
I:nen osa. Hinta I mk. 





Vallankumouspäivät 
Venäjällä ja Suomessa 

v. 1917 

Seikkaperäinen esitys vallankumousliikkeen 

pyörteistä ja sen vaikutuksista 

Tampereella 1917 
Kustannustoimisto VAPAUS 



PAINETTU 1917 
TYÖVÄEN KIRJAPAINOSSA 

TAMPEREELLA. 



Vallankumouksen alku ja kehitys. 

Vaikka Venäjän kumousliike tuli suurelle yleisölle 
täydellisenä yllätyksenä, niin oli eri tahoilla kuitenkin 
aavistusta siitä, että pian tulisi Venäjällä, ennen sodan 
loppumistakin, ratkaistavaksi kysymys ylimmän hallitus-
vallan kohtalosta. Erinäiset oireet viittasivat siihen, että 
liittolaismaiden edustajain kongressi Pietarissa katsoi 
välttämättömäksi hankkia takuita jatkuvasta Venäjän 
osanotosta sotaan. Sen vuoksi asettivat myöskin ne 
duumapiirit, jotka nyt ovat suorittaneet vallankumouk-
sen, ehdottomaksi päämääräkseen istuntojen jatkamisen 
pitkin kevättä, niin ettei yhä voimakkaammaksi paisu-
nut sisäministeri Protopopovin valta kykenisi tekemään 
äkkikeikausta Venäjän ulkopolitiikassa vanhoilliseen suun-
taan, josta olisi seurauksena sisäisen taantumuksenkin 
lujittaminen. 

Protopopovin tarkoituksena oli ollut saada sota mah-
dollisimman pian lopetetuksi. Tähän pyrki hän pidät-
tämällä Pietarissa ynnä muualla sotateollisuuskeskuksissa 
elintarpeita työläisiltä, saadakseen siten aikaan yleisen 
elintarvepulan. Samaan aikaan hän kokosi poliisivoi-
mansa käytettäväksi armeijalle valmistettuja uusimpia 
aseita, jotta nälkätilasta aiheutuvat työläislevottomuudet 
saataisiin varmasti kukistetuksi, samalla kuin nämä le-
vottomuudet herättäisivät kaikkialla maassa voimakkaan 
rauhankaipuun. Protopopovin häikäilemättömyyttä ku-
vaa sekin seikka, että Pietarin poliisin varastoihin oli 



viime aikoina koottu 18,000 uutta kuularuiskua ja 200 
panssariautoa. 

Helmikuun 27 p:nä oli Pietarissa etenkin työväen 
kaupunginosissa aamusta alkaen huomattavissa levoton 
mieliala. Odotettiin tietoja Taurian palatsista, koetettiin 
arvailla, millaiseksi muodostuu duuman ensimäinen is-
tunto, jossa ruhtinas Golitsynin hallituksen piti ensi-
mäisen kerran esiintyä. Tehtaat seisoivat. Lakossa oli 
kaikkiaan noin 300,000 työmiestä, jotka odottivat tapah-
tumia, joskaan eivät aikoneet lähteä Taurian palatsin 
edustalle. Paikka paikoin pantiin toimeen mielenosoi-
tuksia, joilla oli rauhallinen luonne. Työmiehet suun-
tasivat laulaen kulkunsa Nevskille. Päivän kuluessa ei 
tapahtunut yhteentörmäyksiä. Tästä huolimatta osasi 
sisäministeri Protopopov esittää asian sellaisessa valossa, 
että hän sai armollisen kiitoksen tarmokkuudestaan. 

Samana päivänä alkanut mieltenkuohu ei asettunut 
vielä seuraavanakaan päivänä. Raitiotievaunuissa oli 
huomattavissa vilkkaita keskusteluja sotamiesten ja ylei-
sön välillä. Sotamiehet puhelivat äänekkäästi sivilihen-
kilöille: „Alkakaa, me emme petä teitä!„ Tällainen 
mieliala kohosi kohoamistaan aina maaliskuun 4 päi-
vään asti, jolloin sanat alkoivat muuttua toiminnaksi. 

Yllämainittuna päivänä kärjistyi leipäpula äärimmäi-
silleen. Leivänpuute herätti levottomuutta yksin niissä-
kin väestökeskuksissa, jotka tavallisesti suhtautuvat vä-
linpitämättömästi yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Leipä-
kauppiaita alettiin uhkailla ja maaliskuun 6 päivänä 
alettiin Pietarin kaupunginosassa ryöstää leipäkauppoja. 
Täältä levisivät ryöstöt yli koko kaupungin. 

Rittichin ja hiljattain nimitetyn Pietarin elintarveval-
tuutetun Weissin toimenpiteet kiihottivat yhä enemmän 
kansanjoukkoja. Maaliskuun 7 päivänä julisti Putilowin 
tehtaan hallinto tehtaan suljetuksi vedoten työväen toi-
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meenpaneviin epäjärjestyksiin. Tämän selityksen toden-
peräisyyttä ei kaupungissa uskottu, sillä mitään epäjär-
jestyksiä ei ollut tapahtunut, ja mielenkiihko alkoi puh-
jeta yhä räikeämpiin muotoihin. Mainitun tehtaan 
alueella, samoinkuin muuallakin, missä tehtaita sijaitsi, 
kulki suunnattomia kansanjoukkoja huutaen: „leipää, 
leipää!” 

Maaliskuun 8 päivänä sai kansanjoukkojen esiinty-
minen kokonaan toisen luonteen. 

Työväenjoukot eivät enää pysyneet omilla alueillaan, 
vaan saapuivat suunnattomina joukkoina keskikaupun-
gille. Vakavat mielenosoitukset alkoivat kuitenkin vasta 
maaliskuun 9 päivänä. 

Ensimäiset laukaukset. 

Tämän päivän iltana kajahtivat ensimäiset laukaukset 
kansajoukon pitäessä kokousta kaupunginduuman edus-
talla. Jo aikaisemmin oli joku ampunut Liteinin valta-
kadulla, j o s t a tieto nopeasti levisi yli koko Newskin. 
Kansajoukko hävitti „Pekar”-nimisen kahvilan, sillä lau-
kaukset, joita ammuttiin kaupunginduuman luona ole-
vaan joukkoon, suunnattiin Mihailovskaja-kadun ja 
Newskin kulmasta. Näistä laukauksista sai surmansa 
12 henkeä ja useita haavoittui. 

Kansajoukko hajautui, mutta kokoontui pian uudes-
taan yhä suurempina joukkoina Kasanin torille. Noin 
10 tuhanteen nouseva joukko alkoi paljastetuin päin 
laulaa vallankumouksellisia lauluja. Torille saapui ka-
sakoita. Joukko otti heidät vastaan huutaen: „eläköön 
kasakat!” Toiset huusivat: «leipää, leipää!” Kasanin 
torilta hajaantui kansajoukko heti senjälkeen kun sota-
väki oli ilmoittanut sille olevansa pakoitettu ampumaan. 
Jonkun verran myöhemmin sattui Snamenskin torilla 
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tapahtuma, joka aikaansai muutoksen väestön ja sota-
joukkojen suhteissa. Tästä tapahtumasta on vaikea antaa 
yksityiskohtaisempaa kuvausta, mutta yleispiirteissään 
oli se seuraava: Muuan poliisi iski miekalla kansajou-
kossa olevaa ylioppilasta, mutta silloin oli vieressä ollut 
kasakka asettunut ylioppilasta puolustamaan vaikeasti 
haavottaen poliisia. Tästä hetkestä alkaen tultiin vähi-
tellen vakuutetuiksi siitä, etteivät kasakat eivätkä sota-
joukot käytä aseita kansaa vastaan. 

Saman päivän iltana alkoivat kaupungin laitaosissa 
tapahtumat, joilla oli selvästi aktiivinen luonne. Kansa-
joukot eivät totelleet poliisien määräyksiä ja jos poliisit 
koettivat hyökätä, ryhtyivät kansajoukot heitä vastaan 
taisteluun. Näissä kahakoissa haavoittui paljon polii-
seja m. m. poliisimestari, eversti Shalfejew. 

Mainittuna päivänä, maalisk. 9:nä, lähetettiin Pieta-
rista paljon sotajoukkoja rintamalle. Yleisö järjesti läh-
teville sotajoukoille myötätunnon osotuksia ja pyysi 
niitä kertomaan rintamalla kaikesta, mitä Pietarissa oli 
tapahtunut. 

Kansa nousee kapinaan, 

Maaliskuun 10 päivänä ilmestyi pääkaupungin ka-
duille sotajoukkoja. Koko kaupunki oli jaettu alueihin 
ja jokaisella alueella toimi päällikkönä rykmentin ko-
mentaja. 

Ensimmäinen yhteentörmäys tapahtui Vasiljevski 
Ostrovilla, missä muuan upseeri erään tehtaan luona 
surmasi työmiehen, joka koetti puhua sotamiehille. Siitä 
huolimatta, että kaikkialla oli sotaväkiosastoja, tunkeutui 
keskikaupungille suuria työmiesjoukkoja ja yleensä muu-
takin kansaa, johon sotajoukot suhtautuivat ystävällisesti. 
Ainoastaan kerran Suomen aseman läheisyydessä ka-
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jahti laukauksia sotaväkiosaston keskuudessa. Mutta 
vaikka sotajoukot eivät ampuneet oli kansan keskuu-
dessa kuitenkin paljon kuolleita ja haavottuneita. 

»Faraot». 

Ampujat olivat tuntemattomia henkilöjä, jotka ampui-
vat sellaisista paikoista, joita oli vaikea löytää. Tämä 
oli ensimmäisen kerran, jolloin esiintyivät n. k. „faraot”, 
jotka myöhemmin saavuttivat niin perin surullisen kuu-
luisuuden. Mutta vielä silloin jäivät laukaukset kansa-
joukolle arvoitukseksi. Vasta jälkeenpäin kävi ilmi, että 
valepukuisia poliiseja oli piiloutunut talojen katoille, 
ullakoille ja kellareihin, mistä he ampuivat kansaa re-
volvereilla, kivääreillä ja etenkin kuularuiskuilla, ja että 
tällainen petollinen keino epäjärjestysten tukahuttami-
seksi oli jo ennakolta suunniteltu ja pantu täytäntöön. 

Nämä „faraot”, kuten nykyään on käynyt ilmi, oli 
järjestänyt Protopopov ja hänen lähimmät apulaisensa. 
Näitten murhamiesten pesäpaikat oli niin tarkoin kät-
ketty, että ne voitiin löytää vasta sen jälkeen kun näitten 
järjestäjät olivat ilmoittaneet niitten asemapaikat. Useit-
ten päivien aikana ampuivat „faraot” piilopaikoistaan 
etenkin kansan puolelle menneitä sotajoukko-osastoja. 
Tämä ennen kuulumaton petomaisuus paljastuu myö-
hemmin kaikissa yksityiskohdissaan. 

Kansan kapinan järjestäminen. 

Samana päivänä alkoivat eri yhteiskunnalliset jär-
jestöt pitää kokouksia, joissa laadittiin johdonmukainen 
kapinasuunnitelma seuraavaksi päiväksi. Seuraavana 
yönä ryhtyi hallituskin mahdollisimman tarmokkaihin 
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toimenpiteisiin. Puolen yön jälkeen miehitettiin sota-
joukoilla kaikki Nevan yli johtavat sillat. 

Samanaikaisesti tapahtui duumassa seuraavaa. Parla-
menttiliiton kokouksessa hyväksyttiin seuraava päätös-
lauselma: 

„Hallitus, joka on tahrannut kätensä kansan verellä, 
ei enää saa ilmestyä duumaan ja tämän hallituksen 
kanssa katkaisee duuma ainaiseksi suhteensa”. 

Maaliskuun 11 päivän tapahtumat. 

Maaliskuun 11 päivänä lähetti duuman puheenjoh-
taja Rodsjanko ensimmäisen sähkösanoman päämajaan. 

