja ~ählivät kansan mukana. 

Muutamia päiviä vallitsi kaupungl!isa anarkia. Kuului 
kiväärin laukauk,sia, kuularui&kut rätisivät, kuului tykkien 
laukauksia, väkijoukko vaikeroi. Kannettiin haavoittu-
neita, kaatuneet kO[ljattiin pois. 

Ensinläisten laukausten kaikuessa katosi hallitusvalta. 
fo\inisterit piiloutuival, ratsupotiisi nelisti pois ja ainoas-
taan ent. sisäministeri Protopopowin uskollinen ,"poliisi-
kaarti » kahdentuhannen kuularuiskun kanssa, jotka olivat 
sijoitetut eri talojen katoille, kit'kontorneihin y. ffi. paik-
koihi n, ampuivat väkijoukkoon. Heidät etsittiin, vietiin 
duumaan, joskus tapettiinkin. 

Väkijoukko Jähti Taurian palatsille. Ja samaan aikaan 
hyökkäsivät sotilaat ja työmiehet arsenaalia vastaan ja 
va lloittivat sen. Otettiin aseita, joita jaettiin kenelle sat-
tui, matkalla surmattiin muutamia henkilöitä ja riennet-
tiin edelleen vankiloihin. 

- Vangit vapaiksi! 
Kansa osoittautui armolliseksi vihassaan. Vapautuneen 

kansan ensimäisenä ajatuksena oli vangittujen vapautta-
minen. Vankilain ovet murrettiin rikk.i. Ensin vapau-
tettiin valtio1liset vangit, sitten myöskin murhamiehet ja 
va"kaat. 



10 

Venäjän uusi väliaikainen haIHtua. 

RobL G. E. L .. ol'. p , N. Miljukol'. A. 1. Gutabko ..... A . 1. Shi~ ... e •• 
PII'''j •• isJmTnlslerl. Ulkomlnlsterl. Sol.- J. merlmlnitltrL MunvlljelYJmlnlsL 

A. F. Kereuki. N. V. Nekr .. "v. A. 1. KonGvalo ... 1. V. Godne ... 
Olkeulmlolsterl. Kalkul.I IOlmlnllterl . KauppaministerI. V.n.kunnan tarkut. 

M. V. RodajaDko. F. F. Rodibh_. V. N. Lvo ... S. L Shidlo't'aki. 
Duuman pubHnJohL Suomen Y. t. mIDi, - Pyhin Synoodln fdlltr.l.IDltllll IUlol! 

terlv.ltlosihteerl. prokll ... ltorL 101m Ilon pu h.job l. 

, 
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Joku sydylti piirioikeuden talon tuleen ja mustat -savu-
pilvet peittivät kaupungin. ~ 

Taudan pab-tsi-ssa kävelivät edusmiehet järkyteUyinä. 
Vanhintenneuvosto piti kokousta ,tietämättä, mihin ryhtyä. 
Luettiin käskykirje duuman haj'(Jittamisesta. 'Päätettiin olla 
hajautymatta, mutia ei, ollut rohkeutta ,heti julistaubta hal-
litukseksi. Myöskin vasemmistolaiset hämmentyivät ja 
vasta sitten ,kun joku 'huudahti: »väkijoukko, soti1aital,. 
juoksi KerenSkl ilman paltfooia ja lakkia Spalernaja~ 
kadulle ja alkoi "puhua: 

- Me olemme ,kanssanne. M-e kiitämme ol:eitä siitä, että 
tulitte tänne ja !upaamme ,kulkea ,kansan ,kanssa. 

Väkijoukko 'kantoi Kerenskin takaisin. 
Sotamiehiä -saapui yksitellen ja kornppaniQiitain. Saa-

pui kuonna-a1jureita luoden pa1ruuneja ja kuularuiskuja, 
jostakin ilmestyi punaisilla Iipuilla varustettp ja automo~ 
biileja, joissa .seisoi sotilaita kivaärit ojossa. Heti muo~ 
doslui Taurian pa'latsin ympärille Jeiri. Si:lIähetkellä oli 
tällä leirillä koko valta käsissään. Toista valta'a ei sil~ 
loin vielä ollut 

Kansa tunkeutui Valkoiseen saliin. A'lettiin pitää ko~ 
kouksia, edusmiehet sekautuivat soHlaiden joukkoon, Ka~ 
tarinan .salissa oli kiväärit aset'ettu ristiin. Niiden vie~ 
ressä' oli jauhosäkkejä ja jotkut sisaret ja vapaaehtoi-set 
tarjosivat sottlaille maHoa ,ja leipää. 

Duuma valitsi toimeenpanevan 'komitean, Rodsjanko 
lähetti ·sähkÖsanoman päämajaan ylipäälliköiJIe koeHaen 
valaista asemaa, Saapuneet vastaukset eivät olleet loh~ 
du-tlavia. Tsaari yhä vielä uskoi johonkin, ajatellen, että 
häntä ainoastaan säikäytetään, Kaikki vastaukset saapui~ 
vat suuresti myöhästyneinä. Ja ktw tsaari vihdoin -suos-
tui asettamaan vastuunalaisen ministeristön, ei häneltä 
enää vaadittu ministeristöä, vaan "altaistuimesta luopu~ 
misla. 

Vapauttaen vangit 'kansa etsi vihaansa syypäitä, van-
giisi poliiseja, riisti olkalaput poliisikomisarioilta, otti 
kiinni valekupuiset santarmit ja tarttui käsiksi arvohen-
kiiöihinkin. 
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Shtsheglovitow iuotiin. Katsokaa, Shtsheglovitow. 
Pari sotilasta ja eräs sivii-lihenkilö, jonka käsivarreen 

oli 'Sidottu punainen ,nauha, toivat valtakunnanneuvoston 
puheenjohtajan Taurian palatsiin. 

- Ivan Grigorevitsh Shtsheglovitow? kysyi Kerenski, 
joka sittemmin otti vastaan kaikki vangitut. 

- Olen Shtshegloyitow. 
~ Ivan Grigorevitsh Shtsheglovitq.w, te olette vangittu! 
Ja Kerenski antoi hhdeUe vahtisotilaalle määräyksen 

viedä Shtseglovilowin ministerien paviljonkiin. 
Tapahtumat kehittyvät nopeasti. Saapui .tietoja, jotka 

vielä edellisenä päivänä tuntuivat uskomattomilta. 
- Kresty on valloitettu - , Kai-kki vangit vapautettu! 
- Pietari-Paavalin linnoitus on antautunut - -'- -
- Suojelusosastoa 'hävitetään - - - Asiapaperit 

poltettu! 
Väkijoukko on hävittänyt poliisiosastot. Asiapaperit 

kanneNiin 'Pihalle ja sytytettiin tuleen. ,.Kirotut pöytä. 
kirjat» joutuivat tulen uhriksi. 

Löydettiin sokerikofTlt.eja ja Hoittiin ikäänku in olisi 
saat.u sokeria. 

- Toverit, ottakaa kortteja! 
Ilmestyivät ensimäiset julistuk-set. Niissä ilmoitettiin 

työväen edustajain neuvoston muodostamisesta. Perustet· 
tiin kaksi hallitusvaltaa: duuman toimeenpaneva komitea 
ja ;työväen edustajain neuv()sto. Ne o'livat yhteydessä 
keskenään, neuvoHelivat, mutta eivät aina päässeet yksi-
mielisyyteen. Toimeenpanevassa komiteassa toimittiin -su.u-
rella varovaisuudella, neuvostossa olivat kiivaat johdossa. 
Kaikilla oli kumminkin sama halu vapautua vanhasta hal-
Iitusvallasta ja antaa kansalle uusi ja hyvä halJiius. Oli 
liian paljon kärsitty, jouduttu kiukun ja epätoivon va l-
taan', minkä vuoksi ei ole ihmeteltävä, että ratkaisevat toi-
menpiteet .gaavuttivat suurempaa hyväksymistä. 

Sotilaita a'lkoi saapua kokonaisina rykmentleinä. Ilmes-
tyivät henkikrenatÖÖrit. Heitä johti omat up~rit. Ryk-
mentin päällikkö kulki rykmenUinsä edessä. Kuului ko-
mennus: 
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_ Asentoonl Kutsutaan valtakunnanduuma puheen-
johtaJjaa! 

Rodsjanko saapuu ja tervehtii rykmenttiä. 
- Jumala varjelkoon, teidän ylhäisyytenne, vastaavat 

henkikrenatÖÖrit. 
_ Ki.;tän, e'Uä tulitte tänne - lausuu puheenjohtaja 

_ kiitän, että tulitte aul-Iamaan meitä rikotun järjestyk-
sen palauttamisessa. Te oleHe niitten veljiä, jotka VUQ" 

dattavat verlansa kylmissä juoksuhaud~ssa isänmaan puo-
lesta. Pitäkää yllä urhokkaan venäläisen rylupentin kun-
niaa, jota minä vanhana sotilaana olen I"ottunut rakasla-
maan ja kunnioittamaån. Totelkaa upseerejanne ja muis-
takaa, että ilman päälliköä sotaväenosaslo muuttuu väki-
joukoksi, joka ei kykene saamaan jär,jestystä aikaan. Tie-
tikää, että upseerit, jotka johtivat teidät tänne, ovat kai-
kessa yhtä mieltä valtåKunnanduuman jäsenten kanssa. 
Eläköön kallis Venäjä! 

Rodsjankon jälkeen puhuu Mil<jukow. 
Joku esit-tää: 
- Valtakunnanduuman jäsen Miljukow. 
- Tiedämme, tiedämme! 
Henkikrenatöörien jälkeen tuli Preobrashenskin ryk. 

men-tti. Toistui -sama kuva. Vaadittiin pu·heenjohtajaa. 
Rodsjanko kiittää rykment·tiä ja, 'kehoittaasitä rauhassa 

palaamaan kasarmeihin ,ja toHelemaan upseereja sekä 
ensimäisestä vaatimuksesta menemään sinne, missä heitä 
tarvi-taan. 

- Suoslumme! vastaavat kaartilaiset. 
- Osoitta'kaa rtie, kysyy joku väk:ijoukosta. 
- Vanha hallitus, vastaa puheenj'llhtaja, ei voinut viedä 

Venäjää uudelle tarpeelliselle tielle. Meidän on saatava 
uusi hallituf . johon kaikki uskoisivat ja joka kykenee te· 
kemään Venäjän suureksi. 

Preobrashenskin rykmentin jälkeen saapui ra-tsukaartti, 
sitten reserviläisjoukot, sitten Mikaelin i'ykkiväkiopislon 
oppilaskunta upseeriensa kanssa. Vas.taanottamaan ilmes· 
tyivä-t Rodsjanko, Gutshkow ja V. Lvow. Opiston pääl. 
likkö komentaa : - Asentoon! 
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V.llanKu:nouk,eUi,et ..,til •• t manliv.t Katajanok.1t. 
Hel,ln,i'" 17.3. 1917. 
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Junkkarit tekevät kunniaa. - Ro~sjanko pitää puheen, 
joka ,hurraahuudoiUa otetaan vastaan. 

_ Ole kansan ystävä, Rodsjanko! kuuluu saapuvilla 
olevien solamiesten ,huutoja. 

- Muistakaa isänmaatanne ja sen onnea. Isänmaata 
on puohtstettava, vastaa duuman puheen'jo'hta'ja. Älkäämme 
,tu'hlatko aikaa pitkiin puheluihin. On: etsittiivä loinen . 
toisiansa, ' etsittävä upsurit ja odotettava duuman väli· 
aikaisen Jromiean käskyjä. Tämä on ainoa keino voiton 
saavuttamiseksi. 

- Jos me emme tee tätä tänään, niin huomenna se 
voisi olla jo myöhäistä. 