Tapahtumain kehitys jatkui, joskaan eivät kansajou-
kot vielä ryhtyneet räikeämpään toimintaan. Suuret 
kansajoukot suuntasivat kulkunsa Nevskin valtakadulle. 
Mainittuna päivänä kiintyi yleisön huomio etenkin sii-
hen, ettei kasakoita näkynyt keskikaupungilla. Kuten 
myöhemmin kävi ilmi, olivat kasakat silloin sijoitetut 
laitakaupungille, missä he kehoittivat paikallista väestöä 
olemaan menemättä keskikaupungille. Edes ja takaisin 
kulkevaan kansajoukkoon ampuivat tuon tuostakin yh-
teislaukauksia sotamiehet, jotka olivat puettu Volhynian 
ja Liettuan rykmenttien pukuihin. Kuten myöhemmin 
on todettu, eivät nämä sotamiehet kuuluneet Volhynian 
ja Liettuan rykmentteihin, vaan olivat he poliiseja, jotka 
kaupunginpäällikön käskystä oli puettu mainittujen ryk-
menttien pukuihin. Samana päivänä pitivät myöskin 
„faraot” yllä tarmokasta tulta. Sairaaloihin vietiin pal-
jon haavottuneita, jotka olivat joutuneet kavalain lau-
kausten uhreiksi. Eniten kaatui ihmisiä Karavannaja-
kadulla sekä Litheinin ja Rasseinaja-kadun kulmassa. 
Pimeän tullen ammunta kiihtyi ja laukauksia kuului 
yksin pieniltä sivukaduiltakin. Tästä huolimatta oli koko 
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yön kaikilla kaduilla vilkas liike. Koko Nevski oli sota-
joukkoja tulvillaan ja Snamenskin torille oli sijoitettu 
kuularuiskuja. 

Maaliskuun 12 päivä. 

Maaliskuun 12 päivän aamuna lähetti duuman pu-
heenjohtaja päämajaan toisen sähkösanoman. 

Aamulla naulattiin Pietarin kaduille kenraali Haba-
lovin julistus, jossa uhattiin ottaa sotajoukkoihin ne työ-
miehet, jotka eivät ryhdy töihin. Tämä uhkaus ei kui-
tenkaan tehnyt minkäänlaista vaikutusta ja kadut olivat 
edelleenkin tulvillaan kansaa. Kaupungissa muodostui 
muutamia keskuspaikkoja, joissa erittäin voimakkaina 
kohisivat vallankumouksen aallot. 

Yhtenä tällaisena keskuspaikkana olivat Volhynian 
rykmentin kasarmit Baskaja-kadulla. Tämän ensimmäi-
senä kansaan liittyneen rykmentin kasarmit oli piirittä-
nyt Semenovin kaarti, joka oli tuonut muassaan kuula-
ruiskuja. Kasarmien piiritys jatkui melkein koko päivän 
ja oli se yleensä laimeata. Piiritetyt ryhtyivät keskus-
teluihinkin semenovilaisten kanssa kehoittaen heitä yh-
tymään kapinaan. Laukaustenvaihtoa ei rykmenttien 
välillä ollut ja illan tullen koko piiritys raukesi. Seme-
novilaiset katosivat ja yhtyivät heti sen jälkeen kapi-
naan nousseihin sotajoukko-osastoihin. 

Mainittuna päivänä riehui taistelu pääasiallisesti Lit-
heinin valtakadulla. Nevskin valtakadun puolella oli 
sotamiesketjuja ja Semeonovskin kadunkulmaan oli ase-
tettu kolme kuularuiskua, joita Semeonovskin kadun 
puolelta suoseli rakunaosasto. Basseinaja-kadulta am-
puivat „faraot” kansaa kuularuiskuilla. Mutta Litheinin 
valtakadun toisessa päässä, Shpalernaja-kadulla kulkivat 
jo Preobrashenskin kaarti y. m. rykmentit soittokunnat 
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ja punaiset liput etupäässä matkalla Taurain palatsin luo 
saamaan käskyjä duuman toimeenpanevan komitean 
jäseniltä. 

Tästä hetkestä alkaen puhuttiin kaikkialla kaupun-
gissa sotajoukkojen liittymisestä kapinalliseen kansaan. 
Kaduille ilmestyi joukottain automobiileja, joissa olevat 
aseistetut sotamiehet ampuivat ilmaan, antaen näin ym-
märtää, etteivät he aijo ampua kansaa. Automobiilit 
ottivat sotamiehet yksityisiltä henkilöiltä, jotka mielel-
lään ne luovuttivat. M. m. ottivat sotamiehet automo-
biilin ent. valistusministeri Ignatjevilta, joka mielellään 
luovutti sen heidän käytettäväkseen. Läsnäolevat yli-
oppilaat pyysivät sotamiehiä luovuttamaan sen takaisin, 
mutta omistaja ei siihen suostunut. 

Taurian palatsin luo alkoi kokoontua suunnattomia 
kansanjoukkoja, joukottain yksityisiä sotamiehiä ja ko-
konaisia sotaväkiosastoja. Samanaikaisesti ryhtyi kansa 
eri paikoissa kaupunkia sotajoukkojen kanssa aktiiviseen 
toimintaan. Arsenali valloitettiin, jolloin vastarintaa teh-
dessään sai surmansa kenraali Matusov. Vankeja alet-
tiin vapauttaa. Vankeinhoitohallitus poltettiin, tutkinto-
vankila, piirioikeus ja Litheinin silta sytytettiin tuleen. 
Poliisidepartementista ja useista poliisikamareista hei-
tettiin ulos akkunoista asiakirjat ja poltettiin. 

Tämän jälkeen ryöstettiin asevarastot ja aseistetut 
joukot suuntasivat kulkunsa Taurian palatsia kohti. Odo-
tettiin tietoja duumasta. Pian saatiinkin tieto, että duuma 
oli hallituksen toimesta määrätty hajaantumaan. 

Tästä hetkestä alkaen muodostui kansan ja duuman 
välille mitä läheisimmät suhteet. Pian jaettiin kaduilla 
odottavalle kansalle duuman toimeenpanevan komitean 
jäsenten nimiluettelo. Tämän jälkeen alkoivat kokouk-
set, joissa esiintyi eri suuntien puhujia. Työväen edus-
tajain neuvoston toimeenpaneva komitea muodostettiin 
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ja se antoi heti kansalle julistuksen. Samanaikaisesti 
liittyi yhä uusia sotajoukko-osastoja kansaan, joka ilo-
huudoin tervehti niitä, kun ne saapuivat Taurian pa-
latsin edustalle. 

Valtakunnanduuman päätös. 

Valtakunnanduuman vanhintenneuvosto kokoontui 
ylimääräiseen istuntoon, jossa se saatuaan tiedon duu-
man hajottamista koskevasta käskykirjeestä hyväksyi 
seuraavan päätöksen: 

„Valtakunnanduuma ei saa hajaantua. 
Kaikkien valtakunnanduuman jäsenten on jäätävä 

paikoilleen”. 
Maaliskuun 12 p. klo 2,30 päivällä pidettiin Puoli-

ympyräsalissa Rodsjankon puheenjohdolla duuman jä-
senten neuvottelu Keskustelun alaisena oli kysymys 
väliaikaisen komitean perustamisesta järjestyksen yllä-
pitämiseksi Pietarissa ja yhteyden ylläpitämiseksi eri 
laitosten ja henkilöitten välillä. Komitean perustaminen 
jätettiin vanhintenneuvoston tehtäväksi. 

Kun neuvottelu oli päättynyt, pidettiin Rodsjankon 
johdolla vanhintenneuvoston istunto, jossa valittiin jäse-
net väliaikaiseen komiteaan. 

Samana päivänä yöllä tuli lopullisesti muodostetuksi 
valtakunnanduuman toimeenpaneva komitea, johon kuu-
luvat: Rodsjanko, Kerenski, Tsheidse, Shulgin, Miljukov, 
Karaulov, Konovalov, Dmitrjukov, Rshevski, Shidlovski, 
Mekrasov, Lvov ja Engelhardt. 



Kansa nousee ja sotaväki ryhtyy kannat-
tamaan valtakunnanduuman toimeen-

panevaa komiteaa. 

Toimeenpanevan komitean ensimmäiset julistukset. 

Maalisk. 13 p. klo 2 yöllä antoi valtakunnanduuman 
toimeenpaneva komitea kaksi julistusta: 

Valtakunnanduuman väliaikainen komitea kääntyy 
Pietarin asukkaiden puoleen kehoittaen heitä yhteisten 
etujen nimessä säästämään valtiollisia ja yleisiä laitok-
sia, kuten sähkölennätintä, vesijohto- ja sähköasemia, 
raitioteitä sekä myöskin hallinnollisia rakennuksia ja 
laitoksia. Samoin antaa valtakunnanduuman komitea 
kansalaisten suojelukseen kaikki tehtaat, niin maanpuo-
lustuksen hyväksi kuin yleisiä tarpeitakin varten työs-
kentelevät. On välttämättömästi muistettava, että lai-
tosten ja omaisuuden vahingoittaminen ja hävittäminen 
ei tuota kenellekään hyötyä, vaan päinvastoin suurta 
vahinkoa niin valtiolle kuin koko väestöllekin, sillä 
kaikki tarvitsevat yhtä suuressa määrässä vettä, valoa 
j. n. e. Ei liioin voida sallia hyökkäyksiä yksityisten 
henkilöiden henkeä, terveyttä ja omaisuutta vastaan. 
Verenvuodattaminen ja omaisuuden ryöstö ovat mus-
tana pilkkuna niiden henkilöiden omallatunnolla, jotka 
ovat syypäät näihin tekoihin, ja voivat tämän lisäksi 
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tuottaa lukemattomia onnettomuuksia koko pääkaupun-
gin väestölle. 

Valtakunnanduuman puheenjohtaja 
Mihail Rodsjanko. 

* 

Valtakunnanduuman jäsenten väliaikainen komitea 
on sisäisen rappiotilan raskaissa olosuhteissa, jotka ovat 
johtuneet vanhan hallituksen toimenpiteistä, katsonut 
itsensä pakotetuksi ottamaan käsiinsä valtiollisen ja ylei-
sen järjestyksen palauttamisen. Tuntien koko vastuun-
alaisuuden tekemistään päätöksistä, komitea lausuu julki 
vakaumuksen, että väestö ja armeija avustavat sitä vai-
keassa tehtävässä — uuden hallituksen muodostami-
sessa, hallituksen, joka vastaa väestön toivomuksia ja 
voi nauttia sen luottamusta. 

Valtakunnanduuman puheenjohtaja 
Mihail Rodsjanko. 

Mihailovskin tykkiopiston oppilaat yhtyvät kansan-
liikkeeseen. 

Taurian palatsin edustalle asettuivat Mihailovskin 
tykistöopiston oppilaat, joita Rodsjanko meni tervehti-
mään. 

Opiston päällikkö, kenraali, komensi: 
Järjestykseen! 
Oppilaat tekivät kunniaa ja duuman puheenjohtaja 

Rodsjanko piti heille seuraavan puheen: 
— Tervehdin Teitä, herrat upseerit ja soturit. Minä 

tervehdin Teitä, jotka olette saapuneet tänne ja siten 
osoittaneet pyrkivänne avustamaan valtakunnanduumaa 
sen ponnistuksissa järjestyksen palauttamiseksi siinä 
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myrskyävässä epäjärjestysten meressä, johon meidät on 
saattanut hallinnon epätäydellisyys. 

Tervehdin Teitä vielä senkin vuoksi, että Te olette 
nuorisoa — suuren Venäjän tulevaisuuden toive. Olen 
lujasti vakuutettu siitä, että jos Te näin haluatte tukea 
duumaa sen ponnistuksissa, niin me saavutamme sen 
päämäärän, joka antaa isänmaallemme onnen. Olen 
lujasti vakuutettu siitä, että Teidän sydämissänne hehkuu 
tulinen isänmaanrakkaus ja että Te tulevaisuudessa joh-
datte urotöihin mainehikkaita sotajoukkojamme ja että 
voittomme on varma. Eläköön Mihailovskin tykistö-
opisto! 

Puheenjohtajan sanat otettiin vastaan myrskyisin elä-
köönhuudoin. 

— Ole kansan ystävä, Rodsjanko, — kuului huutoja. 
— Muistakaa isänmaata ja sen onnea. Niiden puo-

lesta on meidän seisottava, — vastasi duuman puheen-
johtaja. 