- Me teemme sen! kuuluu vastaukseksi. ' 
- Armeijan, kan&an ja valtakunnanduuman yksimieli-

syys antaa meille voimia', Jopettaa Rodsjanko. 
Jrukarit huutavat ,.Hurraa! »' 
Rodsjankon jälkeen puhuu Kerenski. Hän pullUu kai-

kille salissa o'ieville. 
Kerenski päättää puheensa kehoituk,s~n: »Eläköön , 

vapaan Venäjän vapaa kansalainen!» 
Kajahtaa pitkäaikainen »Hurraal » 
Salissa on kansaa ja sotaväkeä, mikä osoittaa vallan· 

kumousta, mutta palatsin pikkuhuoneissa ·työskennellään 
yM ja päivät. Toim~paneva k-omitea jakautuu osast-oi· 
hin. Sapuu yhä uusia ihmisiä. He kyselevät, neuvovat, 
kertovat, mitä kaupungissa tapahtuu, ilmaisevat pelkonsa 
ja ha1uavat puhutella milloin Mllju·kowia, milloin Shul· 
tinia. milloin Shidlovskia. 

Sotilasvalta. on -tarpeeri - - - Ei ole mUrl!:äänlaista 
valtaa, kuuluu kaikiHa puolin. 

Tapahtuu kuin itsestään, että ·sotilasvalta annetaan vai· 
ta:kunD.anduuman jäsenen Enge:I.hardtin haltuun. Hän on 
upseeri, yleises.ikunnan eversti·,_ Tdimi hänelle ei ole uutta. 
Muutaman tunnin kuluttua on Engelhardt upseerin pu-
vussa. Hänen ympärillään on kokonainen 'esikunta. Hän 
antaa määräyksiä, kirjoittaa käskykir.jeitä, lähettää lähet· . 
tejä milloin sinne, milloin tänne. 

On myöhäinen yö, pakkanen, kaikki ovat väsyneet. 
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Kaik-ki hermot "Ovat jänniltyneet, mutta kukaan, ei halua 
poistua. Mitä omituisimpia kuvia. Salissa, missä vielä 
äskettäin edusmiehet kävelivät arvokkaasti, nukkuvat soti· 
laat si lkillä päällystetyillä tuoleilla. Toiset ovat asettu-
neet lattialle. Ympyriäisessä salissa ladataan kuularu.is-
kuja. Palatsin ulkopuolella taistellaan. Ammutaan nUl'k· 
kien takaa, ammu,taan 'katoilta, myöhästyneet jalankulki-
jat kiiruhtavat arkoina koteihinsa. 

Näin päättyy maaliskuun 12 päivä. 
Aamuna herätt iin varhain. H'l!räämisen aiheuttivat 

käsittämättömät äänet. Oliko tämä unta? Kaduilla kul-
kivat rykmentit punaisine lippuineen täydessä järjestyk-
sessaan. SoiH'okunla soitti Marseljeesia. Toiset mar-ssi-
vai Taurian palatsiin, toiset palaavat sieltä. Sivuultaes-
saan toisensa ampuvat ne tervehdyslaukauksia. 

",Hurraa, huraal ,. Vapauden puolesta. Venärjän puolesta. 
Spalernaja on täynnä kansaa, Kadulla ei voi kulkea, 

Aulomobiilit antavat mel'kkejä. Kuorma-ajurit huutavat. 
Sotilaat kuljettavat va'ngittuja poliiseja ja poliisikomisa-
rioita, jotka ovat' pukeutuneet sivjilipukuun. Heidät on 
tunnettu ja vglDgittu. Toiset ovat haavoitettuja, 

Tuossa saattavat Volhynian ryknlenlin sotjlaat santar-
meja. Erään sotilaan kiväärin pisthncssä on voitonmerkki: 
revitty santarmin puku. 

- Faraoiden hallituskausi päättyi. 
Väkijoukko saaHaa vrhamieUn poliiseja. 
- Saatiin kiinni, saatiin -kiinni! - kuuluu huutoja vä-

kijoukosta. 
Kuka? 

- Hän ampui sotilaita. 
- Katsokaa, katsokaa - ....... - Goremykiniä tuodaan. 
Vanhus oli asetettu kuorma-ajurin rekeen, Hänet' tuo-

daan vartijain t:tiaaUamana valtakunnanduumaan, Siellä 
on jo paljon vangittuja, Shtsheglovitowin jälkeen tuotiin 
perin säikähtynyt SWrmer. Sotilashen'kilöiUen joukossa 
tavattiin ent. ministerinapulainen Kurlow, Siepaltiin myös 
en!. terveydenhoitoministeri Rein, epäonnistunut kaupun-
ginpäällik'kö Balck ja sotilaslääkclieteellisen akatemian 
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päällikkö Makavejew. Erityisenä saaliina oli metropoliitta 
Pilirim. , 

Ministereitä ei pitkään aikaan voitu löy.tää. Kerrot-
ti in, että he olivat asettuneet amiraliteeltiin. Vihdoin hei-
dät löydettiin. Prolopopow saapuil itse Taurian palatsiin. 

Toimeenpanevalla komitealla 'On vaikea tehtävä 8uori-
teltavanaan. Sen täytyy yhdistää, minkä vanha hallitus 
oli eroittanul, järjestää hajaantuneet, 'herättää hävitetty 
luottamus. Toimeenpanevan komitean jäsenet ja edus-
miehet kiertävät .kasarmeja aamusta myöhään yöhön. Mil -
jukow kävi reservirykmentissä, Gutshkow Pavlovskin ka-
sarmissa. Pidettiin puheita, selitettiin, kuinka tarpeellinen 
oli yksimielisyys, kehotettiin olemaan nauttimatta väkijuo-
mia. Yhteiskunnalliset järjestöt koettivat kannattaa väli-
aikaista komiteaa. Semstvo- ja kaupunkiliitot, kaupungin 
duumat ja varsinkin sotateollisuuskomitea julkaisivat ju-
listuksia, lähettivät sä'hkösanomia. Kokonaiset laitokset 
kiirehtivät tunnustamaan väliaikaisen komitean vallan. 

Maaliskuun 14 päivänä saapui Taurian palatsiin suuri-
ruhtinas Kiril Vladimirovitsh. Hän toi sinne kaartin lai-
va~ton ekipashin ja kutsu!tuaan duuman puheenjO'htajan 
lausui tälle: 

- Minulla on kunnia ilmoittautua teidän ylhäisyydel-
lenne. Olen käytettävänänne. Minä, kuten koko kansa, 
haluan Venäjän 'onnea. Tänään aamulla k~ännyin kaartin 
ekipashin kaikkien -sotilaitten puoleen, selitin heille tapa'h-
tumain merkityksen ja nyt voin ilmoittaa, että koko kaar-
tin laivastoekipashi on valtakunnanduuman käytettävissä. 

Su~riwhtinaan puhe otettiin vastaan hurraa-huudoilla. 
Vallankumouksellinen armeija, joka oli siir:tynyt väli-

aikaisen halJituksen puolelle kasvoi nopeasti. Saapuivat 
myöskin kaik,ki yleisesikunnan upseerit. 

Armeijan ja laivaston kokoussaUin kokoontuneet Pie-
lurissa olevat upseerit päättivät yksimie:lisesti tunnustaa 
valtakunnanduuman ,kGmitean toimeenpanevan vallan, kun-
nes perustava kansalliskokous on ko:koontunut. 

Tsaarivallan viimeinen turva oli hävinnyt ... 
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T alvipalabin häv9.åemiahanke . 

Entinen sotaministeri Beljajew ja ent. Pietarin sotilas-
piirin päällilk'kö, 'kenraali Habalow antoivat maalisk. 13 
päivänä määräyksen 1,600 sotamiehen ja 130 kuularpjskun 
sijoittamisesta Talvipalatsiin. Kuularuiskut asetettiin ken-
raalwn määräyksestä ikkunoihin ja solamiehet 'komennet-
tiin niitten ääreen, Kun iästä -saivat kuulla hovinlarsalk-
kain päällikkö, kenraali Antshikow ja hovihallinnon pääl; 
likkö, kent"hali Komarow, kääntyi.vät he Habalowin puo; 
leen pyytäen häntä lunnin kull1essa peruuttamaan määräyk-
sensä, He ·huomauttivat, että oli suorastaan .sopimatonta 
ampua linnan ikkunoista -kansaa. Habalow kutsui paikalle 
sotaminisferin. joka ilmoitti, ettei hän voinut muuttaa aikai· 
sempaa päätöstä. Sota joukko ja kuularuiskut asetettiin 
aikaisemmin määrä1.yille paikoille. Klo 12 yöllä ilmoitti 
ken raali Antshikow asiasta puhelimitse Hotshinassa olevalle 
suuriruhtinas Mikael Aleksa;ndrovitshiile. Huolimatta myö-
häisestä hetkestä saapui suuriruhtinas Pietariin. Hän 
ilmoitti, ettei hän myöskään hyväksynyt kenraalien pää-
töstä, sillä ei vielä koskaan ole tapahtunut, että iteisarilli-
sen palatsin ikkunoista ammuttaisiin kansaa. Kenraali Ha-
balow pysyi kannassaan. Suuriruhtinas kutsui Talvipa lat-
siin kenraali Belj ajewin, joka niinikään ilmoitti, ettei hän 
vQinut peruuttaa päätöstään. SiJlQin Mikael AleksandrQ-
vilslt ilmQitU, että hän vaatli keisarin veljenä ja ,suuriruh-
linaaoa kuularuiskujen poistamista ottaen samalla kaiken 
edesv'astuun toimeopiteestä omille niskoilleen. Hänen mää-
räyksensä pantiin täytäntöön vielä samana yönä. 

Vallankumouksen voittokulku T. ar.koje Selo ... . 

Vallankumous Pietarissa saattoi taka-alalle kaikki ta-
pahtumat Tsars'koje Selossa. Mielten'kuohu T-sarskoje Se-
lon rykmenteissä alkoi jo maaHsk. 1-2 päivän iltana. Tämä 
mieltenkuohu kohdistui pääasiallisesti Aleksanterin palat-
siin, jossa jo kerrottiin tarkkampujain kapinoivan. Klo 9 
illalla maali$k. 13 päivänä kutsuttiin-Alek santerin palatsiin , 
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kaksi sotnjaa entisen hallitsijan saattuees~n -kuulu:vlsta 
joukoista kasakkaupseeri prinssi Risa~Kuli~Micsan joh-
dolla, joka ilmoitti asettuvansa komennuskunnan jQhtO'on. 
Prinssi saapui palatsin komendantin apulaisen, k~nraali
majuri Grothenin luo, jolta hän kuuli, että tarkkamplljat 
olivat kapinassa ja oli siis ryhdyttävä ed!yisiin toimen-
piteisiin palaisin suojelemiseksi. Komennuskunnan pääl-
lik-kö lähetti upseereja tutkimaan tilannetta ja kutsui eversti 
MaHsewin kahden komppanian kanssa suorittamaan vahti-
palvelusta. 

Kai1&i nämä joukot vartioivat pa'iats.i.a kello 2;'een asti 
yöllä" jolloin prinssi Risa-Kuli-Mlrsa ilmoitti lre.nraali 
Grothenille laskevansa sotamiehet ka'sarmeihin ja talliin 
käsken sotilaita samaIJa olemaan kaiken aikaa aseissa ja 
valmiina ensi käskyn saatuaan. Prinssi hu'omauMi, että 
hän halusi 1äten säästää j<lUkkojen voimia sekä sU'O jella 
heitä ,kovalta pakkaselta.. Kenraali Gro.then neuvotteli 
kenraali ResilLin kanssa, minkä jälkeen hänen oli pakko 
suostua prinssin ehdotukseen. MuNa puolen tunnin ,kulut-
tua eversti Gerardi kenraali Grothen määräyksestä antoi 
hätärnerkin ja sotajoukko palasi heti takaisin palats.iin. 

Prinssin kysymykseen: mitä on tapahtunut, vastasi Gro-
then: laukauksial 

.Namuyö ja seuraavan päivän aamu olivat yhtä levot-
tomia, Kävi ilmi, että kaikkiaan kapinei 40,000 tarkkam-
pujaa sekä huomattava määrä tykistöä. 