Rodsjankon puhuessa seisoivat hänen vieressään 
Gutshkov ja Lvov. 

Rodsjankon jälkeen puhui junkkareille Kerenski. 
— Työväestö, sotamiehet, upseerit ja kansalaiset! Se 

seikka, että me olemme kokoutuneet tähän saliin tänä 
suurena ja historiallisena päivänä, saa minut uskomaan, 
että vanha barbarijärjestelmä on tuhoutunut ainaisesti 
(hyväksymishuutoja). 

Minä luulen, ettei työ, jota me parhaillaan suori-
tamme, kuulu vain Pietarille, vaan koko suurelle maalle, 
tämä työ, jonka puolesta on hedelmättömässä taistelussa 
kaatunut kokonainen sarja miespolvia. 

Toverit! Jokaisen valtion, samoin kuin jokaisen yksi-
lön elämässä on hetkiä, jolloin kysymyksessä ei enää 
ole se, kuinka parhaiten voisi elää, vaan se, onko lain-
kaan oltava olemassa. 
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Me elämme juuri sillä hetkellä, jolloin meidän on 
kysyttävä itseltämme, säilyttääkö Venäjä olemassaolonsa, 
jos vanha järjestelmä pysyy voimassa? Käsitättekö? 
(Koko sali vastaa: „Käsitämme”). 

Me olemme kokoontuneet tänne antaaksemme valal-
lisen vakuutuksen siitä, että Venäjästä tulee vapaa maa. 

— Me vannomme! — Kaikki kohottivat kätensä 
ylös. 

Toverit! Ensimmäisenä tehtävänämme on järjestäy-
tyminen. Meidän on kolmen päivän kuluessa palau-
tettava kaupungissa täydellinen rauha ja täydellinen jär-
jestys riveihimme. 

Kerenski kehoittaa upseereita ja sotamiehiä yhtymään 
ja luottamaan toisiinsa, ja samalla pyytää upseereita 
pitämään sotamiehiä nuorempina tovereinaan. 

— Koko kansa on tällä hetkellä liittynyt yhteen 
meidän vaarallisinta vihollistamme vastaan, joka on 
paljoa vaarallisempi kuin ulkonainen vihollinen, nimit-
täin — vanhaa järjestelmää vastaan. Ja tämä liitto on 
pysytettävä siksi, kunnes me olemme saavuttaneet pää-
määrämme. 

Puheensa päätti Kerenski sanoilla: 
— Eläköön vapaan Venäjän vapaa kansalainen! 
Vastaukseksi tähän tuli pitkän aikaa kaikuva „elä-

köön”-huuto. 

Henkivartiokrenatörit. 

Duuman edustalle saapuivat henkivartiokrenatörit. 
Kaikki upseerit olivat paikoillaan. Rykmentin komen-
taja joukon etupäässä. 

— Järjestykseen! — kajahti komennus. Valtakunnan-
duuman toimeenpanevan komitean puheenjohtaja Rod-
sjanko astui esiin tervehtien rykmenttiä. — Toivomme 
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terveyttä teidän ylhäisyydellenne, — vastasivat henki-
vartiokrenatörit yhteen ääneen. 

— Kiitos teille siitä — jatkoi duuman puheenjoh-
taja — että olette saapuneet avustamaan meitä häiriyty-
neen järjestyksen palauttamisessa. Toivon, että olette 
niitten veljiä, jotka vuodattavat tuolla kaukana kylmissä 
juoksuhaudoissa vertansa isänmaan kunnian puolesta. 
Ylläpitäkää kunniakkaan venäläisen rykmentin traditsio-
neja, joita itse vanhana sotilaana olen tottunut rakasta-
maan ja kunnioittamaan. 

Totelkaa upseerejanne, sillä ilman päällikköjä muuttuu 
sotilasjoukko laumaksi, joka on kykenemätön palautta-
maan järjestystä. 

Herrat upseerit, jotka ovat tuoneet Teidät tänne, 
ovat kaikessa yksimielisiä valtakunnanduuman jäsenten 
kanssa. Teidän on avustettava meitä muodostamaan 
hallitus, johon maa voi luottaa. Eläköön kallis Venäjä, 
eläköön Venäjä-äiti! 

Myrskyisä eläköön-huuto kajahti ilmoille. 
— Te saatte nyt määräyksiä upseereiltanne. Omasta 

puolestani pyydän Teitä sovussa päällikköjenne kanssa 
rauhallisesti hajaantumaan kasarmeihinne ja tekemään 
sen, mitä upseerinne käskevät. Olen onnellinen, että 
välillämme on saatu aikaan täydellinen yhteys. Vielä 
kerran kiitos siitä, että saavuitte tänne. 

Preobrashenskin kaarti. 

Tämän jälkeen saapui Taurian palatsin Katarinan 
saliin Preobrashenskin rykmentti upseereineen ja ko-
mentajineen. 

— Preobrashenskit, asentoon! — kajahti rykmentin 
päällikön komennushuuto — hänen itse tehdessään kun-
niaa Rodsjankon saapuessa saliin. 
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Rodsjanko kääntyi rykmentin puoleen seuraavin 
sanoin: 

— Ennen kaikkea sallikaa minun, oikeauskoiset so-
turit, vanhana upseerina tervehtiä Teitä sanoilla „Terve, 
pojat!” 

— Toivotamme terveyttä teidän ylhäisyydellenne! — 
vastasi rykmentti yhteen ääneen. 

— Sallikaa minun — jatkoi puheenjohtaja — lausua 
Teille kiitokseni siitä, että olette saapuneet tänne avus-
taaksenne valtakunnanduuman jäseniä palauttamaan jär-
jestyksen sekä turvaamaan isänmaan maineen ja kunnian. 

Veljenne taistelevat tuolla kaukana juoksuhaudoissa 
Venäjän suuruuden puolesta ja olen ylpeä siitä, että 
poikani sodan alusta alkaen on ollut preobrashentsien 
kunniakkaissa riveissä. Mutta, jotta Te voisitte avustaa 
järjestyksen palauttamisessa, johon valtakunnanduuma 
on ryhtynyt, Te ette saa olla hajanaisena laumana. Te 
tiedätte itse paremmin kuin minä, etteivät sotamiehet 
voi olla ilman upseereja. Pyydän Teitä alistumaan ja 
luottamaan upseereihinne, niinkuin me luotamme hei-
hin. Palatkaa rauhallisesti kasarmeihinne, jotta pyydet-
täessä voitte ilmestyä sinne, missä Teitä tarvitaan. 

— Olemme valmiit . . . — vastasivat preobrashentsit. 
— Osoittakaa tie — kajahti toinen huudahdus. 
— Vanha hallitus — vastasi valtakunnanduuman 

puheenjohtaja — ei voi johtaa Venäjää oikealle tielle. 
Ensimmäinen tehtävämme on — järjestää uusi hallitus, 
johon kaikki voivat luottaa ja joka voi johtaa Venäjä-
äitimme kunnian tielle. — 

Yhdeksäs hevosväkirykmentti 

saapui päällikkönsä komentamana Taurian palatsin edus-
talle, missä se asettui duuman pääportaitten luo. 
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Rykmenttiä lähti vastaanottamaan valtakunnanduu-
man puheenjohtaja keskussotateollisuuskomitean puheen-
johtajan Gutshkovin kanssa. 

Rodsjankon tervehdykseen vastasi rykmentti raiku-
villa eläköön-huudoilla. 

— Kiitos Teille siitä, että olette saapuneet tänne — 
sanoi Rodsjanko. - Ahkeruus on ilomme — vastasi 
rykmentti. 

— Muistakaa — alkoi Rodsjanko — että olette tul-
leet tänne palauttaaksenne järjestyksen siihen kauheaan 
sekaannustilaan, johon pääkaupunkimme on joutunut 
vanhan hallituksen toimettomuuden vuoksi. 

Valtakunnanduuma on muodostanut komitean pa-
lauttaakseen häiriytyneen järjestyksen ja muodostaakseen 
sellaisen hallituksen, joka voi johtaa kalliin isänmaamme 
voittoon ja turvaisi sille kunniakkaan tulevaisuuden — 
(raikuvia eläköönhuutoja) ja joka nauttii täydellistä maan 
luottamusta. 

Minä kehoitan Teitä, veljet, muistamaan, että sotilas-
osastot ovat ainoastaan silloin voimakkaita, kun niissä 
vallitsee täydellinen järjestys ja kun upseerit ovat osas-
tojensa luona. Oikeauskoiset soturit! Kuulkaa neu-
voani. Olen vanha mies, enkä aio Teitä pettää. — 
Totelkaa upseerejanne, he eivät neuvo Teitä pahaan ja 
he tulevat toimimaan täysin yksimielisesti valtakunnan-
duuman kanssa. Eläköön Pyhä Venäjä! 

Rodsjankon puheeseen vastasi sotajoukko ja tilai-
suuteen kertynyt kansa eläköön-huudolla. 

— Soturit — lausui tämän jälkeen rykmentin komen-
taja. — Tulen täyttämään kaiken sen, mitä valtakunnan-
duuman puheenjohtaja käskee. Olen jäänyt luoksenne 
ainoastaan sillä ehdolla, että te tottelette käskyjäni. Elä-
köön valtakunnanduuman puheenjohtaja (raikuvia elä-
köön-huutoja). 
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Tämän jälkeen alkoi soittokunta soittaa ja rykmentti 
järjestäytyi riveihin sekä lähti määräpaikkaansa. 

Miljukov ensimmäisessä reservirykmentissä. 

Maalisk. 13 p. aamuna kutsuivat ensimmäisen reservi-
rykmentin upseerit Miljukovin rykmentin kasarmiin 
Ohtan varrella. 

Miljukov saapui upseeriklubiin, missä hänet ottivat 
vastaan rykmentin upseerit, komentaja etupäässä. 

Keskustelussaan heidän kanssaan Miljukov ilmoitti, 
että nykyjään on olemassa ainoastaan yksi valta, jota 
kaikkien on toteltava, ja tämä on valtakunnanduuman 
väliaikainen komitea. Kahta valtaa ei saa olla olemassa. 

Komitea on ottanut tehtäväkseen järjestyksen palaut-
tamisen ja hallituksen muodostamisen vanhan hallituk-
sen sijaan. Tässä tehtävässään tarvitsee väliaikainen 
komitea sotavoimain apua, jotka eivät saa toimia ha-
jallaan, vaan siinä järjestetyssä muodossa, jossa hän 
tyydytyksekseen näkee tämän joukko-osaston. 

Rykmentin upseerit ilmoittivat yksimielisesti olevansa 
valmiit alistumaan väliaikaisen komitean alaisiksi. 

Tämän jälkeen meni Miljukov torille, jonne ryk-
mentti oli asettunut. Keskelle toria oli rakennettu korkea 
puhujalava, jolla Miljukov kääntyi sotamiesten puoleen 
lyhyellä puheella. Hän huomautti siitä, miten tärkeää 
on, että sotamiehet nykyhetkellä ovat yhdessä upsee-
riensa kanssa, jotka kulkevat käsi kädessä duuman kanssa. 
Miljukov kehoitti sotamiehiä välttämään väkijuomia huo-
mauttaen, miten välttämätöntä on nykyjään olla raittiina 
ja yksimielisenä ja ilmoittaen, että heidän on toteltava 
yhsinomaan niitä käskyjä, joita antaa Pietarin linnaväen 
päällikkö, valtakunnanduuman jäsen, eversti Engelhardt. 
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Nämä käskyt lähetetään Engelhardtin allekirjoittamina 
rykmenttien komentajille. 

— Järjestyksen palauttaminen ja ylläpitäminen on 
ainoa ehto sen päämäärän saavuttamiseen, jonka olemme 
asettaneet itsellemme. Meidän on muserrettava ulko-
laiset saksalaiset ja lopetettava sisäiset. 

Sotilaat kantoivat Miljukovin käsillään torin poikki 
automobiiliin. 

Henkivartioväen krenatörit. 

Miljukovin ilmestyminen puhujalavalle Katarinan sa-
lissa otettiin vastaan tervehdyshuudolla. 

— Teille haluaa puhua toimeenpanevan komitean 
jäsen Miljukov (huutoja „tiedämme”). 