Maalisk, 15 päivän aamuna ilmoitti prinssi :kenraali Gro-
thenille, että hän oli saanut valtakunnanduumalta Rod· 
sjankon allekirjoittaman määräyksen, jossa 'käskettiin suo· 
jelemaan Aleksanterin palatsia ja palatsissa asuvia hen-
kilöitä, Samalla pdnssi vaati hovilakeijoilta seitsemän 
valkeaa liinaa, j"otka 'kapinoivien joukkojen kanssa neu-
vottelemaan lähetetyt upseerit sitQivat hihoihinsa. Lakeijat 
eivåt täyttäneet tätä määräystä. SillQin prinssi repäsi 
pöytäliinoista valkeita kääreitä, jotka s idottiin upseerien 
hihoihin. Tämä tapahtui .sotilaiden nä'hden. AJikapteeni 
Kusminskin' johdolla lähtivät sitten neuvo1teHjat automa-
biililla, ratsumieslen s.euraamina, keskustelemaan kapinait-

• 
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sevien joukkojen kanssa. Neljänkymmenen minuutin pe-
rästä' ralsumiehet saapuivat ja kertoiv8'1, että neuvottelijat 
olivat päässeet perille esteittä ja eHä kapinoitsevat so1i-
laal olivat ottaneet heidä'l ystävällisesti vastaan. Pitkien 
neuvottelujen jälkeen hyväksyttiin >seuraava päätös: ,. Tarkk· 
ampujat ottavat iloiten vastaan neuvottelijat ja yhtyvät 
täydellisesti pa latsin sllO'jelukseen ,.. 

Kenraali Grothen ilmtlitti heti lästä »rauhoittumisesta ,. 
Aleksandra Feodorownalle. 

Peläten kuiten'kin provokatsionia, lähetti prinssi kapi-
noiviUe rykmenteille vielä seuraavan ilmoituksen: ,.Kiitän 
sydämellises ti tark-kampujia ja pyydän heitä miehittämään 
palatsin suojeluk,sen loisen renkaan . asianomaisella väli-
matkalla ,., 

Myöskin tämän prinssin ehdotuksen hyväksy.ivät ·larkk-
am-pujat ja neuvottelijain kanssa saapui palatsiin jo palrul-
leja, joilla oli valkeat liinat sidottu hihoihin. Täten saa· 
liin aikaan cnsimäinen yhdysside eri miehistiYjen välillä. 

Samaan aikaan tuli kuitenkin lieto, että Aleksandrow-
skin asemalle saapui Tarulinin rykmen1ti ja Georgiewin 
palaljoona, jotka asettuivat Pulkovan kylään. Jonkun 
ajan kuluttua ilmoitettiin linnan vartiostolle, että pää-
majasta saapuu vielä kenraali Ivanow Yrjön rilarien kanssa. 

Kello 9 iIlal.la saapu~ -kenraali Ivanow Tsarskoje Selon 
asemalle ja jätettyään jou·kot asemalle, lähii Ilän heti kei-
sarinnan luokse palaisiin. Kesku!tteltuaan kauan aikaa 
Alek-sandran kanssa miehitti Ivanow Borovkowin kirja-
painon talon haluten julkaista tsaarin käskyn. 

Tämän :käskyn otsikossa seisoi: ,.Kenraali Ivanowin 
käsky hänen nimiUämisestään hallitsijan määräyksestä Pie-
tarin sotilaspiir·in pääl.liköksi ,.. 

Tämän näennäisen 'käskyn julistaminen päätettiin näh-
tävästi neuvotlelussa keisarinnan luona. Samaan aikaan 
saapui kenraali Ivanowme osoitettu seuraava sähkösanoma: 
.. Älkää ryhtykö mihinkään ennenkuin saatt~ määräyksiä. 
- Nikolai,.. .. 

Tämän sähkösanoman oli prinssi Risa-Kuli-Mirsan mää-
räyksestä päivystävä vahtisolamies siepannut. Saatuaan 

.. 
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kuulla Ivanowin aikomuksesta päätti prmssi ehdottomasti 
tehdä iyhjäksi ·hänen suunnHe1mansa. Tässä tarkoituksessa 
käskettiin 'kirjapainoon hovipoliisin' päällikön apulainen 
valtioneuvos Aleksandrow, joka rikkoi kirjapainon ja hä-
vitti jo painetun julistuksen. 

Oltuaan pakotettu jättämään kirjapai~n lähti kenraali 
Ivanowasemalle, Revolveri kädessä hän vaali asemapääl-
liköltä veturia. Tähän ei suostuUu. Siitä huolimatta ve-

5,uomen lippu Yliopi'OD k.toll., 

turi vallattiin 10 sotilaan avulla, jotka kenTaali Ivanow 
komensi toimeen. Syntyi iuima väittely, mutta Semenowin 
rykmentin sotilaat ehtivät rikk-oa eräässä 'kohdassa radan 
kiskot jättäen paikalle kaartin raulatiepataljoonan soti-
laita vahdiksi;. 
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Joka hetki saapui tietoja. iotka kertoivat, että Kolpj· 
nassa ja muilla asemilla odotti Yrjön rHareja valmiina 
kenraali I vanowin käskyjä 'täyttämään. Mutta vallan-
kumoukselliset sotajou'kot ehtivät jo ilmoittaa kaikista 
tapahtumista eri armeijoille. T\ll11ien, että tällä taholla 
asia oli ehdo~omasti menetetty, kenraali Ivanow oHi 
mukaansa pan'ttivangiksi Tsarskoje Selon asemapäällikön ja 
kiirehti matkaan. Matkalla hän pysähtyi Susaninon ase-
malle, missä kenraali P-osharski ti~dusteli puhelimitse aH-
-kapteeni kkstudilta Tsarskoje Selon tapahtumien kehi· 
tyksestä. .. 

Maa:lisk. 16 päivänä sai T5arskoje Selon sotajoukko tie-
tää kenraali Grothenio ja Gerardin vangitsemisesta. Tämä 
oli merkki Aleksanterin palatsin vartioimisen lakkauttami-
sesta. 

Aleksandra ja koko .tsaarin perhe elivä-t levottomuu-
dessa. Tähän: aikaan läh,tivät palatsista ,kaikki ,hänen ma-
jesteettinsa Qtllan rautat1erykmentin upseerit, jotka Jiittyi-
vät vallankumouksellisiin ·joukkoihin. Kasakkakomennus-
kunnan päällikkö, prinssi Risa-Kuli-Mirsa antoi päällik-
kyyden upseer,i Svidinille, jääden vain osastopäälliköksi. 
Maalisk 17 päivänä saapuiva-t Gutshkow ja kenraali Milo 
Kornilow. Kuultuaan selostuksen Tsarslroje Selon tapah-
tumista, kiittivät he sotilaita hyvästä käytöksestä ja erin-
omaisesta kyvystä ylläpitää järjestystä. Puoliyön seu-
duilla he lähivät ent. keisannn'an luokse. 

Protopopowo 
Sattuma teki hänet ministeriksi. 

Muuan T6a'l"skoie Selossa oleva .sairaala, joka on pe-
rustettu 'hovineiti Vyrubowan nimeen, on tullut historial-
liseksi - &en kautta, ettJi siinä oleskelivat -tavallisesti kiih-
keimmät Rasputinin kanna1lajat. Sairaalassa on erityi-
nen puhelin eräässä sairaalan hU'Oneessa. Tässä puheli-
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messa Vyrubowa keskusteli mielikkiensä Jc.anssa. Usein 
oliva'i nämä keskustelut sangen läheisiä. Nikolai Ivanovitsh 
Reshetnikow oli eräs Rasputinin parhaita kätyreitä. Hä-
nen melUleisyytensä on rikollinen. Hän- 'On moskO'Valai-
nen ,kauppias, joka kauan sitten on jättänyt ammattinsa. 
Hän 'Oli aikoinaan tarkastajana eräässä Maria Feoclorow-
nan laitOKsessa. Laitoksen varoja käytettiin kuitenkin sillä 
tavoin, että pian huomattiin muutamien kymmenien tuhan-
sien v.aillinki.i Reshelnikow joutui vankilaan. Raspulinin 
avulla hän kuitenkin .pääsi vapaaksi ja saipa vielä todel-
lisen valtioneqvoksen arvonimen. Rasputinin kehoituk· 
sesla hän matkusti Pietaciin, missä hän pääsi Vyrubowan 
airaatan taloudenhQitajaksi. Rasputinin ja Reshetnikowin 
ystävyys oli sangen varl'ha. Käydessään Moskovassa 
Rasputin melkein aina asui Reshetnik'Owin iuona. Reshet-
nik'OW vuorostaan 'Oli naimisissa T'Obolskin arkkipiispan 
Vamavan, Rasputinin hyvän ystävän sisaren ,kanssa. 

Vu'Osi sitten esiHi ·kuuluisa ,tibetiläinen . parantaja. 
Badmajew Rasputinille A. D. Prot'C/popowin. Aoikaisem-
mm ei Rasputin eikä hovi tiennyt Pr'Otopopowista muuta 
kuin että hän oli lumoava 'Seuramies, sivistynyt ja .paljon 
lukenut. Eräiden- ministerien luona kävi Protopopow 
. teeHä». SeurustelutaidoJlaan Protopopow ihastutti myös 
Rasputinin. Kävi ilmi, että he olivat aivan tSama'a mieltä . 
• Kas, siinä hupainen miesl . sanoi Rasputin Badmajewille, 
kun Protopopow· lähti. ,.Niin, hän 'On miellyttävä ,., vastasi 
Badmajew. Tänä päivänä nähtävästi pääteltiin Protopo-
powin 4.ulevaisuus. Ainakin puhui' Rasputin Protopo-
powisla muutamien ,päivien kuluttua Vyrubowalle sekä 
loonaan käyville vier-aille. J'Oidenkin päivien kuluttua 
kutsui Rasputin Prot'Opopowin ,luokseen. Tämän jälkeen 
hän kävi usein Raspu.l-inin S>e'kä Vyrubowan luena. Vii-
meksimainitun luona hän viime aik'Oina -kävi joka päivä. 
Pret'OpoPow miellytti myösk-in Vyrubowaa. Hänen luo-
naan Pret'Opopow tutustui A'1eksandra Feoderewnaan, 
Golowineihin j-a muihin entisen keisarinnan ystävi-in. Ni-
kelai R'Omanow ja hovi eivät pitäneet Protepopowia ver-
taisena, vaan näkivät hänessä n'Ousuk-kaan. Protopopowin 
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Suomen UUII Senaatti. 

A. O. Tokoi. A. A. Tulenheimo. A . Serlaebiu •• J. Ailio. 
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V. Tanner. V. Vuolijoki. E. N. Setäli. te. Kallio. 
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nimitys s isämlinisterik~i tapahtui yksinomaan entisen kei· 
:>arinnan, Vyrubownan ja Rasputinin 'Paio.osluJr.sesta. j()ka 
täydelleen hyväksyi Prolopopowin. »Millainen ministeri 
hänestä tulee? kysyi Nikolai, kun hänelle puhuttiin Pro-
topopowista. Vähitellen hän :kuitenkin rauhoittui huo-
mattuaan Protopopowin ~vojmakkaan •. politiikan. Tämä 



»voimakas" politiikka auttoi 
Protopopowia pysymään vai-
lasu myöskin Rasputinin 
murhan jälki!en. Muussa ta-
pauksessa .olisi ' hovi puolue 
hänet heti Rasputinin kuole-
man jälkeen 6YÖSSyt vallasta. 
Hovipuolue suhtautui Proto-
popowiin epäluu lolla, eikä se 
avannut häni!lle oviaan. Käy-
dessään esittelyllä T$arskoje 
Selossa täytyi Protopopowin 
tyytyä 1apaamaan ainoa; taan 
Vyrubowai häni!n yksityis-
asunnossaan. Protopopow ei P. E. Sy;nhufn>d. 
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tästä kuitenkaan välittänyt, Sllom.n nykYlntn p'oh'U tlQ' 1. 
eikä hän panntlt huomiota 
hovilaisten puo'littain halvekosivaan kohteluun. Ra-sputin, 
joka hu'omasi suosikkinsa ja hov.ipiirien suhteet, lohdutti 
häntä usein sanoilla: "Sinä Aleksanti!ni Dmitritsh, älä vä-
litä. Kaikki mukautuu. Anna heidän ol1a". Ja Protopo-
pow ei todellakaan välittänyt. Hän näki, että hovipuo-
lueella ei ollut valtaa. Se oli Rasputlnilla ja Vy~ubowalla. 
Vielä viime hetkessä, kun jo 'Oli selvää, että vallankumous 
voittaa ja vanha järjestelmä 'Oli auttamattomasti syösty syr-
jään, Protopopow hoetti päästä Tsarskoji! Seloon saadak-
seen sieltä turvaa. Mutta T.sarskoje Selon v.iimeiset hetket 
olivat jo ltäsissä ja Protopopowin täytyi antautua armoille. 