— Sen jälkeen kuin valta on pudonnut pois vas-
tustajiemme käsistä, on meidän otettava se omiin kä-
siimme ja se on tehtävä viivyttelemättä, se on tehtävä 
jo tänään („eläköön”). Sillä me emme tiedä, mitä huo-
menna voi tapahtua. 

Mitä on tänään tehtävä, mitä tarvitaan vallan otta-
miseen omiin käsiin. Tässä tarkoituksessa meidän on 
järjestäydyttävä yhden ja yhtenäisen hallituksen johdolla. 
Tämmöisenä hallituksena on valtakunnanduuman toi-
meenpaneva komitea. Ainoastaan tätä hallitusta on 
toteltava eikä muuta, sillä kaksivalta on vaarallinen ja 
se hajoittaa ja jakaa voimat. 

Minä näin eilen täällä ensimmäisen rykmentin, joka 
saapui tänne täydessä järjestyksessä upseereineen ja 
tunnusti valtakunnanduuman vallan („hyvä”). Muista-
kaa, että ainoana voimamme edellytyksenä on — jär-
jestäytyminen. Vain yhdessä upseerien kanssa te olette 
voimakkaat. Järjestymätön joukko ei edusta voimaa. 
Jos koko armeija muuttuisi yhdeksi järjestymättömäksi 
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joukoksi, riittäisi pienempi määrä vihollisia sen tuhoa-
miseen („oikein”). On järjestäydyttävä jo tänään ja 
meneteltävä niin kuin teki ensimmäinen rykmentti, joka 
saapui tänne. Hakekaa upseerinne, jotka ovat valta-
kunnanduuman johdettavina, ja asettukaa heidän joh-
dettavikseen. Tämä kysymys on tällä kertaa päiväjär-
jestyksessä. 

Muistakaa, että vihollinen on valveilla ja on valmis 
pyyhkäisemään teidät maan pinnalta. (Huutoja: „Se ei 
saa koskaan tapahtua!”) 

— Se ei siis saa koskaan tapahtua? — kääntyy Mil-
jukov sotamiesten puoleen. 

— Ei! — kuuluu yksimielinen vastaus. 
Miljukovin jälkeen puhui krenatöreille Rodsjanko. 

Krenatörirykmentin komentajan puhe. 

— Äsken puhui valtakunnanduuman jäsen Miljukov. 
Te käsititte mitä hän sanoi. 

— Käsitimme, kaiken käsitimme, — kuuluu vastaus. 
— Meidän on järjestäydyttävä ja kuinka tämä on 

tehtävä, sanon sen heti teille. Kaikkien päällystöön 
kuuluvien sotilaiden — upseerien ja aliupseerien — on 
mentävä osastojensa luo ja asetettava ne riveihin valta-
kunnanduuman edustalla. Sen jälkeen marssikaa pitkin 
kaupunkia, mutta kauniisti, niin että kansa voisi ihailla 
armeijaansa. 

Pysykää rauhallisina ja täydessä järjestyksessä. Us-
kokaa, että valtakunnanduuma järjestää kaiken parhaim-
man ymmärryksensä mukaan. Me asetumme sen käy-
tettäviksi. („Ahkeruus ilomme”.) — Eläköön! — kuului 
vastaukseksi. 
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Valtakunnanneuvoston jäsenien sähkösanoma 
H. M. Keisarille. 

Yöllä maalisk. 13 pnä lähetettiin valtakunnanneuvos-
tosta seuraava sähkösanoma H. M. Keisarille: 

Teidän Majesteettinne Keisari. Me, allekirjoittaneet 
valtakunnanneuvoston jäsenet, tuntien uhkaavan vaaran 
lähenevän isänmaatamme, käännymme puoleenne täyt-
tääksemme omantuntomme mukaan velvollisuutemme 
Teitä ja Venäjää kohtaan. 

Kuljetusolojen täydellisen häiriytymisen ja tarpeel-
listen aineitten tuonnin keskeytymisen vuoksi ovat työt 
tehtaissa keskeytyneet. Pakollinen työttömyys ja elin-
tarvepulan kärjistyminen äärimmäisyyteen saakka, joka 
myöskin on johtunut kuljetusolojen häiriytymisestä, ovat 
vieneet kansanjoukot täydellisen epätoivon partaalle. 
Tämä tunne on sitä paitsi kärjistynyt hallitukseen suun-
tautuneiden vihan ja raskaitten epäluulojen kautta, jotka 
ovat päässeet juurtumaan syvälle kansan mieleen. 

Kaikki tämä on johtanut kansan kapinaan, jolla on 
luonnonvoimain vahvuus, ja tähän liikkeeseen nyttem-
min yhtyvät myöskin sotajoukot. Hallitus, joka ei ole 
koskaan nauttinut Venäjän luottamusta, on lopullisesti 
menettänyt arvonsa kansan silmissä eikä se pysty sel-
viämään uhkaavasta tilanteesta. 

Teidän Majesteettinne. Jos nykyinen hallitus pysyy 
edelleen johdossa, vie tämä perikatoon laillisen järjes-
tyksen, tappioihin sodassa, hallitushuoneen perikatoon ja 
mitä suurimpiin onnettomuuksiin, jotka tulevat tästä 
Venäjälle koitumaan. 

Me olemme sitä mieltä, että viimeisenä ja ainoana 
keinona on se, että Teidän Majesteettinne muuttaa jyr-
kästi sisäpolitiikan suunnan kansanedustuslaitoksen, maan 
eri säätyjen ja yhteiskunnallisten järjestöjen tuon tuos-
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takin julkilausumien toivomusten mukaisesti, että lain 
säädännölliset laitokset kutsutaan heti koolle, että nykyi-
nen ministerineuvosto erotetaan, ja että annetaan maan 
luottamusta nauttivan henkilön tehtäväksi esittää Teidän 
Majesteetillenne hyväksyttäväksi luettelo unden minis-
teriön jäsenistä, sellaisen ministeristön, joka pystyy joh-
tamaan maata yksimielisesti kansanedustuslaitoksen kans-
sa. Jokainen hetki on kallis. Viivytteleminen ja hor-
juminen uhkaa aiheuttaa lukemattomia onnettomuuksia. 

Teidän Majesteettinne uskollisimmat valtakunnan-
neuvoston jäsenet: Vasiljev, Vernodski, Veinstein, Gle-
bov, Grimm, Gutshkov, ruht. Drutskoi-Sokolinski, Djakov, 
Suhashkov, Komsin, Laptev, Marin, Möller-Sakomelski, 
Oldenburg, Stahejev, Sevitski, Stahovitsh, kreivi Tolstoi, 
ruht. Trubetskoi, Shmurle, Schumacher ja Jumashev. 



Ministerien vangitsemiset. 

Oikeusministeri Dobrovolski. 

Kun maalisk. 12 p:n tapaukset olivat saaneet niin 
odottamattoman käänteen, oikeusministeri Dobrovolski 
luottamatta kotinsa tarjoamaan turvallisuuteen pakeni 
Italian lähetystön turviin. 

Koko päivän oikeusministeri oleskeli lähetystön ta-
lossa. Seuraavana päivänä hän soitti puhelimella duu-
man puheenjohtajalle Rodsjankolle ja ilmoitti, että hän 
oli valmis jättämään itsensä toimeenpanevan komitean 
käsiin. 

Toimeenpanevan komitean puheenjohtaja Rodsjan-
kon käskystä annettiin seuraava määräys: 

„Lähetettävä vartiosto automobiililla noutamaan jah-
timestari Dobrovolskia Italian lähetystöstä Taurian pa-
latsiin”. 

Klo 9 aikaan illalla ent. oikeusministeri tuotiin auto-
mobiililla Taurian palatsiin ja sijoitettiin ministeripavil-
jonkiin, jossa säilytetään myöskin muut vangit. 

Protopopov. 

Maalisk. 13 p. klo 11,15 i. p. Taurian palatsiin saa-
pui turkkiin puettu mies, joka kääntyi erään ylioppilaan 
puoleen kysymyksellä: 

— Sanokaa, oletteko ylioppilas? 

i 
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— Kyllä, — kuului vastaus. 
— Pyydän, ohjatkaa minut toimeenpanevan komi-

tean jäsenten luo. Minä olen entinen sisäministeri 
Protopopov, ja minäkin toivon hyvää isänmaalle, ja 
siksi olen saapunut tänne vapaaehtoisesti. Saattakaa 
minut oikeaan paikkaan. 

Ylioppilas saattoi Protopopovin toimeenpanevan ko-
mitean jäsenten työhuoneeseen. 

Kansan- ja sotamiesjoukot, tunnettuaan Protopopovin, 
ilmaisivat ääneen suuttumuksensa. Kalpeana ja horjuen 
saapui Protopopov toimeenpanevan komitean jäsenten 
eteen. 

Kun toimeenpanevan komitean jäsenet tunsivat Pro-
topopovin, annettiin vartiostolle määräys saapua paikalle. 
Sotamiehet kivääri kädessä veivät entisen sisäministerin 
suuren väkijoukon saattamana ministeripaviljonkiin. 

Piakkoin sinne saapui Kerenski. Protopopov nousi 
ja lähestyen Kerenskiä lausui: 

— Teidän ylhäisyytenne, jätän itseni teidän käsket-
täväksenne. 

— Ent. sisäministeri Protopopov — vastasi Kerenski 
— valtakunnanduuman toimeenpanevan komitean ni-
messä julistan teidät vangituksi. 

Protopopov kumartui Kerenskin puoleen ja alkoi 
puhua tälle jotakin kuiskaamalla. 

— Herra vahtivuorossa oleva upseeri — ilmoitti Ke-
renski — ent. sisäministeri aikoo ilmoittaa minulle jon-
kun salaisen tiedon. Saattakaa Protopopov erityiseen 
huoneeseen. 

Protopopov vietiin erityiseen huoneeseen, jossa hän 
ilmoitti asiansa Kerenskille. Tieto heidän kesken tapah-
tuneesta keskustelusta tulee myöhemmin julkaistavaksi. 
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Goremykin. 

Maalisk. 14 p:nä klo 1 aikaan päivällä vangittiin ja 
tuotiin lastiautomobiilillä Taurian palatsiin ent. minis-
terineuvoston puheenjohtaja Goremykin. 

Vangittu on muitten vanhan hallitusjärjestelmän pal-
velijain kanssa suljettu Taurian palatsin ministeripavil-
jonkiin. 

Sotaministeri Suhomlinov. 

Maalisk. 14 p. klo puoli 11 illalla tuotiin yhden 
vänrikin ja kahden merisotamiehen vartioimana Taurian 
palatsiin entinen sotaministeri V. Suhomlinov. 

Vaikka vartiosto mahdollisimman nopeasti koetti 
saattaa Suhomlinovin valtakunnanduuman varapuhemie-
hen huoneeseen, levisi tieto entisen sotaministerin tuon-
nista salaman nopeudella koko Taurian palatsiin. 

Kuului sotamiesten huutoja: „Suhomlinov on luo-
vutettava”. 

Suurella vaivalla onnistui valtakunnanduuman jäsen-
ten rauhoittaa levottomia sotamiehiä. He kieltäytyivät 
omankädenoikeudesta, mutta vaativat ehdottomasti, että 
Suhomlinovilta revitään olkalaput. Suhomlinov alistui 
kiistämättä tähän vaatimukseen. Olkalaput leikattiin 
hänen takistaan ja näytettiin Preobrashenskin rykmentin 
sotamiehille. Sotamiehet valitsivat erityisen lähettilään, 
joka vietiin siihen huoneeseen, missä Suhomlinov oli, 
ja siellä luovutettiin olkalaput tälle. Kun sotamiehet 
olivat jossakin määrin rauhoittuneet, päätettiin viedä 
pidätetty Suhomlinov ulos. Tuotiin hänen palttoonsa. 
Tästäkin oli revittävä olkalaput. Suhomlinov itse tahtoi 
sen tehdä. Hän veti taskustaan kynäveitsen ja leikkasi 
hitaasti laput pois. Joku läsnäolijoista ehdotti, että Su-
homlinovilta otettaisiin pois Yrjön ristikin. 
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„Antaa olla. Yrjön risti otetaan häneltä oikeuden 
tuomion mukaan”, huomautti vartioiva merisotamies. 