Kerran saHu,j niin, että Protopopowin ero riippui hius-
karvaS'ta. Nikolti päätti kutsua A, F. Trepowin pääminis-
teriksi. Trepow matkusti Tsarskoje Seloon Ja esitti tsaa~ 
rme ohjelmansa "isänmaan pelastamiseksi", Samalla oli-
vat Tsarskoje Selossa kenraali A:leksejew, Leuchtenbergin 
herttua, kenraali Narushkin, 'kreivi Freedericksz, kenraali 
Wojeikow ja vielä muutamia muita. Nikolai suostui täy-
delleen Trepowin ohjelmaan, kuten aina tapansa mukaan 
suostuen 'kaikkeen ja kaiwkien kanssa. "Mutta", sanoi Tre-
pow, _maan ja 1.eidän onnenne tähden en pidä vallassa-
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oIoani mahdollisena niinkauan ·kuin Proiopopow O'n Slsa-
ministerinä.» ,.Miten tulee minun menetellä -hänen kans-
saan?" kysyi Nikolai. »Erottaa.» · Nikobi silitti ,päätään, 
mietti hetkisen ,ja, t'arjosi 'kätensä Trepowille. "Hyvä, Alek-
santeri Feodorowitsh, alko'on niinkuin tahdotte. . Trepow 
palasi matkaltaan täysin varmana siitä, että Proiopopow 
erotetaan. Mutta maata hallitsi Aleksandra Feodorownan 
piiri. Tätä ei Trepow ottanut ·huiOmioon. Kun Pwtopopow 
kuuli uhka'ava:sla -erostaan Jäksi hän heti .Reshetnikowin 
luome, Hänen luonaan hän tapasi Raspulinin ihailijaHa-
reo Vmkoboinikowan. joka heti ilmoitti kai.Jren Vyrubo-
walle. Kaikki keinot käytettiin , ja Protopopow jäi v-ir-
kaansa. Kaikki hovipuolueen yrityks~ kukistaa Protopo-
powia olivat turhia, sillä 'kukaan ei uskaltanut avoimesti 
vastustaa ent. l!:eisarinnaa ja hänen suosikkiaan Vyrubowaa. 

Pro-topopaw oli muuten ainoa ministeri, j-olta Raspulin 
ministeriksi nimityksen tähden ei. ottanut ,pa·l~k.jota. Tämä 
tadistaa, vakuuttavat ne, jotka tunsivat »vanhuksen», ett.ä 
Rasputin, jak-a ei vieraille -tehnyt mitään ilman paUclf.iot.a, 
kiinillUi Pratopopowiin eräitä hänelle yJcsi.stään -tunnettuja 
toiveita. 

• 
Vaikka Venäjän ,kumausliike tuli suurelle yleisölle täy. 

dellisenä yllätyk-senå, niin oli er-iillä tahoiHa kuitenkin 
aavistusta sii.tä, että tämän kevään kuluessa tulisi Venä· 
jällä 'keskellä sodan jatkumistakin ratkaistavaksi kysymys 
ylimmän 'hamtusvallan kohtaloOsta. Erinäiset aireet viitta· 
sivat siihen, että liittolaismaiden edustajain neuvoHelu...Pie· 
tarissa katsai vä-lt-tämättömäksi hankkia ta'keila jatkuvasta 
Venäjän osanoOtosta sotaan, Senvu9ksi asettivat myöskin 
ne duumapiirit, jotka nyt ovat <suorittaneet vallankumouk· 
sen, ehdoitoma'ksi päämääräkseen istuntajensa ja-tkamisen 
pitkin kevättä niia eHei yhä voimakkaammaksi paisunut 
sisäministeri Protopopowin 'valta kykenisi tekemään äkki· 
keikausta Venäjän ulkopolitiikassa vanhoilliseen suuntaan, 
josta olisi seurauksena sisäisen taantumuksen ·lujittuminen. 
Protopopowin tarkoituksena oli 'Ollut saada sota mahdal· 
lisimman pian lopetetuksi. Tähän pyrki hän pidättämällä 
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Pietarissa ynnä muissa sotateollisuuden keskuksissa elin-
tarpeita työläisillä saadakseen siten aikaan yleisen elin-
tarvepulan. Samaan aikaan hän kokosi poliisivoimansa 
käyt,etlävåksi armeijalle valmistettuja uusimpia aseita, jotta 
nilkätilas1a aiheutuvat työläisten levottomuudet herättäi-
sivät kaikkialla mllassa voimakkaan rauhan kaipuun. 

Siitä häpeällisestä toiminnasta, johon enL <sisäministeri 
Protopopow ryhtyi kansan ampumisen järjestämiseksi, ker-
rottakoon seuraavaa: 

Jo kolme viik,koa ennen vallankumousta ilmo.itl~ ,suoje-
lusosasto Protopopowille siitä kiihtyneestä mielia.Jasta, 
mikä vallitsi Pietarin tehtaitten työväestön keskuudessa. 
Tästä sai palaisikomendantti Vojeikowin välityksellä tie-
don myöskin keisari. 

Odotettiin ankaraa ·selkkausla valtakunnanduuman 
kanssa ja Tsarskoje Seloon 'kutsuttiin kokoon erityinen 
l1'euvottelu entisen keisarin puheen.j ohdrula juuri ennen hä-
nen lähtöään päämajaan. 

Neuvotte.luun o.Hivat 'OSaa ruht. Golitsyn., Voijeikow, Ni-
Jow, Protopopow ja muut ministeristön jäsenet. Tilaisuu-
teen kutsuttiin myöskin Stiirmer. Käsiteltåvilnä oli kysy-
mys -eri.näisten myönnytysten tekemisestä valtakwmanduu-
malle. Enemmistö oli .sitä mieltä, että alkava 'liike saattaa 
levitä ,sota joukkoihin, min'kä vuoksi ,katsottiin tarpeelliseksi 
duuman rauhO'btamiseksi suostu a niitlen vapauk<5ien pienim-
män määrän wteultamiseen, jotka oH julistettu lokak'uun 
manifestissa, 

:oNo niin,., S8D'Oi Nik'Olai. ,.Onhan tämä mahdollista,.:o 
Täten näytti siis kysymys erinäisten myönnytysten teke-

misestä Venäjän kansaUe jo ratkaistulta. Olipa vielä val-
mistettu vastaava a'Siakirja, jossa tosin ei puhuttu vastuun-
alaisesta ministeristöstä, multa sen <sijaan suunniteltun 
tunnettujen yhteikunna'llisten ioimihenkilöitten sekä valta-
kunnanduuman ja neuvoston jäsenten kutsumista hallituk-
seen. Multa tätä vasius1.i Kuitenkin Protopopow. :oMitään 
uhkaavaa ei tässä Jiikkeesä ole, eikä saata olla:o , lausui hän, 
,.Pietaria kiihoittaa ainoastaan 200-300 henkilöä,,. Sitten 
Protopopow pyysi, että hänelle annettais.iin 350-400 tu-

• 
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hatta ruplaa vallankumouksen tukahduttamiseksi jo keh-
dossaan sekä lausui: ,. Tämä summa riittää Pietarin polii-
sien opeUamisekri ampumaan kuularuiskuilla. Siten saat -
taa hallitus aivan rauhallisesti lopettaa kumousliikkeen. 
Ko urallinen ihmisiä, jotka haluavat muutosta. ammutaan 
yksinkertaisesti alas 'kuularuiskuilla ja siten sivuutetaan 

• 

Ylioppil ... t juhli ... t T.kllillit.en korkeakoulun bioII. 
QlMteUaeua Suomen lippu • • 

vaara ,kokonaan." Keisari, joka jo miltei oli .suostunut vuo-
den 1905 pe:rustuslailHsuuden vakuuttamiseeo, muutti odot-
tamatta päätöksensä ja lausui .heti: ,.Jos ol~tte vakuutettu 
tästä, niin pankaa toimeen ohjelmanne... Neuvottelussa 
myönnettiin Protopopowille 350,000 rpL 10 milj. rahastosta. 
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Kuvauksia Venäjän hovielämästä. 
Tuskinpa yksikään varakkaampi porvarisperhe antaisi 

alaikäisiä lapsiaan ir.st.aiden ja juopottelevjen lastenhoita-
jattarien ja kotio.peUajattar.ien 'hoidettaviksi. Tällainen 
kasvatus C11isi ylipäänsä rikos vanhempien puolelta. 

Mutta keisarillinen hovi ja itse ,keisarinna A1Ieksandra 
suhtau'tui.vat tähän kokonaan toisin-. Kruunua kantava äiti 
arveli nähtäväs'ti, ettei hänen ,lapsiaan voi mikään vaara 
uha1a ja eHä ne ovat 'koko ihmi~unnan yläpuolella. Kei· 
sarillisen perheen tyttäret oIiva! :1roko a;jan sellaisten lrs-
tai den hovineitien seurassa ·kuin Anna Vyrubowa, Golivina, 
Apraksina y. m. 

Viettäen aikansa Rasputinin mässäilyissä, juopottelu-
~eut'oissa, kau'histuUavan turmeluksen keskuudessa eivät 
nämä hovin »enkeli'!» ,tietenkään voineet ist.uttaa. keisa-
rillisen perheen lapsiin ikunnoUisuuden ja 'häveliälsyyden 
tunteita. Kaikki, mitä keisarilliselle nU'orisodle voivat antaa 
imaat hovineidil, ra+oiHu~ ainoastaan ulkonaiseen .käy-
tökseen ja tavalliseen kiemailuun. Ja on myÖinnettävä, 
että tässä suhteessa hcvineidit Isaavuttivat ·loistavia t.uloksia. 

T,saariHarien Jtasvatus 011 ·sellainen, että heistä alkoi 
liikokua kauhistuUavia ,legendoja, iletläv,iä julkeudessaan ja 
kuten tuntuu melkeinpä diioilteltuja. Grishka Rasputin 
itse keroloi tsaaritiar.ien irsiaisuudesta, itse kehuskeli, mitä 
hän oli tehnyt keisarillisten lasien nä'hden hQvin suo-jissa. 
Multa ~äistä kyynilJisyyteen asti avomielisislä irslailijan 
tunnustuksis·ta ei kuitenkaan voitu puhua mitään. Ja eri-
koisesti pa:lroitti t.ähän vaikenemiseen hovine'tti Vyrubowan 
lä'heinen ·suhde Nik'O'lain ja· A·leksandran perheeseen. 

Tästä keisarin palvelijattaresia kannattaa puhua erik-
seen. 

Irstas ja. inhoitt.avaisuulooIT asti. turmeliunut., ahne ja 
viekas Anna Vyrubowa ei pyrkinyt saavuttamaan uemaa 
hovissa älykkäisyydellä ja 'henkisillä- ansioillaan, vaan ,lerk-
kien ,laiskojen valtiaittensa t.unneltuneilla vaistoilla, Ollen 
alhaista -syntYperää ja katkeroitunut ·onnettoman avioliiton 
v~uoksi, jonka piti tämän sat.rapittaren t.oivomuksen mu-

, 
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kaan saattaa hänen jalkainsa juureen ,kaik,ki kunnianoso.i~ 
lu'kset ja kaiken vallan, Vyrubowa meni niin pitkälle, että 
hänen miehensä, joka ei 'Ollut voinut toteuttaa hänen t.oi· 
veitaan, oli vähällä joutua karkoitetuksi Venäjältä. 