Kun kaikki oli valmis, vietiin Suhomlinov ministeri-
paviljonkiin päin. Pidätetyn suojelemiseksi kulki hänen 
edellään muutamia valtakunnanduuman jäseniä. Sota-
miehet muodostivat rivin, pidättäen kiihkeimpiä tove-
reitaan. Puoliympyräsalissa riveissä seisovat Preobra-
shenskin rykmentin sotamiehet päästivät vaieten entisen 
sotaministarin ohitse. Kun paviljonkiin johtava ovi oli 
sulkeutunut Suhomlinovin jäljessä, meni Kerenski var-
tiosotamiesten luokse ja lausui heille seuraavaa: 

„Sotilaat! Entinen sotaministeri Suhomlinov on pidä-
tetty. Hän on valtakunnanduuman väliaikaisen komitean 
suojeluksen alainen ja jos te laillisessa suuttumuksessa 
käyttäisitte häntä kohtaan sitä rangaistusta, mikä hänen 
osakseen oikeuden tuomion mukaan on tuleva, sekä 
väkivaltaa, niin autatte te häntä pääsemään tästä ran-
gaistuksesta, joka oikeuden tuomion mukaan hänelle 
kuuluu; mutta tässä tapauksessa te kohtaatte meidän 
puoleltamme mitä tarmokkainta vastarintaa, vaikka se 
maksaisi meidän henkemme.” 

Sotamiehet hajautuivat rauhallisesti. 

Kenraali Stackelbergin vastarinta. 

Sotilasosasto saapui Molkan varrella sijaitsevaan ken-
raali Stackelbergin asuntoon. Sitä vastaanottamaan tuli 
itse kenraali Stackelberg. Saatuaan käskyn pukeutua ja 
seurata vartiostoa valtakunnanduumaan vastasi kenraali 
Stackelberg: „Hyvä, tulen heti!” Tämän jälkeen meni 
hän asuntoonsa, mistä avasi kuularuiskutulen. 

Raivostunut kansanjoukko tappoi vartijan, joka ei 
tahtonut avata ovea ja tunkeutui tämän jälkeen asun-
toon, missä se surmasi kenraali Stackelbergin. 
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Hovimestari Valujev ammutaan. 

Luoteisen rautatien ent. päällikkö, hovimestari Va-
lujev — yksi vanhan suunnan innokkaimpia kannatta-
jia — teki tarmokasta vastarintaa väliaikaiselle komi-
tealle. 

Vaikka duuman väliaikainen komitea oli kehoittanut 
kaikkia rautatieläisiä pysymään tehtävissään ja olemaan 
keskeyttämättä liikennettä, antoi Valujev maalisk. 13 p. 
käskyn, että rautatieliikenne on kokonaan keskeytettävä. 

Itse lähti hän Pietariin sanitärijunalla, mutta jo seit-
semän virstan päässä kaupungista pysäyttivät vallanku-
moukselliset sotajoukot junan. 

Valujev vangittiin ja kuljetettiin Pietariin, missä hänet 
ammuttiin Ismailovin sillalla. Hänen ruumiinsa vietiin 
Obuhovin sairaalaan. 

Vangittujen lukumäärä kasvoi ehtimiseen. Torstaina 
tuotiin Taurian palatsiin: kulkulaitosministeri Voinovski-
Krieger, ent. poliisidepartementin päällikkö Klimovitsh, 
Pietarin kaupunginpäällikön apulaiset, kenr. Vendorff ja 
Lysogorski sekä kaupunginpäällikön viraston virkamie-
het ja samoin Venäjän kansan liiton puheenjohtaja, lää-
käri Dubrovin. 

Maalisk. 15 p. vietiin useimmat entisen hallintovallan 
vangitut edustajat lisätyn vartioston saattamina Taurian 
palatsista ja sijoitettiin vankilaan. 

Shtsheglovilov, joka oli tuotu Taurian palatsiin ilman 
turkkia, lähti vankilaan puettuna sotamiehen viittaan. 

Kun entistä sotaministeriä, kenraali Beljajevia kehoi-
tettiin lähtemään, huomautti hän: „En ymmärrä, minkä 
tähden. Minä en ole kauan ollut sotaministerinä, enkä 
ole tehnyt mitään rikosta”. 

Protopopov tiedusteli koko ajan sotamiehiltä ja up-
seereilta, mitä hänelle tullaan tekemään. 
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Erikoisen hätääntynyt oli Stürmer. 
— Kuka takaa, ettei minua tehdä päätä lyhem-

mäksi?” 
Ministerineuvoston entinen puheenjohtaja Stiirmer 

vietiin automobiililla. 
Maalisk. 15 p. vietiin vankilaan seuraavat henkilöt: 
Suhomlinov, Kurlov, Shtsheglovitov, Protopopov, 

ruhtinas Golitsyn, Goremykin, Habalov, Beljajev, Mak-
lakov ja Makarov. 

Taurian palatsiin jäivät odottamaan vankilaan vie-
mistään ruhtinas Shevahov, Tshaplinski, Grigorjev, Balk, 
Lsagorski, Vendorff, Kasakov, Makarenko, ruhtinas Sha-
hovskoi, Kartsev ja Suomen entinen ministerivaltiosih-
teeri Markov y. m. joukossa Deutrich ja kuuluisa huijari 
Manasevitsh-Manuilov. 

Maalisk. 16 p. vangirtiin kauppa- ja teollisuusmi-
nisteri, ruhtinas V. N. Shahovskoi ja vietiin Taurian 
palatsiin. 

Entiset ministerit Pietari-Paavalin linnassa. 

Pietari-Paavalin linnassa oleskelee nykyään vangit-
tuna 35 entistä ministeriä ja muuta vanhan järjestelmän 
kannattajaa. Vangittuja vartioidaan erittäin tarkasti. 
Paitsi todenmukaista vartiostoa, pitävät vallankumouk-
selliset joukot erityisesti silmällä niitä komeroita, joihin 
nämä uudet vangitut ovat suljetut. 

Järjestelmä, jota linnassa noudatetaan, on pysynyt 
muuttumattomana. Vangituille maksetaan vuorokau-
dessa ruokarahaa 40 kop. Käyntejä heidän luonaan ei 
sallita. Kirjeenvaihto tarkastetaan. Ent. ministerit saa-
vat käyttää omia vaatteitaan. Kahdesti päivässä saavat 
he käydä kävelyllä noin 1 0 - 2 0 min. ajan. 
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Oikeusministeri Kerenskille jätetään joka päivä ra-
portti linnassa olevista vangeista. 

Vanhan järjestelmän huomatuimmat edustajat, jotka 
nyttemmin ovat vangitut, rasittavat ehtimiseen linnan 
viranomaisia kaikenlaisilla pyynnöillä, joita useimmissa 
tapauksissa ei voida tyydyttää. Etenkin on tässä suh-
teessa kiusallinen ent. pääministeri Stürmer, joka alitui-
seen esittää pyyntöjään vedoten joihinkin tärkeisiin tie-
donantoihin, vaikka ne tavallisesti aina ovat personal-
lista laatua. 

Protopopov on hyvin synkkänä. Vankilan kirjas-
tosta on hän hankkinut uskonnollisia kirjoja, joita hän 
tutkii vuorokaudet läpeensä. Samalla hän ehtimiseen 
puoliääneen toistaa: 

— Jumalan sormi . . . 
Ent. ministeri Makarov vaikenee. Hän on syventy-

nyt lukemaan fysiikan oppikirjaa. 
Kurlov ja Rennenkampf myöskin vaikenevat. 
Ent. pääministeri, ruht. Golytsin on kokonaan pois 

suunniltaan. Hän on lähettänyt väliaikaiselle hallituk-
selle selvityksen, että pääministerin virka hänelle suo-
ranaisesti tyrkytettiin ja että hän pitkän aikaa kieltäytyi 
sitä vastaanottamasta, mutta suostui vihdoin peljäten 
keisarin vihaa. Nyttemmin hän peittelemättä ilmoittaa 
kannattavansa väliaikaista hallitusta. 

Tohtori Dubrovin lausuu ääneen tyytymättömyy-
tensä. 

Habalov on alakuloinen ja vakuuttaa viattomuuttaan. 
Ent. sotaministeri Beljajev vakuuttaa, että hänen van-

gitsemisensa on väärinkäsitys ja aika ajoin itkee. 
Maklakov harjoittelee Müllerin systeemiä. 
Goremykin on viime päivinä tuntuvasti vanhentunut 

ja valittaa epämukavuutta. 



Vallankumouspäiviltä Pietarissa: Sotaväkeä ja kansaa valtakunnanduuman edustalla. 
Keskellä liehuu suuri punainen lippu. 



Silminnäkijän kuvauksia kumouspäiviltä 
Pietarissa. 

Saavuin Pietariin lauantai-aamuna, maalisk. 10 p:nä. 
Valkeasaaren asemalla tiedettiin kertoa, että Pietarissa 
oli pari päivää ollut levottomuuksia leivänpuutteen joh-
dosta. Nämä levottomuudet eivät kuitenkaan olleet 
saaneet — niin kerrottiin — varsin kärjistynyttä muotoa. 

Kärjistynyt leipätaistelu. 

Asemalle tultua näytti tilanne kuitenkin jo tavalli-
suudesta poikkeavalta. Mitään ajurijonoa ei ollut kyytiä 
kärkkymässä. Raitiovaunuja oli tavallista vähemmän 
liikkeessä. Jo aseman portailta voi nähdä pitkiä ihmis-
jonoja leipäpuotien edustalla. Väkeä oli muutenkin 
paljon liikkeellä. Ratsastavia poliisiosastoja kulki ka-
duilla, myöskin kasakkaosastoja. Kansanjoukosta lennä-
tettiin niitä kohti huutoja, joissa kuului kaksi eri säveltä. 
Sotilaita tervehdittiin mieltymyshuudoin, poliiseja sätit-
tiin. Minulle kerrottiin, että sotilaat eivät käydä väki-
valtaa joukkoja hajottaessaan, mutta poliisit ajavat kan-
san päälle ja muutenkin kohtelevat sitä kovakouraisesti. 
Mitään ampumista en kuitenkaan kuullut. 

Sain paikkani eräässä raitiovaunussa, joka ajoi Suo-
malaiselle poikkikadulle. Hiljaa siinä ajaessa väkijoukon 
välitse kuulin lasien kilinää. Leipäjono särki muutaman 
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puodin akkunoita. Muuan roteva, kiukustunut nainen 
alkoi särkemisen, toiset jatkoivat ja pian olivat akkunat 
säpäleinä. Vaunu ei päässyt väkijoukossa liikkumaan 
minnekään. Yhtäkkiä kuului huutoja. Ratsujoukko ajoi 
kansaa hajalle, tunkeutui katukäytäville ja sai aikaan 
häiriöllisen peräytymisen. Vaunuun tunkeutui täydel-
tään väkeä ja sen kaikilta puolilta haki väki suojaa. Ei 
päästy minnekään. Hetken perästä palautui väki taas 
entisille paikoilleen ja käytti karkeita sanoja hajottajia 
soimatessa. Nyrkkiä puistettiin ja kirosanoja satoi. 

Seikkailumatka kaupunkiin. 

Katsoin parhaaksi etsiä toista kulkuneuvoa (kerrot-
tiin, että useita raitiovaunuja oli kiukunpuuskassa sä-
retty). Tapasin sattumalta yksityisen ajurin. Pyysin 
häntä viemään minut keskikaupungille, Nikolain aseman 
luo. Hän ilmotti, ettei hän alle 8 ruplaa lähde yrittä-
mään. Tinkiminen, joka Pietarissa tavallisesti auttaa, ei 
tehonnut ollenkaan. Sain sittemmin huomata, ettei maksu 
suinkaan ollut helposti ansaittu. 

Pyrittiin ensiksi Liteinin sillalle, josta on suorin tie. 
Pian huomattiin pääsy sinne mahdottomaksi. Ajuri 
pyörsi takaisin ja lähti ajamaan kokonaan päinvastaiseen 
suuntaan, pyrkien pitkällä kierroksella Troitskin sillalle. 
Kansaa oli kaikkialla, ja sotilaspatrulleja mitä erilaisim-
missa varustuksissa ratsasti väestön keskellä. Joku yksi-
näinen laukaus kuului eri tahoilta. Huutoja ja akku-
nain särkemisiä. Lasien kilinää vähän väliä. Väestön 
mieli näkyi olevan kuohuksissa. 

Tuoltakin retkeltä täytyi palata takaisin. Lähellä 
Suomen asemaa kerrottiin, että siinä oli juuri ammuttu 
muuan poliisikomisarius. 

Ajuri ajoi nyt itään päin, ja pitkien mutkien kautta 
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Nevan jäätä pitkin vei minut varsinaiseen kaupunkiin 
ja onnellisesti päästiin perille. 

Seikkailuihin Pietarissa joutui siitä päivästä lähtien 
jokainen, joka yritti vähänkään liikkua. Tapahtumat 
kehittyivät kulovalkean tavoin eikä kukaan voi niistä 
yhtenäistä kuvausta antaa. 

Kansaa hajotetaan. 

Katuja puhdistaessa väkijoukosta ratsastaa sotilas-
rivejä kadun täydeltä, aina seinäviertä myöten, mutta 
ratsastajien poistuttua täyttyy katu kuin ihmeen kautta 
uudelleen. Ihmiset ovat etsineet suojaa kaikellaisista 
syvennyksistä, porttikäytävistä, pihoista y. m. ja ryntäävät 
heti uudelleen kadulle. 

Yleensä näkyi selvästi, että väkijoukko suosi sotilaita 
ja vihasi poliiseja sekä santarmeja. Selitettiin että soti-
laat ovat kansan puolella eivätkä ammu, mutta nuo 
toiset ampuvat. 

Sunnuntai-aamun rauha. 

Aamu kului sangen rauhallisesti. Kansaa oli kyllä 
paljon liikkeellä, mutta ei näkynyt mitään levottomuutta 
herättävää. Kirkonkellot soivat ja kansaa meni hartaina 
jumalanpalveluksiin. 

Yhteentörmäykset alkavat. 

Poikkesin erääseen kahvilaan, joka on Nevskiltä läh-
tevällä sivukadulla. Juuri kun olin päässyt sisälle, ryntää 
sinne kansajoukko. Kadulla on pako. 

Kansaa ajaa ratsastava sotilasosasto kaduntäyteisenä. 
Kahvilassa vallitsee iloinen, reipas mieliala, ikäänkuin 

ei mitään merkillistä olisi tapahtumassa. Tuossa tuo-
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kiossa on katu taas täynnä väkeä, kaikki rientämässä 
Nevskille päin. 

Arvelen, että nyt on sopiva poistua. Hankin pääl-
lystakkini ylleni, mutta ennenkuin ehdin ulos, rientää 
kansajoukko taas takaisin. Jälkipäässä kulkijat eivät 
kovin kiirehdi, tuon tunstakin he kääntyvät ahdistajiinsa 
päin, panevat kätensä torvelle suunsa eteen ja huutavat 
jotain. Tätä toistuu tuon tuostakin. Katsellessani akku-
nasta en kuule sanoja. Luulen, että he moittivat ahdis-
tajia, ehkä karkeasti soimaavatkin. 

Kadulle akkunan kohdalle pysähtyy jalkaväkiosasto. 
Upseeri komentaa eturivin miehistä yhden ampumaan. 
Hän astuu rivistä kaksi askelta eteen. Ojentaa kivää-
rinsä, tähtää tarkoin ja ampuu, tähtää uudestaan ja 
ampuu. Kuulee selvästi, että panokset ovat järeitä. Ja 
että ne sattuvat, siitä ei ole epäilystä. Mutta valitus-
ääniä ei kuulu. Niitä en kuullut yhtään näinä päivinä, 
vaikka maahan vaipui eri paikoilla eri aikoina kaiken-
ikäisiä ihmisiä ja kumpaakin sukupuolta. Sotilasosasto 
marssii hiukan eteenpäin ja taas kuuluu laukauksia . . . 

Poliisit sotilaspuvuissa. — Teurastusta. 

Kansanjoukkoja juoksi eri suunnilla. Ampujina oli-
vat vanhan hallituksen joukot, „poliisit ja santarmit so-
tilaspukuihin puettuina”, kuten minulle selitettiin. Kuljin 
syrjäkatuja ja pyrin Nikolain aseman taakse Gonshar-
najalle. Aseman seudulle ei ollut yrittämistäkään, ilmo-
tettiin „sodan” siellä olevan kiivaimmassa vauhdissa. 
Silminnäkijä, kertoi minulle, että siellä tekevät kuula-
ruiskut „puhdasta” jälkeä. Ne lakasivat Ligovskaja-
y. m. katuja niin, että kasottain kaatui kansaa. Sano-
taan, että myös väestöllä oli aseita, että se oli asevaras-
toista ottanut haltuunsa käsipommeja ja käytti niitä. En 



36 

kuullut sellaisia ääniä enkä luule, että niiden käyttämi-
seen oli tilaisuutta, sillä sotilaiksi pukeutuneet poliisit 
eivät päästäneet kansaa niin lähelle. Kivääri ja kuula-
ruisku ylti kauemmas. 

Kaatuneiden kasoja en missään tavannut, en edes 
suurempia verilätäköitä. Punasen Ristin autot toimivat 
nopeasti. Niin pian kuin ampuminen niissä lakkasi, 
riensivät autot korjaamaan kaatuneet pois. Vieläpä lumi 
ja jäätikkö hakattiin, että verikin peittyi. Harhaillessani 
jouduin hiukan eksyksiin ja kun vihdoin osuin Gontshar-
najalle sekä asunnolleni, ihmettelivät siellä olijat, miten 
olin voinut tulla, kun 10 minuuttia aikasemmin olivat 
kuularuiskut katua lakaisseet. Ellei eksyessäni olisi hiu-
kan kulunut aikaa, ehkä olisin joutunut suoraan satee-
seen. Yksityisiä kaatuneita korjattiin parhaillaan pois. 

Samantapaista kuuluu, olleen yli koko kaupungin. 
Ennenkuin kuularuiskuja pantiin toimintaan, kulki useim-
miten edellä katua kiivaasti auto, josta töristettiin palo-
torvea varoitukseksi, että oli poistuttava. Se etsi suojaa 
joka ehti, toiset jäivät vaaralle alttiiksi. 

Mutta ihmeellinen oli se vaaraa ja kuolemaa hal-
veksiminen, joka oli yleensä havaittavissa. Kaduilla, 
missä ammuttiin, saattoivat poikaset luistella huoletto-
mina ja naiset kävellä kuin ei mitään olisi tekeillä. 

„Vanhalle suunnalle” onneton keksintö oli se, että 
poliisit pukeutuivat sotilasten pukuihin estääkseen uudis-
tumasta lauantaina sattuneita tapahtumia. Näin saivat 
he kaikki jyrkästi vastaansa. Yleensä heitä tuomittiin 
petoksesta, ja sotilaat, suuttuneina siitä, että syy kansan 
ampumisesta koetettiin sälyttää heidän niskoilleen, hel-
pommin ratkaisivat kantansa asettuen kumousmiesten 
puolelle. 

Taistelut sunnuntaina jumalanpalveluksen aikana oli-
vat ikuisesti mieleenpainuvia. Päivä oli kaunis, aurin-
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gonpaisteinen. Kaupungin lukuisain kirkkojen kaunis-
äänisten kellojen soitto kuului juhlalliselta säestykseltä 
sota-aseitten paukkinalle ja rätinälle. 

Osat vaihtuvat. 

Maanantai-aamuna olivat osat jo suuresti vaihtuneet. 
Nyt ei ollut enää vanhalla suunnalla vallitsevaa asemaa. 
Osa sotaväkeä oli jo liittynyt kumoussuuntaan ja ryhtyi 
toimintaan. Kulettiin kasarmilta kasarmille. Toisissa 
paikoin aluksi taisteltiin, toisissa selvittiin ilman. Arse-
naalit valloitettiin ja aseita jaettiin kaikelle kansalle. 
Kuka vain halusi, sai aseita ja pian nähtiin keskenkas-
vuisten poikienkin kulkevan kiväärit kädessä ja tyttöjen 
sapeleilla ja revolvereilla varustettuina — myöhemmin 
huomattiin tämä erehdykseksi ja koottiin siviliväeltä 
aseet pois mikäli niitä voitiin saada. 

Pitkin päivää kuului paukkinata melkein lakkaamatta. 
Pyssyjen paukkinaan ja kuularuiskujen rätinään sekoittui 
usein tykkien jylinä, joka kuului kaukaa kuin vuoren 
särkeminen. Mitä mikin taistelu tarkoitti, sitä oli vaikea 
saada syrjäisen selville. — Tämä päivä ratkaisi lopulli-
sesti vanhan suunnan kohtalon. Duuma järjesti väli-
aikaisen hallituksen, valtion ja kaupungin laitokset otet-
tiin uuden suunnan haltuun. 

Vangit vapautetaan. Syytöskirjat poltetaan. 

Vankiloista päästettiin ainakin valtiolliset vangit va-
pauteen, heitä syyttävät paksut asiakirjapinkat poltettiin 
— niitä kuuluu palaneen parin päivän aikana. Vangit 
kuletettiin vaatekauppojen edustoille, akkunat lyötiin 
rikki, vankivaatteet riisuttiin, uudet vaatteet puettiin 
päälle, uudet kengät jalkoihin j. n. e. Pukimoliikkeiden 
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omistajat saivat tavaroistaan kuitin, jonka nojalla heille 
myöhemmin annetaan korvaus. Suomalaiset valtiolliset 
vangit vietiin Suomen asemalle odottamaan junankulkua 
päästäkseen koteihinsa, missä heitä on ikävällä kaivattu. 
Vapautettujen tunteet voi kertomatta arvata. Eivät olleet 
nuoret miehet uskoa alussa kaikkea todeksikaan. 

Ja vankien vapautettua ainakin muutamat vankilat 
pistettiin tuleen. Jonkun ajan kuluttua oli niistä jälellä 
vain kamalat seinät pystyssä. 

Poliisilaitokset poltetaan. Musta sotnia. 

Viha poliiseja kohtaan sai sytyttämään tuleen myös 
poliisilaitokset ja santarmirakennukset useissa paikoissa. 
Poliisit jatkoivat ampumistaan taloista vielä, kun ne jo 
olivat palamassa. Lienevät lopulta kuitenkin antautuneet. 

Tähän ei kuitenkaan loppunut poliisien ja santar-
mien toiminta. Apunaan mustan sotnian jäseniä he 
piiloutuivat erinäisten talojen ullakoille ja kellareihin 
sekä jatkoivat sieltä sissien tavoin ampumista kadulle. 
Tämä teki liikkumisen kaduilla entistä turvattomam-
maksi. Nyt ei liikkuminen syrjäkaduillakaan ollut suo-
jattuna, nyt saattoi luoti tulla minkä talon kohdalla 
tahansa. 

Kun uusi suunta sai vähitellen selville tämän sissi-
sodan, ryhtyi se toimintaan. Sissien kiinnisaaminen oli 
sangen vaivaloista. Koko maanantai- ja tiistaipäivän 
jatkui tätä metsästystä. Sissit olivat harvinaisen sitkeitä 
ja pelottomia. Kylmässä ja usein ilman ruokaa he pari 
vuorokautta ammuskelivat yötä päivää, tehden kadulla 
liikkumisen entistä turvattomammaksi. 