Vyrubowa pääsi vihdoin itsenäiseksi. Hän i'outui -hoviin 
Baccuksen papittarena. Kaikki, jotka 'Olivat isaarjn per-
hettä lähellä, joka onneksi nyt 'On syösty valtaistuimelta, 
saint 'Osa-kseen tulisia JJ.yväiIy;jä ,tältä ku.ihtuvalta naiselta. 
Hän ei säästänyt .its~ään, ei nimeään pyrk:iessään lujaan 
asemaan hovissa. Ja vähitellen siirtyen yhden ·hoviheITan 
syle.ilystä toisen sylei1yyn, Anna V'Yrubowa saavutti pää-
määränsä tullen .A!leksandra F eodorownan lä-himmähci ystä. 
välläreks.i. Erityisellä, jokaiselle naiselle ominaisella vais-
tolla käsittäen keisarinnan yksinäisyyden, tämä ,.hovin 
musta kissa» osasi vuodattaa irs taisuulensa Aleksandran 
sieluun. Umpjmtelinen, ulkokuItainen saksatar eli aluksi 
olevinaan välinpitämätön Vyrubowan julkeHle ja avemieli-
sille keskusteluille. Mutta vähitellen hän antautui Vyru-
bowan vaikutusvaltaan. Tässä. avusti Vyruoowaa myös-
kin itse ikeisari Nikolai, joka Kokosi ympärilleen sellaisia 
ministerejä, jotka osasivat mestarillis-esti kertoa rasvaisia 
kaskUoja. . 

Kyllästyneenä lemmens-eikkailuihin heviherrojen kanssa 
tutustui ho-vine.iti _Vyrubowa sattumalta kreivitär Ignatiewin 
salongissa Grigorij Rasputiniin, jolla oli viekkaat silmät ja 
saata'Dallinen aistillisuus. Irstas nainen huomasi heli, että 
Rasputin oli - makea, harvinainen, vielä tuntematon maku-
pala niin hänelle itselleen ,kuin ,hänen henkisen turme1uk-
sensa myl'kkyä· jo maistaneelle keisarinnalIekin. Vyrubowa 
tutuistui Rasputiniin »sulaen hänen ,kanssaan -yhken ,henki-
sesti ja ruumiillisesti» ja antoi vihdoin tämän »mustangin » 
keisarinna:lle. 

IrstaisuuUa lukuunottamatta oli Anna Vyrubowa kai-
ken lisäksi erittäin ahne, joka tuskin voi olla eduksi, tälle 
keisarilliselle parittajalle. 

Kun hän junien yhteentörmäyksessä Tsarskoje Selon 
rautatiellä ,lou'kkasi jalkansa, josta lääkär.in oli pakko pois-
taa vähäinen osa kantapäästä, vaati hän rautatieha1lituk· · 
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selta ei enempää kuin 200,000 ruplaa. Rauta'tiehaIli1us kall-
hishti vaatimuksen suuruu tIa, muHa Vyrubowa lausui ken~ 
caali Vojeikowin sanoin: .. J'OHei tätä summaa ma-Meta. 
niin koko rautatie annetaan valtiolle ja kaikki, virkailijat 
eroite1aan •. Vojeikowin sanat,. joiden ohelJa Vyrubowa ve-
tosi keisarinnäan, saivat aikaan sen, että pitkien keskustelu-
jen jälkeen rautatiehallitus maksoi hänelle 150,000 ruplaa. 

Häväistysjutut 'levisivät laajdli kaikkialle eikä hovi 
edes yriHänytkään keskeyttää näiden juttujen syitä. 

Kyynil lise11ä julkeudeUa baarin henkivar.tijat menivät 
niin pitkälJe, että he pilkkasivat -kaikkea, mitä Venäjän 
kansa piti py'hänä. 

Huomautlakaåmme tässä ainoastaan valistusministeri 
·Casson jutusta. 

Nikolain kaikkivaltiaan käden asettamana Venä;jän tie-
teen etupäähän alkoi Casso sen sijaan; että hän olisi t oi-
minut kansanvalistuksen alalla, turmella venä:läistä" ylei-söä 
häpeällisellä käytöksellään. Heti minis,terik-si tuituaan alkoi 
Casso ju:lkisesti kerskailla hienoissa salongeissa naisten kes-
ken saavuUaniillaan voitoiUa. Kaiken ~isäksi ei Casso vä-
hääkään väJjttänyt julkisuudesta, vaan kävi joka päivä ra-
vintoloissa rakastettunsa, tallimestari Denisowin 'Puolison 
kanssa. Valistusministedn ja irslaan hoviherran vaimon 
juopotteluretket tulivat yleisen keskustelun alaisiksi mmis-
teri4iln piirejssä. Huhut Casson .irstailuis1a 'Ievisivät hoviin 
asti, missä ne 'kuitenkin saivat osakseen yksinomaan hyväk-
symistä. Irstas keisari teki ,irstaasta ministeristä liheiS4!nsä 
henkilön, pyytäen häntä joka päivä, maaseudun valistamista 
koskevien tieto j4iln asemasta, kertomaan hänelle rasvaisia 
suJclceluuksia. Erityisesti oli keisari huvitettu Casson ja 
hoviherra Denisowin vaimon välisistä s uhteisla. 

Keisarin suosion rohkaisemana ei ministeri enää peljän-
nyt edes kostoa petetyn miehen ja hänen 'häpäislyjen 'Ias-
tensa puolelta. Casso ja hänen rakariajattarensa juopotte-
lival julkisesti ravintolain kabineteissa ja etukaupunkien 
kapakoissa. . 
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Nikolai II valtaistuimelta luopuminen ja: keisariparin 
vangiueminen. 

Duuman jäsenten keskuudesta muodostettu uusi mi· 
nisteristö teki keisarille ehdottoman vaatimuksen luopua 
valtaistuimesta, johon hänen olikin pakko suostua ja sa-
malla allekirjoitti Mn valtaistuimesta luopurQ.isensa ja mää-
räsi uudeksi hallitsijaksi veljensä Mikaelin, joka kuiten-
kin kieltäytyi. Tämä tapahtui Pihkovan kaupungissa maa-
liskuun 15 "päivänä. 

Soittokunta .oitt ••• lIfum ..... i. h .. llt.j.i ..... to .... 30. 3. 11. 
He"i .. ,i .... 

Maaliskuun 20 päivän istunnossa päätti väliaikainen 
hallitus riistää vapauden enL keisarilta ja hänen puolisol-
taan~ Tämän päätöksen toimeenpano, mikä koskee keisarin 
puolisoa Aleksandra Feodorovnaa, jätettiin Pietarin soti-
laspiirin päällikölle, kenraali Kornilowille. Ke.isarin van· 
gitsemisen toimeenpanijoiksi määrättiin duuman jäsenet 
Bublikow, Gribunin, Verschinin ja Kalinin . 

. Saman päivän 'iltana kello 11 matkustivat yllämainitut 
duuman jäsenet ylimääräise.llä junalla MogilevUn, johon 
saavuttiin seuraavana iltapäivänä keiJo 3. Kello puoli 5 
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Nikolai II valtaistuimelta luopuminen ja: keiaariparin 
vangitseminen. 

Duuman jäsenten keskuudesta muodosteltu uusi mi· 
nisteristö teki keisarille ehdottoman vaa1imuksen luopua 
valtaistuimesta, johon hänen olikin pakko suostua ja sao 
malla allekirjoitti ,hän va ltaisluimesta luopunVseDsa ja mää· 
räsi uudeksi hallitsijaksi ve ljensä Mikaelin, joka kuiten-
kin kieltäytyi. Tämä tapahtui Pihkovan kaupungissa maa-
liskuun 15 ·päivänä. 

Soiuokunt. aoin •• l urumuui. h.ut.j.i .... to ... 30. 3. 17. 
H.l.ip,i .... 

Maaliskuun 20 päivän istunnossa pää1ti väliaikainen 
hallitus riistää vapauden enl. keisarilta ja hänen puolisol-
taan~ Tämän päätöksen toimeenpano, mikä -koskee keisarin 
puolisoa Aleksandra Feodorovnaa, jätettiin Pietarin .soti-
laspiirin päämkölle, kenraali Kornilowille. Keisarin van· 
gitsemisen toimeenpanijoiksi määrÄ ttiin duuman jäsenet 
Bublikow, Gribunin, Verschinin ja Kalinin . 

. Saman päivän 'iltana kello J1 matkustivat yUärnainitut 
duuman jäsenet ylimääräisellä junalla Mogileviio, johon 
saavuttiin seuraavana iltapäivänä kello 3. Kello puoli 5 
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lähti juna vangin -kanssa paluumatkalle Pietariin, jonne 
saa'vuitiin maaliskuun 22 päivänä kello puoli 12 päivällä. 
Keisari v~etiin autossa vartioston -saattamana Tsarskoje 
Selaon. 

Keskiviikkoaamuna saapui Pietarin sotilaspiirin sola-
joukkojen päällikö kenraali Kornilow TsaMkoje Selon va-
rusväen päällikön eversti Kobylinsldn ja TsarSlroje Selon 
komendantin eversti Matsnewin kanssa Tsarskojen Selon 
Aleksanterin ,palatsiin. Heidät otti vastaan ylihovimestari 
BenckenclorH. Komilow ilmoitti, että hänen 'On' väliaikai· 
sen hallituksen käskystä heti tavattava ent'. 'keisarinna Ale](· . 
sandra FeodOfovna. BenckendorH .ilmoitti, että hän antaa 
tiedon entiselle keisarinnalIe. Jon'kun minuutin kuluttua 
BenckenclorH pyysi Kornilowia, KobyJinslci.a ja Matsnewia 
saapumaan palatsin yläkertaan, jossa aikaisemmin asuivat 
kleksandra Feodorownan lapset. Silloin olivat Japset 
a lakerrassa eristetty.inä, sillä 'he O"lival kaikki tuhkarokossa. 
SaateUuaan kenraali Kornilowin seuralaisineen lasten huo-
nerstoon, poistui Benckendorff. Heli saapui 'huoneeseen 
A·leksandra Feodorowna, joka tervehtimält.ii ketään kysyi, 
mitä heillä oli hänelle sanottavaa. Kenraali Kornilow luki 
väliaikajsen hallituksen käskykir.jeen hänen vangitsemi$ei:-
taan. 

Aleksandra Feodorovna kuunteli lukemista ulkonaisesti 
levollisena, purren lujasti hampaitaan. Kun käskykirje oli 
luettu, ei hän Jasunut sanaakaan, kumarsi 'Vain päätänsä 
ja poistui. 

Kenraali K'Qrnilowin määräyk-sestä poistettiin palatsista 
poliisi, joka jo oli alistunut väliaikaiselle hallituk-selle. Pa-
latsia vartioimaan asetettiin ensimäisen larkka-ampujaryk-
mentin sotilaita. 

Palatsiin jäi vain en!. keisarinna lapsineen ja muu1amia 
häntä lähellä olevia henkilöitä. 

, 

• 



• 
• 36 

Eriniisten kerlojam muistiinpanoja vallankumoukaeata. 

Eräs kerd:oja joutui maalisk. 12 päivänä asumaan Simbir· 
skaja-kadulle vastapäätä jWlk>karikoulua, joka oli kasakkain 
hallussa. Täältä· he tekivät vähän väliä retkiä Simbi1"$ka· 
jalle, jossa ajoivat katukäytäville karko.iUaakseen väkijou-
kot, Pitkälle eivät he milloinkaan päässeet. ennenkuin 
kansan puolelle ruvenn~t jalkaväkiosastot karkoitlivat 
heidät 'takaisin tukikoMaansa, j'osta heidät puolenpäivän 
tienoissa karkoitettiin kokonaan. Kello 1 tienoissa joutui 
hän kansan joukon mukana Krestyn vankilan läheisyyteen. 
Käden !käänteessä olivat van'kHan rau'taporlil murrelut ja 
vangit vapautetut. Vankilan asukkaat as'tuivat kadulle 
5- 10 miehen j01lk,kueissa, useimmat kurjan ja kalpean 
näköisinä. Kenkiä korvasivat niinestä tehdyt tossu! ja 
onnelliselta näytti se, jolla oli ollut pukea paidan päälle 
takki. Useimmat vangit vietiin äsken mainittuun kasak-
kain pääkortleeriin, josta aron pojat olivat saaneet siirtyä 
pois. Täältä hajaantuivat vangit 3-4 miehen joukkueihin 
pyytämään yksityisaswmoista itselleen vaatteita. Tässä 
toimessa näytti yleisö auliutlaan. 