Mutta väsymättä heitä hätyytettiinkin. Kun missä 
nähtiin sissin ampuvan, pian ilmestyi kadulle kuula-
ruisku, joka alkoi räiskyttää luoteja lymypaikkaan. Pel-



Vallankumouspäiviltä Pietarissa: Vallankumoukselliset joukot ampuvat talojen ullakoille 
kerääntyneitä poliiseja. 
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käämättöminä hoitivat sotilaat ja sivilimiehetkin, kuulille 
alttiina, niiden toimintaa. Kun oli sissijoukko missä 
saatu vaikenemaan, riensivät sotilaat kuin palokuntalai-
set ullakoille ja kellareihin, suorittivat lopputaistelun ja 
poimivat sissit pois. Eräältä ullakolta läheltä asuntoaan 
saatiin pitkällisen metsästyksen jälkeen poimituksi elä-
vinä 12 miestä, poliisikomisarius poliiseineen. Ne olivat 
läheisen poliisiaseman palon jälkeen siirtyneet naapuri-
talon ullakolle, mistä olivat toista vuorokautta jatkaneet 
ampumista. Kiinniottajat ja kansa olivat näihin kovin 
raivostuneet. Miehet vietiin torille Nikolain aseman 
edustalle, asetettiin riviin Aleksanteri III:nen patsaan juu-
relle ja siinä ammuttiin, samassa paikassa, mistä kuula-
ruiskut sunnuntaina olivat tuhoavinta työtään tehneet 
kansajoukkoihin. 

Nikolain aseman vieressä on santarmirakennus. Sieltä 
oli myös kaikista ammuttu kumouksellisia. Lopulta 
syttyi rakennus palamaan. Ensin ei annettu paloa sam-
muttaa, mutta kun saatiin tietää, että rakennuksessa oli 
paljon räjähtäviä ampumatarpeita, sammutettiin palo ja 
korjattiin tarpeet pois. 

Kaikilta poliisi- ja santarmiasemilta saatiin suunnat-
tomat määrät ruokatarpeita, joita oli niihin varattu. 
Eräältä asemalta koottiin yksistään jäätynyttä lihaa toista-
kymmentä autokuormallista. 

Myös mustan sotnian siviliväki oli varustautunut 
kumousmiehiä vastaan. Pelkäämättä hekin esiintyivät ja 
ampuivat vanhan suunnan vihollisia. 

Vanhan suunnan kannattajat lopulta lannistuivat ja 
Pietari oli täydellisesti kumoussuunnan vallassa Amira-
liteettia ja Talvipalatsia sekä Pietari-Paavalin linnaa 
myöten. Amiraliteetin edustalla oli jonkun verran tais-
telua. Rakennuksesta poimittiin joukko ministerejä ja 
muita vanhan suunnan korkeita arvohenkilöitä vangeiksi. 
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Katukuva maanantai- ja tiistaipäiviltä. 

Kun sivukadut eivät syrjäiselle väestölle tarjonneet 
enemmän turvaa kuin pääkadut, siirtyi kansajoukko yhä 
taajemmin pääkaduille, etupäässä Nevskille. 

Leveän valtakadun keskus oli autoille ja sotilasjou-
koille varattu. Ja autoja vilisikin kuin suuressa, kii-
vaassa pikaparaatissa. Oli pantsariautoja, sairasvaunu-
autoja sekä lukematon joukko avoimia autoja. Noihin 
viimemainittuihin oli sijoitettu kymmenkunta miestä 
kuhunkin, etupäässä sotilaita, mutta joukossa sivilimie-
hiäkin, kaikilla kiväärit ojennettuina ampumaan millä 
sekunnilla tahansa. Tässä oli täysi nykyaikaisen vallan-
kumouksen leima. 

Miltä kumouksen jälkeen näytti. 

Vapaasti voi nyt katsella, mitä nuo merkilliset ku-
mouspäivät olivat jättäneet jälkeensä. 

Nykyaikaisen kivärinluodin lävistämiskyky on suuri. 
Se oli mennyt läpi paksulevyisten sähköjohtopatsaitten-
kin. Akkunaan se oli tehnyt vain pienen reiän. Paljon 
oli muuten akkunoita rikki. Niitä peitettiin laudoilla. 
Muutamat, erittäin ullakko- ja kellari-ikkunat, oli am-
muttu muodottomiksi. Sellaista murtamista ovat tuskin 
voineet muut kuin tykinluodit saada aikaan. 

Suurempien katujen varsilla tuskin oli yhtään taloa, 
jossa ei olisi jotain luodin merkkiä ollut näkyvissä. 
Ainakin oli rappaus murtunut. Ja kovaan kiveenkin oli 
syvä kolo tullut. 

Tällaisissa anarkiallisissa oloissa saattoi odottaa ryös-
tämistä tapahtuvaksi. Olivathan puotien näyteakkunat 
suurina houkuttimina. Mutta, jos emme ota lukuun 
ase- ja leipäkauppoja, joita oli paljon ryöstetty, ei 
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yleensä oltu väkivaltaisesti muualle tunkeuduttu. Spa-
lernajan luona ja yleensä niillä seuduilla, missä oli val-
tiollisia vankeja puettu uusiin pukuihin, oli vaate- ja 
kenkäkauppiasten omaisuuteen koskettu. Yleensä kui-
tenkin oli kukin saanut säilyttää omansa. 

Taloja oli joitakin poltettu, mutta niissäkin olivat 
seinät jälellä. Yleensä ei hävitys erinomaiselta näyttänyt. 

Katuvarustuksia, barrikadeja, en yleensä huomannut. 
Suuren Arsenalin edustalle Liteinin ja Sergievskajan 
kulmaan oli kasattu joukko laatikoita, mutta nekin oli-
vat ilmeisesti asetetut enemmän liikenteen esteeksi kuiu 
ampumisen suojaksi. 



Nikolai II:n valtaistuimelta luopuminen. 

Mitä ennen luopumista tapahtui? 

Erään venäläisen lehden kirjeenvaihtaja kertoo: 
„Saavuin maalisk. 16 p:nä klo 4,20 aamulla päivys-

täjäveturilla Visherasta Staraja Russon asemalle, jossa 
tapasin tsaarin junan. 

Junia oli kaksi. Edellä kulki juna B, jonka pääl-
likkönä oli rautatierykmentin päällikkö, kenraalimajuri 
Sabel. Junassa oli puoli komppaniaa rautatierykmentin 
sotilaita sekä 20 sotamiestä eräästä toisesta rykmentistä. 
Muu suojelusväki oli poistunut. Tätä junaa seurasi 
jana A, jossa oli Nikolai II. 

Hallitsijan matkassa olleitten henkilöitten keskuste-
lusta kävi selville seuraavaa: 

Junat, joita kuljetti kaksi suurta amerikalaista veturia, 
kulkivat täydellä vauhdilla, saapuen klo 3 maaliskuun 
14 päivää vasten yöllä Visheran asemalle. Keisarinna 
oli kutsunut keisarin päämajasta Tsarskoje Seloon. 

Kävi selville, ettei keisarille ollut esitetty ainoaakaan 
Rodsjankon lähettämää sähkösanomaa. Hänelle ei ollut 
esitetty myöskään ylipäällikköjen sähkösanomia, lukuun-
ottamatta ensimäistä kenraaliadjutantti Aleksejewin lähet-
tämää. Hänen seurassaan oli ainoastaan raihnainen 
vanhus, kreivi Freedericksz, tunnettu amiraali Nilow, 
ent. kaartin ekipashin päällikkö, ja sittemmin päivystäjä-
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kenraali hallitsijan seurueessa sekä palatsikomendantti 
Wojeikow. 

Hallitsijan seuralaiset joivat paljon ja amiraali Nilow 
kehoitti hallitsijaa juomaan. Wojeikow ja Nilow pel-
käsivät enin sitä, että tsaari saa tietää totuuden Pietarin 
tapahtumista. Tsaari ei tietänyt mitään. Klo 1 yöllä 
ilmotti kenraali Sabel Wojeikowille, että jos he eivät 
heti mene hallitsijan luo ja ilmoita kaikesta, mitä on 
tapahtunut, niin hän itse menee väkisin hänen luokseen 
ja kertoo kaikki. Silloin Wojeikow sanoi kertovansa 
tapahtumat. Hallitsijalle ilmoitettiin, että Pietarissa ovat 
vallankumoukselliset ylioppilaat, huliganit ja nuoret soti-
laat nousseet kapinaan, että nämä nuoret sotilaat ovat 
menneet valtakunnanduumaan ja terroriseeranneet edus-
tajat, että Rodsjanko Tsheidsen ja Kerenskin vaikutuk-
sesta on antanut perään. Kaupunki on roskaväen ja 
kapinoitsevain sotilaitten hallussa. Neljä hyvää komppa-
nijaa kykenee hajoittamaan roskaväen. 

Klo 2 yöllä, jolloin junat seisoivat Wisheran ase-
malla ottamassa vettä, heräsi hallitsija, meni ruokailu-
vaunuun, kutsui luoksensa seuraavassa vaunussa olevan 
Nilowin ja sanoi hänelle: 

— Sanokaa minulle, mitä Pietarissa tapahtuu. 
Nilow vastasi: 
— Suuria epäjärjestyksiä. Mutta ei kuitenkaan niin 

suuria, ettei niitä yhden tahi kahden päivän kuluessa 
voitaisi kukistaa. 

Samaan aikaan saapui vaunuun Wojeikow ja lausui: 
— Asemalle saapui juuri kipinäsähkösanoma, josta 

näkyy, että Mogilevista on Dnon asemalle matkalla 
juna, jossa on 700 Yrjön ritaria (nämä Yrjön ritarit 
olivat todellisuudessa matkalla Tsarskoje Seloon esit-
täytymään hallitsijalle. Kerrotaan, että heidän piti tuoda 
keisarille Yrjön ritarikunnan 3:nnen luokan merkki. 
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Yrjön ritarien kanssa matkusti Tsarskoje Seloon 
kenraali Ivanow. 

— Hallitsija! Nämä sankarit riittävät! — lausui 
Wojeikow. He riittävät teidän majesteettinne maineik-
kaaksi seurueeksi teidän saapuessanne Tsarskoje Seloon. 
Siellä te astutte teidän majesteettinne uskolliseen Tsar-
skoje Selon linnaväkeen kuuluvan sotajoukon johtoon ja 
marssitte Pietariin, valtakunnanduumaan. Kapinaan nous-
seet sotajoukot muistavat vannomansa valan ja kyke-
nevät suoriutumaan nuorista sotilaista ja vallankumouk-
sellisista. 

Samassa astui vaunuun kenraalimajuri Sabel: 
— Kaikki on valhetta! Hallitsija, teitä petetään. 

Tässä sähkösanoma, katsokaa, siihen on merkitty: „Pie-
tari, Nikolain aseman komendantti, luutnantti Grekow”. 
Te näette, tässä määrätään: „Wisheran asemalla oleva 
juna A pidätettävä ja sitten lähetettävä Pietariin eikä 
Tsarskoje Seloon.” 

Hallitsija hypähti ylös. 
— Mitä? Kapina? Luutnantti Grekow Pietarin pääl-

likkönä? 
Silloin lausui Sabel: 
— Teidän majesteettinne, Pietarissa on 60,000 soti-

lasta upseereineen jo siirtynyt väliaikaisen hallituksen 
puolelle. Teidän majesteettinne on julistettu valtaistui-
melta poistetuksi. Rodsjanko on lähettänyt ympäri Ve-
näjää tiedon, että uusi järjestys on astunut voimaan. 
Edemmäksi emme voi kulkea: kaikilla rautateillä määrää 
duuman jäsen Bublikow. 

Äärimmilleen hämmästyneenä, järkytettynä ja vihai-
sena huudahti hallitsija: 

— Miksi minulle ei ole aikaisemmin mitään ker-
rottu kaikesta tästä? Miksi vasta nyt ilmoitetaan, jol-
loin kaikki on loppunut? 
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Mutta hetken perästä hän levollisen toivottomana 
lausui: 

— No Jumalan kiitos! Matkustan Livadiaan. Jos 
kansa vaatii, niin luovun valtaistuimesta ja matkustan 
Livadiaan, puistoon. Pidän niin paljon kukista. 

Sabel kohautti olkapäitään ja poistui vaunusta. 
Wojeikow, jättäen Nilowin hallitsijan luokse, meni 

asemasillalle, käski johtaa junan pois sivuraiteelta ja 
jatkaa matkaa. Tällä välin olivat voitelijat rikkoneet 
A-junan veturin. Täytyi ottaa B-junan veturi. Tähän 
meni puoli tuntia. Hallitsijan seurassa olevat 16 henki-
vartijaa pitivät silmällä, ettei myöskin toista veturia 
rikottaisi. 