Vähän aikaa vapauttamisen jälkeen sattui Simbirska-
jalla välikohtaus. Muudan vankijouk'ko, jonka elunel;lässä 
riehui \repaleinen vanki suuri miekka kädessä, yritti mur-
taulua kadun varrella sijaitsevaan miesten vaatetusliikkee-
seen. Johtajan -kädessä ollut lyömäase 'kalS'kahti jo VQj-
malla näyteikkunaa vasten, joka kuitenkin kesti iskun. 
Kansanjoukko esti ilkityön. 

Kulkiessaan MahovajaUa ammuttiin väkijoukkoon uliak-
kojen ikkunoista. Kansa kiroili 'ja manaili piilossa olevaa 
poliisia, joka ampui kavalasli piilopaikoistaan. Eräästä 
piilopaikasla saivat sotilaat kiinni 16 rtäUaista ampujaa, 
jotka kuletel'tiin pois ja armotta ammuttiin. Tuon tuosta-
kin nili kuljetettavan vangittuja poliiseja, joille naiset 
huusivat: :0 Vieläkö piilotat sokerikoritejal :o ,.Siinä sait, 
leivänkätk.ijä! :o 

Sotilaat etsivät siviiliväestön kehoituksesta ruokatava-
roita, joi.ta löydetiiinkin aivan h~ästyttävässä määrässä. 
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Eräässä leipipuodissa, josta ei .. tavaran puutteen vuoksi .. 
oltu moniin aikoihin myyty leipää, löydettiin piiloteHuna 
50 -säkkiä vehoä- ja noin 150 säkokiä ruis jauhoja, joiden 
löytämistä väkijoukko ilolla tervehH. 

Järjestystä harrastettiin. Esim. I!;un Valkeasaaren ase-
tehtaan fyöväestö oli karkoittanul raja-aseman santarmit, 
muodostivat he itse keskuudessaan miHisin, joka ylläpiti 
järjestystä. , 

* 
Maaliskuun 11 palvan aamulla saatiin Pietarin kaduilla 

lukea kenraali Habalow,in käskykirje, jossa ilmoitettiin, 
eHei " tuIJa pysähtymään mink'ään edessä kansanliikettä 
kukisleUaessa ,.. Aamusta voimme seurata akkunasta, josta 
näimme Snamenskajan torille sekä Newski11e ja Gon-
tsharnajakaduJle, mitä kenraali Habalowin ~äskykirje 
aiheutti. 

AamuIJa asettui näiden katujen päähän akkunaimme 
alle pari riviä 'Sotilaita kivääreineen. He 'Olivat niin lähellä 
meitä, että kuulimme heidän puheensa. 

Sotamiesten edessä seisoi vääpeli ja nuori upseeri. Hei-
dän luo:ksensa saapuivat usein everstiluutnantti Lebedew, 
kenraali Fursa, eversti Pletnew ja everstiluutnantti Tu-
lubejew. Sotilaat eroitti väkijoukosta osasto ratsu- ja 
jalkapoliiseja. Heitä johti poliisipristavi. Sotilasten edessä 
pitkin Newslciä ja Gontsharnajaka·tua kulkivat rauhalliset 
ihmiset. Kaikki olivat asioillaan. Mielenosoituksia var-

. ten kaduille tulleita oli vähän ja nekin hajosivat ennen 
pitkää. Sotarniesten ja varsinkin upseerien käytös osoitli, 
että valmistauduttiin johonkin aivan tavattomaan. Kaikki 
olivat hermostuneita, mutta kukaan meistä ei voinut uskoa 
tulevansa niin kauhean tapahtuman todistaja,ksi 

Jonkun ajan perästä upseeri ja hänen jäljestä myöskin 
sotamiehet käskivät väkijoukkoja ,hajautumaan. Sitten kuu-
lui pillin ääni. Lain mukaan on annettava kolme merkkiä, 
ennen ,kuin sotamies tekee sen, mitä upseeri häneltä vaatii. 
Hetken perästä kuului toinen merkki ja sitten kolmas. Tä-
män jälkeen kuului upseerien rauhallinen komennus: _Am_ 
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pukaal,., Kuului laukaukset ja sen jälkeen siellä täällä 
vaikeroimista. En nähnyt niitä.. joita ammuttiin, multa 
selvästi kuulin, kuinka haavoiHuneel voihkival ja kuinka 
toiset pakenivat. Heti kantoi pari sotilasta kahta vanhaa 
vaikeroivaa naista. Toinen Olli uma nainen, jonka joka 
päivä olimme nähneet jonoollavan leipäkaupan edustalla. 
Sitten kannettiin kuolevaa mieshenkilöä, joka ei enää vai· 
keroinul. , 

Hel.in,;o ji .. jeltynyt I,ö.i.ltö libl •• oman talon ... duot.lta 
•• UankumolMHnkarion ba.tejai.iin 

30. 3. 17. 

Upseeri komensi uudelleen. Kuului uusia laukauksia 
ja uusia vaikeroimisia. 

Tuossa seisoo nuori luutnantti. Hän poHaa rauhalli-
sesti savuketta, laskee leikkiä sotilastensa ja hänen luo-
naan käyvien korkeampien upseerien kanssa. Koko ole-
muksellaan hän osoittaa 60tamiehilleen suoritlavansa ta-
vallista tehtäväänsä. Upseeri ei näytä olevan tyytyväinen 
sotamiehiinsä. Sotamiest.en laukaukset eivät nähtävästi 
sattuneet niin usein kuin hän halusi. Sotilaat ampuivat 
joskus ilmaan, sivulle ja näyttivät vastenmielisesti tählää-

-• 
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van väkijoukkoon. Upseeri alkaa antaa sotiIasten ampua 
vuoron perään, jolloin hän voi seurata jokaista laukausta. 

_ Tuota, joka seisoo Iyhtytolpan luona. Vielä kerranl 
_ Tomppeli., ammuit ohi. 
_ Katso, tuolla kadun yli kulkee kaksi henkilöä , 

näetkö? ~ 
Nähtävästi ampui sotilas ohi. Upseeri on tyytymätön; 

ollaa kiväärin sotamiehen kädestä ja ampuu itse. Itse-
;tyytyväinen hymylly osoittaa, että hänen laukauksensa oli 
sattunut. Toverini huomasi, kuinka eräs pieni' tyttö yritti 
juosta New.skin yli ja kuinka meidän sankarimme kuulal 
kaatoivat tyttösen. 

• • 
Venäjän kauheimman vankilan hävitys. 

Maaliskuun 13 päivänä'. tiislai-iltan'a, valtasivat ruuti-
tehtaan työmiehet Pähkinäliooan. Vapautettiin 63 vankia, 
niiden joukossa valtakunnanduuman eritinen jäsen J. E. 
Pjanyh ja hänen poikansa. Eräs mukana ollut kertoo mie-
lenkiintoisia yksityisseikkoja PähkjnåUnnan hävitY«seItä ja 
palosta. Tämän itsevaltiuden pimeän jäännöksen hävitys, 
jossa useita vuosikynrmeniä elävinä haulaulttivat Venäjän 
parhaimmat miehet, on verrattavissa Bastiljin hävitykseen 
ja se oli vallarrkumoulMen ensimäisiä ja unhottumatlomim-
pia hetkiä. Maaliskuun 12 päivänä alkoi' kaikissa Pähki-
nälinnan vankilan eri kopeissa liikkua huhuja, jotka ·ker-
toivat Pietarissa levinneen suuria lakkoja. _Siili ei ·tule 
mitään_, sanoivat vangit, _vuonna 1905 tapahtui vielä suu-
rempia lakkoja, eivätkä ne tuottaneet minkäänlaisia tu-
100ksia._ Multa hU'Olimatta tästä tieto aytytti vankien nn-
noissa vapauden kaipuun ja ·saattoi heidän kasvonsa i1oi-
siksi. Muutamien minuuttien kuluttua .Ievisi jälleen huhu, 
että Pietarin poliisi on pukeutunut sivillipukuun toivoen 
siten voivansa piiloutua. _Jos he pukeutuvat siviilipukuun _, 
huomautin minä tovereiJIeni. _niin on tämä hyvä merkki; 
se osoittaa, ettei polUsi pidä asemaansa lujana. Haluai-
sin hyvin mielelläni tietää, miten hallitus nyt menettelee._ 
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Job hetki alkoi saapua yhä uUlIia tietoja ja joka hetki 
kiihtyivät mielet Pähkinälinnan vankilassa kiihtyrnistään. 
Menin vankila-q päällikön ·luo'kse saadakseni -häneltä aineita 
työtäni varten, mutta en ehtinyt vielä saapua hänen asun-
toonsa, kun jo luokseni saapui vankien tarkastaja ja ta-
valoomalla ystävällisyydellä kutsui minua: ,.Pjanyh, tul-
kaa tänne.. Ihmetellen ~alsoin hitneeo, sillä olin tottunut 
kuulemaan häneltä nuhteita ja raakoja uhkauk>sia. Silloin 
heräsi minussa ajatus, että minua oli tultu vapautlama'an, 
ja ikään'kuin sen 'kanssa sopIIsoinnllSsa <tarkastaja lausui: 
»Työmieslen edustaiat ovat tulleet teitä vapauttamaan, 
tulkaa kanssani, . Tultuani työmiesten edustajain luobe, 
ilmoittivat he minulle vanginnunsa koko Pietarin poliisin 
ja tulleensa minua vap~uttamaan. En <koskaan eläessäni 
ole ollut niin Hikutetlu. Tunsin, että jalkani eivät minua 
totelleet, päätä huimasi ja ,sydän rtykytti -rajusti. Em .saat-
tanut uskoa, että -elämäni vankilassa oli lopussa, että mo-
nivuotiset kärsimykseni. la'k>kaisiva!. »Toverit», käännyin 
lyömiesten pu'Oleen, »minun kanssani istuu van'kilassa poi-
kani, joka on kytketty käsi· ja jalkarautoihin. Toverit, 
vapauttakaa hänetl :. Silmänräpäyksessä hyökkäsivät työ-
miehd vapauttamaan poikaani ja muutamien minuuttien 
perästä olivat jalka- ja käsiraudat avatut. Tämän jälkeen 
lähdin työmieslen kanssa erääseen vankilan koppiin. Työ. 
miehet vaativat esille vankilan lirehtöörin ja tarkastajan. 
Heitä odotellenå minulta 'kysyH.iin, kuka valHoIlisiS'la van-
geista on vielä Pähkinälinnan vankilassa, mutta olin niin 
liik,tit.ettu, että en käsittänyt mitään. Jätkeni ei toiminut. 
Pian saapui vankilan päällystö kokonaisuudessaan. Se 
pysähtyi, nöyränä oven pieleen. Vaadittiin' mustetta ja 
'kyniä. Pääl lilrkö hankki nopeasti mainitut välineet. A'le!· 
tiin ottaa selvää valtiollisista vangeista, mutia niistä ei 
kukaan heti saattanut antaa rl:ietoja. Pian iLnoHti tireh· 
tööri, että hän oli laatinut ylimalkaisen luettelon valtiol· 
lisista -vangeista. Niitä oli vankila8Sa kaikkiaan-63. H-ei-
dän joukossaan oli m. ill'. t.unnettu. valtiollinen toimihenkilö 
Liegenstadt, joka otti osaa Stolypinin huvilan räjähdyt-
täntiseen Apteekkarin saarella. En sitten enää muista, 
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mihm jouduirmne ruutitehtaiden klubiin, Muistan vain, 
että siellä työmiehet valitsivat komitean, jon,ka oli vastat~ 
lava kysymykseen, ketä on pidettävä valHollisena vankina, 
mutta tulivat työmiehet nopeasti siihen päätökseen, että 
'On vapautettava 'kaikki vangit kavaltajia lukuunottamaHa. 
Täten vapautettiin rikokselliset, varkaat y. m. Heitä va-
pautettaessa eräs työmics1en edustaja kääntyi rikok:sellis-
ten vankien puoleen, .puhuen seuraavaa: 

. Toverit, niiden vapau'ksien perusteella, jotka olemme 
saaneet uuden järjestyksen mukana, -antaa kansa teille va· 
pauden. Mutta muistakaa, että olcHe ny,t vapaan Venäjän 
kansalaisia, eikä teidän <lule häväistä itseänne uusilla rio 
koksilla. Voitte sanoa, että oHtJ-e vanhan vihaamanne jär-
jestelmän aikana pakotetul tekemään rikoksia. Tämän päi-
vän jälkeen ette saata enää puolustautua samoilla sanoilla .• 

Nähtiin liikuttava näky, vangit syleilivät ja suutelivat 
toisiaan ja vapaultajiaan. Eräs vanha vanki, joka oli ollut 
eri vankHoissa pitkin Siperiaa ja jo'ka hetkeäkään mietti· 
mätiä saattoi tappaa ihmisen ruplan tähden, nimeltä Orlow, 
lre.ittäytyi heti, kun hänen koppinsa ovi avattiin, työmie. 
hen kaulaan ja itki. ·kuin lapsi. Hän itki ä'änecn. Sellaista 
itkua en eläessäni ole kuulluL Hän lausui: "Velj'Ct, en-
nen plin varas, murhaaj a, mutta tämän päivän jälkeen van· 
non teille Vapahtajan nimessä, etten koko eläm1issäni tule 
tekemään rik-osta .• 

Venäjän Bastiljin viimeinen 'hetki oli käsissä. Työmie-
het valoival vankilan kODl'Croihin paloöljyä ja bentsiiniä·. 
Kirkas tuli leimahti jlmoille. Kuului räjähdy1uiä ja pian 
oli koko vankila raunioina mustan savun keskessä. Suun· 
naton kansanjoukko, joka oli keräytynyt vankilan ympä· 
rille, huusi: "Kirottu vankila. Häviä -ikuisiksi aj'oiksil. 

Ja niin ei jäjinyt Päh'kinälinnan vankilasta jälelIe muuta 
kuin pal~neita raumoita. 

• i.,.:..;j -



Tapahtumat Suomessa. 
Maaliskuun puolivälissä alkoi Suomeenkin Ji:uulua hu-

huja Venäjän vallankumouksesta. SanomaleMiä< nim. ei 
saapunut enää Venäjä-ltä, I'olen tiedettiin, että sieUä oli jo-
ta-kin vakavampaa tekeillä", Ei oikein aluk-si t ahdottu uskoa 
:tääl)ä, ettii vihdoinKin koittaisi vapauden päivä. Mutta vii-
mein, perjantaina maaliskuun 17 päivänä, saatiin jo viral-
lisia tietoja. SHloin var masti jo tiedettiin, että meidän mo-
nia sartoja ja vääryyksiä Jro·kenut kansamme'kin saisi taas 
entisen vapautensa. Lauvantaina tiedettiin jo kaikki, sillä 
ennakkosensuuri oli poistettu ja ,lehdE<! ilmestyivät vapaana 
ilman S'ensuurin kahleita, j'Oka viime aikoina olikin mennyt 
)'li rajojensa. M-ainitsemme tässä muutamia kaupunkeja 
miten Suomessakin vallankumous tapahtui. 

Helsingissä. Perjantaina levisi· k~upungilla ilieto, että 
kenraalikuvernööri Seyn oli kello. 4 'aikaan aamulla saanut 
kutsun saapua erääseen s-otalaivaan, jo.nne hän myöskin 
automobiilissaan lähti -siinä usko,s.sa, että 'häntä kutsuttiin 
jo.ho.nkin tärkeään neuvotteluun. Saavuttu'aan sinne, julis-
tettiin hänet kuitenkin vangit\lk.si ja esitettiin hänelle ero-
hakemuskirja, j'onka hän allekirjoittikin. 

Senaatin varapuheenjohtaja BorovitiO{)ff vangittiin kello 
6 ajoissa oSamana aamuna sekä vietiin niinikään sotalaivaan. 

Molemma1: vietiin 'kello 11 illalla junalla Pietariin., Hel-
singin asemalle tu'otiin heidät 'kuorma-autossa yhiJen ali-
upseerin ja a'sestettujen merisotilaiden vartioimina, Odotus-
huoneessa pysähtyi Seyn 'keskustelemaan erään korkeamman 
upseerin kanssa, mutta sai sotilaalta iöyttäyks>en niskaansa 
kehoituk,sella jatkamaan asemasillalle, Täällä hän uudes-
taan yritti keskustelulla viivytellä, jolloin taaos annettiin 

, 
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tyrkkäY3 astua loisen luokan vaunuun - salonkivaunua ei 
tiliä kertaa annettu käytettäväkseen - , piriinmies ensin, 
sitten Seyn, ta~gen pidinmies, sitten puolisonsa j. n. e. 
vuoron perään - ja niin lähti juna Pietaria kohden väki· 
joukon hiiskumatta sanaakaan. 

Mutta ,. juhlallisempaa .. oli vastaanot1.o junan saapuessa 
Pietariin seuraavana päivänä klo 1. Suomen rautatiease-
malla, jonne ei muita laskett.u kuin rautalieJäisisä, ottivat he 
Seynin ensimäisenä vastaan vihellyksin, ja astuttuaan ase-

Sotil •• t kanta".t .. ppeleiti b..utaj.i ..... to .... 

malta torille oli vastassa tungokseen asti venäläistä ylei-
söä, joka korvia vihlovilla vihellyksillä ja häväisysanoilla 
tervehtivät, langennettu suuruutta. Ilkeä ryöpy-i1ma vallitsi 
pitk.in päivää. Aseman edustalla seisoi vuokra-auto. jonka 
Scyn noin vain aikoi -käyttää hyväkseen, mutta siitä estivät 
sotilaat hänet, hutltaen: .lcävele vaanI ,. Ja niin sai muka· 
vuuteen tottunut ent. kenraa1ikuvernöör~ joka aina ennen 
pienimmänkin maikan teki autolla, toisen auton täyteen -sul· 
lottuna asesteUuja etsiviä seurassaan., nyt astua jalkaisin 
tuon kaksi kilometriä pitkän taipaleen Taurian palatsiin, 
väki joukon seuratessa vihcllellen ja ilkkuen. Kovin näytti· 



kin rasittuvan, koska kaksi :kertaa matkalla lankesi, ja kun 
ei 'tarpeeksi nopeaan noussut pystyyn 'oli oolilaiden pakko 
antaa kiväärinperällä kiirehtimisen merkkiä. ' Litejnin sil· 
la11a tapasi rouva Seyn ajurin ja .istuuiui rekeen eamalen 
kuin miehensäkin eikä ta'htonut sotilaiden useis1.a kehoi-
tuksista huolimatta nousta reestä ennenkuin yksi heislä uh-
kaili pistimellä, jolloin katsoi .lerveeWisem.mäksi,. jatkaa 
matkaa kävellen - ja rouva jatlroi matkaansa ajuriUa .. . 

• 
Vasta perjantaina saatiin Helsingissä vähän vihiä Ve-

näjän tapahtumisla, Päivälehdet eivät silloin saaneet 
julkisesti mitään iJmoiltaa, joten oltiin sitäkin huo-
lestuneempia tietojen todenperäisyydestä. IUansuutsa syt-
tyi kuitenkin vallankumouksen ensi säkeneei laivutolla 
Katajanokan satamassa. Upseeddo 'Oli täysin tietoinen 
Pietarin tapahtumista, vaikka ei mitään sanomalehtiä ollut 
saapunut, sekä myöskin miehistöä elävöitt-i suuret uutiset. 
Sotilaiden alotteesta nostettiin eräällä .laivalla ensimäinen 
punainen vallankumousmerkkituli ja samaan aikaan meni 
kehoitus langattomalla sähkälennättimellä toisiin ~aivo.ihin 
tekemään samoin, Silmänräpäyksessä paukkuivat tykkien 
kunnia laukaukset vapauden puolesta, jota kaikkea hommat-
tiin upseerien tietämättä, Niinpä eräässäkin laivassa mie· 
het olivat alkamassa illallisiaan kun tieto saapui, eikä 
muula kuin pöydät ja penkit ~jään ja nyt kannelle hur-
raamaan alkavalle vapaustaistelulie, Ei silloin nälkää muis-
teltu; -sydän 01i täynnä innostusta vapaudeJle, 

Yöllä lauantaita vasten olikin sotaväki päällystöstään 
pahimmat vaUankumoksen vast.ustajal poistaneet; loisia oli 
3urmatiu, toisia vangittu. Syynä so'lilaitten ja upseerien 
välien kärjislymi&een oli Frans Seynin toiminta, Hänellä 
oli hyvät tiedo't 'kaikista' tapahtumista P~etarissa, multa loi-
voen vanhan järjestelmän voittoa esti hän täydelleen näi· 
den tietojen leviämisen sekä pidätti kaikki viralliset sähkö· 
sanomat, viit1.iien ei voivansa ollaa vastuulleen, jOi maassa 
syntyy kapinaa &ähkÖ6anomien julkaisemisen johdosta. 

Suuttumusta lisättiin muillakin ·keinoilla. Niinpä m, m, 
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eräässä -kasarmissa komennettiin sotilaat saunaan ja lämpö-
määrää kohotettiin uskomattoman ,suureksi. Toisessa ka-
sarmissa s'Iltilaal pakotettiin nääntymykseen 'aSti suoritta-
maan vahtipalvelus la sekä harjoitettiin sotilaiden pahoin-
pitelyjä·, J()S Seyn olisi aikanaan saattanut upseerien ja 
sotilaiHerr tietoon tapaukset Pietarissa, olisi verenvuoda-
lus voitu ehkäistä, 

Valkeni ~auantai-aamu. Junia ei ,lähetetty, raitiovaunut 
eivät 'kulkeneet,. yleiset laitok>sel olivat kaikki kiinni, työt 
seisauksissa, j"oten siviiUväkeäkin tl.i.ikkui ulkona kadut mus-
tana, kaikilla punainen nauha rinnassa. Poliiseja ei nä·-
kynyt, mutla järjestys oli sittenkin hyvä. JQ 7:ltä alkoi kai· 
'kista kasarmeista _tulvata asestettua sotaväkeä kaduille. In-
nostus oli ylimmillään. Heidän joukostaan kuu,lui huutoja: 
,.Suomalaiset toverit, tulkaa mukaani ,. Sotaväen matkan 
määrä oli Rautatientor.i, joka pian otäyHyikin heistä, siviJi-
väestön katsellessa sivulta. Ihmeellisintä oli nähdä uuden 
suunnan upseerien ,käyvän käsi kädessä 'SOtamiehen kanssa, 
innostuksen ilo kummankin kasvoilla. Nähtiin siellä sydä-
meen käypiä näkyjä, joita kaikkia ei tila salli tässä lue-
tella. 

Katajanokan sillan luona on kansaa pal jon kun jääHä 
kuului ,laukauksia. Toiset pelästyivät, enimmät ,sentään 
>kuitenkin katsellen levollisesti. Vähän aljan ,kuluttua näh-
dään merisotilaiclen kantavan paareilla vanhaa kenraalin . 
ruumista, rintaan ammultuna. Siirrytään Esplanadille. Mi-
konkatua marssii venäläistä työväkeä punaisine oIippuineen 
laulaen Mar-seljesia. Kuljemme 4mlkueen mukana kun 
yhtäkkiä Heikin- ja Kai.vokadun kulmaukseen päästyämme 
kuuluu Turun kasarmin ·luola laukauksia ja pahaa rätinää. 
Pakokauhu valtaa toiset. Silnä juostiin pihoihin ja turval-
lisiin rappukäytäviin . Sattui naurettaviakin kohtauksia. 
Eräskin pariskunta meni aivan viidenteen kerrokseen ja 
sieltä ei rouvaa sa'atu alas tulemaan pitkään- aihan. Mies 
aikoi ,lähteä katsomaan asiain 'kulkua, silloin rouva alkoi 
huutamaan; että rappuset kaikuivat: ,.ukke1i rakas, älä mene 
sinneJ,. Naurettiin siinä vähän rouvan pelolle ja lähdet-
tiin 'katsomaan mistä laukaukset kuuluivat. TuJ'IUD. kasar-



min edessä oli taas upse(!ri ammu1tuna. Toista upseeria 
kuljettivat sotilaat pois, joka piti käsiään ylhäällä antau-
tumisensa merkiksi, Siinä 'kahakassa oli pommikin räjäh-
tänyt. Rautatientorilla myös , oli päivällä pakokauhua. 
siellä kun kuularui.skul olivat toimessa, j'oilakin ruumiita 

M, A. St.boviub; 
Suomt o uu, l hnrullkuvt m 66n. 

sielläkin tuli, mutta vähän ajan kuluttua mmisd. uskalsi· 
vat taas samoille paikoille aivan kuin ei mitään olisikaan 
tapahtunut. 

Mainittava on vielä, että asemalla oli kaksi "kokonaista 
vaununlaslia väkijuomia, jotka santarmit olivat toimitta-
neet provokaatorisessa tarkoituksessa sotaväelle, Mutta 
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armotta merisotilaat särkivät kaikki astiat ja 'hurraahuuto· 
jen kaikuessa kaadettiin kaikki _iloHemel» maahan. Pai· 
kaila olleet kertoivat, että siitä väkijuomain paljoudesta oli 
suuria iammikoita pitkin vaunujen syrjiji ja niin voimakas 
haju siitä syntyi, eltä henkilöt, j'olka olivat vähän kauem-
man aikaa ~$iinii paikassa tulivat aivan ltuin humalaan. 

J os santarmk!n aikeet olisivat onnistuneet, minkälainen 
hävitys siitä olisi voinut tullakaan, arvanee hyvin lukija, 

Kello 2 aik-aan päivällä -saapui Jääninvankilaan meri· 
sotaviienosasto, vapauUaen merisotalaitoksen käytettävänä 
olevasta osastosta kaikki mer.isotalaitoksen vangit 

Viimein saapui kello 2,55 iltapäivällä Pietarista kauan 
odotettu juna, jossa valtakunnanduuman jäsen, vastanimi-
tetty Suomen väliaikainen minislerivaltiosiMeeri RodiLsew 
saapui. Valtavin hurraa-huudoin hän vaslaanotettiin. Kan-
sa llisteatterin eteen rakennetulla puhujalavalla Roditsew 
puhui kokoontuneelle sota väelle jolle samassa tilaisuudessa 
jaettiin julistuksia. Sitten läh~i Roditsew au'lolla Kataja-
nokalle kansan eläköön-huu'lojen raikuessa pitkin katuja. 

Mynkyinen oli ollut päivä. lIIalla oli verrattain rau-
hallista ja niin ali tämä ·kohtalokas päivä. ummessa. 

Viipurissa oli jo perjantaina sotaväki alkanut suurin 
joukoin keräylyä aseman edustalle, mukanaan kuula ruis-
kuja, Papulan kasarmin joukoista ei oltu aivan varmoja, 
joten kuularuiskut suunnaUiin Papulan tietä kohti, Jän-
nitys ol i suuri. Papulan kasarmiin lähetettiin lähetystö ja 
pian >tulivat siellä olevat joukot soittokuntineen marseljee-
sia soittaen ja punaista 'lippua kantaen. Kyynelsilmin sy-
leilivät <sotilaat toisiaan. Näky cW unohtumaton. 

Vankilasta vapautettiin yöllä kaikki vangit, lukuunotta-
malta mielisairaita. Poliisia ei täälläkään ollut, joten Vii-
puri oli yhteen aikaan ilman säännöllistä järje-stysvaltaa. 
Tä'lä käyttivätkin huuligaaniainekset hyväkseen, 'Onnistu-
matta sentään pahemmin aikeissaan. Aamulla ryhtyi sota-
väki järjestyksen pitoon. Sotajoukot ja siv.iiliväestö toi-
meenpanivat rauhallisia mielenosotuksia. Läänin kuver-
nööri vangittiin. Myös vangittiin poliisimestarin apulai-
nen Heinjärvi ja -komisario von Gross sekä ,Iään.inhallituk-
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sen virkamies Aleksandroff, joka aikaisemmin oli ollut pi-
tämässä innokkaita puheita vallankumouksen puolesta ja 
myöhemmin ta'Vattiin neuvomassa V(In Grossia pakenemaan. 

Turussa lähti lauantai4lamuni. 'kello 9 aikaån liik'keelle 
merisotaväki, joka valtasi Linnankadun varrella olevan vä· 
Iiaikaisen kasarmin. Se:njälkeen pidettiin mielenosoitusko-

" 

kouksia uuden hallitttksen hyväksi. Kahdesta suuremmasta ,. 
tehtaasta oli työvw jäänyt työstä pois, ' Merisotilaat van-
gitsivat vanhalle järjestelmälle uskollisia u'pseereita jakU]-
kivat punaisine lippuineen kaduilla. Lääninvankilasta va-
pautettiin ainoastaan yksi vanki, sensijaan Ka'kolasta va-
pautettiin kaikki venäjänkieltä puhuvat vangit, jotka vie-
tiin kasanniin. 

Tampereelle matkusti lauantaina maalisk, 11 päivänä , 
viisi miestä käsittävä merisotilasosasto, joka asemalJa riisti 
santarmeHta aseet ja sulki heidät päivysläjähuoneeseen. 
Kello H aikaan aamupäivällä lähtivät Pellava- ja rauta-
teollisuus-o.-y:n työläiset lyösiä, kulkien riveissä työväen-
talolle, JOS5a pidettiin kolrous. Kokouksesta lähetettiin lä-
hetystö suurimpiin ie01lisuuslaitoksiin vaatimaan töiden lo-
pettamista, mikä tapahtuikin. Työväestö piti siUen mielen-
osoituksia vallankumouksen hyväksi. 

Hämeenlinnassa kulkivat sotilaat lääninvankilaan, josta 
vapauttivat kirjailija Mikko Uotisen, j"oka oli istumassa 6 
kuukauden tuomiota majesteettirikoksesta, ja kantoivat hä-
net riemusaatossa kaupungin torille missä juhlittiin ja 
pidettiin puheita uuden hallituksen hyväksi. 

Muissa kaupungeissa tapahtui mielenosoitukaia uuden 
hallituksen hyväksi, johon ottivat osaa kaupungeissa ma-
jailevat sotajoukot ja kaupunkilaiset. 

VaUankumouhankarien hautajaiset Heltingihä. 
Kauniina ja aurinkoisena valkeni maaliskuun 30 ,päivä, 

joka oli määrätty Helsingissä vallankumouksessa kaatunei-
den vapaustaistelijain hautauspäiväksi. 

Jo aikaisimmasta aamusta a lkaen vallitsi pyhäinen tun-
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neIma. Jokapäivåiset työt olivat ,keskeytetyt. Tehtaat ja 
myymälät olivat sulken'eet ovensa. Raitiotieliikenne oli sei-
l8uksissa. Liput katoUla olivat vedetyt puolitankoon. 
Ihmisiä oli jo aikaisin Jiikkeessä runsaasti ja kuta pitem-
mäUe' aika kului sitä sankemmiksi tulivat juhlakatujen var-
rella wmisjoukot. Sellaista kansanpaljoutta ei oltu Hei· 
sin~issä' ennen nähty, Jo yk.sin järjestyneessä kulkueessa 
oli sotilaita ja työväkeä yhteensä no.in 100,000 Mnkeä. 

Kello 11,40 aamupäivällä lähti venäläisen -hautausmaan 
portille aseHunut kunDiavahti liikkeelle. Joukkojen edellä 
kannettiin kaatuneiHen haudalle laskettuja .seppeleitä (kuva 
sivulla 43) ja niiden jäljestä kuJki ~otilaiden toi-
meenpanevan komi.tean jäseniä, jotka kantoivat olkapäil-
lään kahta ruumisar-kkua. (Kuva siv. 50). Näiden jäljestä 
seurasivat eri ase1ajien kunniavahdit s'oittokuntineen ja pu-
naisine lippuineen, joissa uli kirjoituksia: .. Taistelussa va-
pauden puolesta .. , .. Eläköön lasavaHu , .. Sota \'Oittoisaan 
loppuun«, _Voitto tai kuolema ... , ,"Vapaus .. , .. Veljeys«, 
.. Tasa-arvoisuus ... Myös nähtiin jou'kossa ,laivaston Pyhän 
Andreaksen ·lippuja. 

Kulkue kulki hautausmaalta K'almistokatua Arkadian-
ja Länsi-HeikinkaduIle, jossa siihen liittyi lyöväenkulkueen 
osastoja. Taajojen väkijoukkojen reunuslamaa Länsi~Hei
kinkatua ja11roi saattue matkaansa Pohjois-Esplanaadin-
katua myöten Kauppatorme. Mikonkadun kulmassa liittyi 
kulkueeseen työväen osa-stot lippuineen ja soiHokuntineen. 

Soittokunnat soittivat surumal"SSeja, In1emationalia ja 
Marseljesia. Kun ruumisarlclr.uoja 'kantavat sivuuttivat katu-
käytäville ja puistikkoihin asethweel kansanjoukot, paljas-
tuivat päät ja hiljaisuus vallitsi okymmentuhatlukuisten kat-
sojain keskuudessa. - Puolisen tuntia ennen kulkueen tuloa 
Kaivopuistoon vallitsi suuressa puistossa 'harvinainen hil-
JaIsuus. Kaivopuiston mäellä, junne vapauden puolesta 
kaatuneiden hauta 'Gii kaivettu, seisoi muutamia satoja meri-
sotilaita. Avointa hautaa vartioitsi .)dvää~illä varustettu 
maaväen osasto. Tänne suuniasi kulkunsa valtava ual-
tue. Eie1ä.isten vallien korkeimmalle kummulle oli kaivettu 
kaksi hautaa ja näiden seinät tehty graniittilohkareisia. 
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Kellon alkaessa käydä kahta astuvat y1ös vallien eteläcin-
neLiä ensimäiset saattojoukot. Päät paljastuvat. Suuri 
juhlallisuus vallitsi Lippujen muodostaman 'kunruakujan 
läpi kanloiva1 sotilaat al'lkul .hautaan. Sitten pupuivat 
kaatuneiiten vapaussankarien ja vapaustaistelun muisto:lle 
useat eri puhujat. - Kun hautaa alettiin luoda umpeen 
kohosivat Uput ylös ja samalla alkoi kuulua . Ikuisen muis-

Vapauden puol~ta kaaluneitten .ankarien arkkuja kannetaan 
yiinoe;'een lepoon •• K.i . opuittoon tMbinai»i. 

ton .. ensimäisiä säveliä. Mutta ne tuka'htuivat kuitenk,in 
valtaviin eläköön- -ja Ihurraa-huutoihin, jotka paiswvat kor-
via huumaavilui ja kaikuivat yli ~aajan KaiV'(lpuislon. -
Senjälkeen venäläiset joukko-osastot palasivat kasarmei-
hinsa ja laivoihinsa Marseljesia 6oittaen. Samoin työväen 
suuret joukot palasivat Marse1jesia 'lIoittaen ja laulaen Työ-
väentaloUe. Esplanadia ktclkeva venäläinen soittokunta 
kaojahdutti ilmoille ,.Porilaisten marssin ,., jota ihmiset syk-
kivjn rinnoin, uuden vapauden alkaessa kuuntelivat. 

J a niin pää1.tyi ikimuistoisiksi a joiksi vapaussankarien 
hautaus ja vallankumouksen mu isto. 

:'~ ...... : '~ ...... . ..... 
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