Päivän valjetessa maaliskuun 15 p:nä läksi juna Bolo-
gojen asemalle. Tarkoituksena oli tavalla tai toisella 
päästä Tsarskoje Seloon. Tenderivaunun jälkeisessä 
vaunussa oli vartiosto sekä muutamia kiskoja ja rata-
pölkkyjä siltä varalta, että tie olisi rikki. 

Kun juna saapui Windaun radalle, saatiin lähellä 
Dnon asemaa sähkösanoma, jossa ilmoitettiin, että myös-
kin Tsarskoje Selon linnaväki oli siirtynyt kansan puo-
lelle ja että sotaväen hylkäämä keisarinna oli Tsarskoje 
Selon palatsin komendantin kautta pyytänyt Rodsjankoa 
ja valtakunnanduumaa suojelemaan keisarinnaa ja kei-
sarillista perhettä. Sähkösanomassa ilmoitettiin vielä, 
että koko Pietarin linnaväki oli valtakunnanduuman 
hallussa ja että duumaan saapuu kaikilta tahoilta sota-
väkeä ja lähetystöjä sekä että myöskin santarmi ja poliisi-
viranomaiset ovat tunnustaneet uuden järjestyksen. 

Hallitsija mietti hetkisen. Sitten hän lausui: 
— Matkustaako Moskovaan? Mrosovski (Moskovan 

sotilaspiirin sotajoukkojen päällikkö) on sanonut, että 
Moskova aina puolustaa minua. 

Mutta Dnon asemalle saapui uusi sähkösanoma, jossa 
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ilmoitettiin; että Moskovan linnaväki oli kokonaisuudes-
saan siirtynyt uuden hallituksen puolelle, että kaikki 
viranomaiset ovat vangitut ja että Moskovassa on ainoas-
taan kansan sotaväkeä. 

Silloin juna alkoi kulkea Dnon ja Bologojen ase-
mien väliä edestakaisin turhaan koettaen päästä johon-
kin. Vihdoin tavattiin Dnon asemalla kenraali Ivanowin 
juna. Ivanow ilmoitti hallitsijalle kaikesta mitä oli ta-
pahtunut ja lausui: 

— Vallankumoukselliset ovat ottaneet vallan käsiinsä. 
Ainoana pelastuksena on matkustaa armeijaan. 

Eräs keisarin seurueeseen kuuluvista henkilöistä va-
kuuttaa kenraali Wojeikovin lausuneen tällöin: 

— Ainoana keinona on avata Minskin rintama saksa-
laisille. Tulkoon saksalainen sotajoukko rauhoittamaan 
roskaväkeä. 

Vaikka amiraali Nilow olikin juovuksissa, vihastui 
hän Wojeikovin sanoista ja lausui: 

— Lieneeköhän sopivaa. Hehän ottavat Venäjän 
eivätkä sitten anna sitä meille takaisin. 

Wojeikow pysyi vaatimuksessaan vakuuttaen, että 
Wasiltshikowan sanojen mukaan keisari Wilhelm ei 
taistele Nikolaita, vaan Venäjää vastaan, jolla on hal-
litsijasukua vastustavia pyrkimyksiä. 

Hallitsija vastasi tähän: 
— Niin, tästä puhui useasti Grigori Jefimovitsh (Ras-

putin), mutta me emme häntä kuunnelleet. Tämä olisi 
voitu tehdä jo silloin, kun saksalainen sotajoukko oli 
Varsovan edustalla, mutta minä en koskaan olisi pet-
tänyt Venäjän kansaa. 

Lausuttuaan nämä sanat, puhkesi hallitsija itkuun. 
Vaiettuansa hetkisen lisäsi hän: 
— Jos vain minun vaimoni ja lapseni säästyisivät 

näiden moukkien käsistä, niin minä matkustaisin Liva-
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diaan ja viettäisin siellä rauhassa päiväni. Hallitkoon 
Mikael niinkuin kykenee: häntähän muuten rakaste-
taankin. 

Nikolai lausui vielä seuraavat sanat henkivartijoille: 
— Minä allekirjoitan luopumisen valtaistuimesta, 

matkustan armeijaan jättämään jäähyväiset sotilaille, 
sitten tehkööt mitä haluavat, minä en tule ketään häi-
ritsemään. 

Kirjeenvaihtaja lisää viimeisen kerran nähneensä 
Nikolain klo 4,30 noin 20 askeleen päässä Staraja Rus-
san asemalta. Hän astui junasta asemasillalle kalpeana, 
sotilaan takissa, jossa oli överstin olkalaput; hänen lak-
kinsa oli takaraivolla. Hän silitti otsaansa kädellään 
muutamia kertoja, katsellen hajamielisesti asuinraken-
nuksia. Hänen vieressään seisoi hoiperrellen Nilow 
aivan juopuneena hyräillen jotakin laulua. Seisottuansa 
vähän aikaa Nikolai astui jälleen vaunuun. Juna läksi 
liikkeelle. En voinut nousta siihen. 

Julistuskirja Nikolai II:sen luopumisesta valta-
istuimesta. 

Manifesti. — Me Nikolai Toinen, Jumalan armosta 
koko Venäjänmaan keisari, Puolan Tsaari, Suomen 
Suuriruhtinas y. m. y. m. y. m. teemme tiettäväksi kai-
kille uskollisille alamaisillemme: 

Suuren taistelun päivinä ulkonaista vihollista vastaan, 
joka melkein kolmen vuoden ajan on pyrkinyt orjuut-
tamaan isänmaatamme, on Herra Jumala katsonut otol-
liseksi lähettää Venäjälle uuden raskaan koettelemuksen. 
Alkaneet sisäiset kansanlevottomuudet uhhaavat tur-
miollisesti vaikuttaa kiihkeän sodan vastaiseen käyntiin. 
Venäjän kohtalo, sankarillisen armeijamme kunnia, kan-
san onni ja koko kalliin isänmaamme vastainen me-
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nestys vaativat sodan käymistä voittoisaan loppuun asti, 
maksoi mitä maksoi. Julma vihollinen ponnistaa vii-
meisiä voimiaan ja jo nyt lähenee hetki, jolloin urhool-
linen armeijamme mainehikkaitten liittolaistemme kanssa 
voi lopullisesti musertaa vihollisen. Näinä Venäjän elä-
mässä ratkaisevina päivinä olemme katsoneet omantun-
tomme velvollisuudeksi helpoittaa kansamme kaikkien 
voimien lujaa yhtymistä ja yhteenliittymistä voiton saa-
vuttamisen kiirehtimiseksi ja valtakunnan duuman suos-
tumuksella olemme katsoneet hyväksi luopua Venäjän 
valtakunnan valtaistuimesta ja antaa pois käsistämme 
korkein valta. 

Haluamatta erota rakkaasta pojastamme luovutamme 
me valtaistuimen perimyksen veljellemme, Suuriruhtinas 
Mihail Aleksandrovitshille. Onnitellen, häntä Venäjän 
valtakunnan valtaistuimelle nousun johdosta velvoi-
tamme veljemme johtamaan valtiota täydellisessä ja 
loukkaamattomassa yksimielisyydessä kansanedustajain 
kanssa lainsäädäntölaitoksissa niillä perusteilla, jonka he 
tulevat säätämään vannomalla sille rikkomattoman valan. 
Palavasti rakastamamme isänmaan nimessä kehoitamme 
kaikkia isänmaan uskollisia poikia täyttämään pyhän 
velvollisuutensa hänen edessään tottelemalla Tsaaria 
koko kansan koettelemusten raskaana hetkenä ja autta-
maan häntä yhdessä kansanedustajain kanssa saattamaan 
Venäjän valtakunnan voiton, onnellisuuden ja maineen 
tielle. Auttakoon Kaikkivaltias Jumala Venäjää! 

Alkuperäisen on H. M. Keisari korkeimman oma-
kätisesti kirjoittanut 

Nikolai. 
Maalisk 2/15 p:nä klo 3 i. p. 1917. Pihkovan kau-

punki. 
Varmensi keisarillisen hovin hoviministeri, kenraali-

adjutantti, kreivi Freedericksz 



Hallitsijasuvun loppuajat. 

Suuriruhtinaitten neuvottelu. 

Suuriruhtinaat pitivät neuvottelun viime syksynä, 
jolloin koko Venäjä oli kuohuksissa siitä' että hallitus 
ja keisari olivat kieltäytyneet kutsumasta koolle valta-
kunnanduumaa. Tähän neuvottelukokoukseen ottivat 
osaa Kiril Vladimirovitsh, Nikolai Mihailovitsh, Mihail 
Aleksandrovitsh, Aleksander Mihailovitsh sekä nuoret 
ruhtinaat, suuriruhtinas Konstantin Konstantinovitsh-
vainajan pojat. Aleksander Mihailovitsh ja Mihail Alek-
sandrovitsh olivat aina keskustelleet keisarin kanssa ta-
pahtumain johdosta. Varovaisessa muodossa, joskin 
peittelemättä hallitsijasukua uhkaavaa vaaraa, olivat suuri-
ruhtinaat huomauttaneet keisarille, että hänen on vält-
tämättömästi suostuttava kansan toivomuksiin ja olivat 
he erityisesti todistelleet valtakunnanduuman koollekut-
sumisen välttämättömyyttä, vedoten levottomuutta he-
rättäviin oireisiin, kansan yhä kasvavaan tyytymättö-
myyteen sekä mahdottomuuteen asettua vastustamaan 
kansan toivomuksia aikana, jolloin koko Venäjä tekee 
lukemattomia uhrauksia voiton saavuttamiseksi. 

Muut suuriruhtinaat eivät tämän johdosta olleet vä-
littömästi keskustelleet tsaarin kanssa, mutta olivat he 
ystäviensä ja hovin upseerien välityksellä varottaneet 
häntä saman asian johdosta, luottaen siihen, että keisari, 
joka keisarinnan vuoksi oli huonoissa suhteissa yksin 
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lähempien ystäviensä kanssa, kiinnittäisi huomiota sel-
laisten henkilöitten sanoihin, jotka ovat keisarillisen 
perheen ulkopuolella. 

Rasputin ja keisarinna. 

Keisarinna ei aikaisemminkaan ollut hyvissä suh-
teissa keisarillisen huoneen jäsenten kanssa, ja Raspu-
tinin ilmestyttyä hoviin muuttuivat nämä suhteet kyl-
miksi, vieläpä vihamielisiksikin. Rasputinin vaikutus 
valtakunnan asioihin, hänen sekaantumisensa ministerien 
nimittämistä koskeviin kysymyksiin, lainsäädännöllisten 
laitosten kokoonkutsumiseen ja kansainvälisten suhteit-
ten järjestämiseen sekä hänen sopimaton käyttäytymi-
sensä ei ainoastaan hovinaisia, vaan vieläpä keisarinnan 
tyttäriä kohtaan, niin hovissa kuin yksityisissä taloissa-
kin, missä hän peittelemättä kutsui keisarinnaa „Sash-
kaksi” (lyhennys nimestä Aleksandra), näytteli koru-
ompeluilla koristettua paitaa ja päihtyneessä tilassa 
kehuskeli, että sen on ommellut itse Sashka, — kaikki 
tämä loukkasi suuriruhtinaita, ja he kävivät keisarin 
perheessä ainoastaan siinä määrin, mikäli etiketin nou-
dattaminen vaaii. 

Rasputinin murha. 

Rasputinin murha katkaisi lopullisesti kaikki suhteet 
suuriruhtinaitten ja keisarin välillä. Keisarinna ilmotti 
julkisesti, että Dmitrij Pavlovitshiä lukuunottamatta mur-
haan olivat ottaneet osaa myöskin muut keisarillisen 
perheen edustajat. Hovissa mainittiin Aleksander Mi-
hailovitshin ja Ksenia Aleksandrovan nuoret pojat eli 
toisin sanoen keisarin serkut sekä myöskin nuoret Kon-
stantinovitshit. Mihail Aleksandrovitshin poikia mai-
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nittiin, ilman minkäänlaisia todistuksia, ainoastaan sen 
vuoksi, että nuori ruhtinas Jusupov on naimisissa Alek-
sander Mihailovitshin tyttären kanssa. Kaikki suuri-
ruhtinaat, heidän joukossaan myöskin Dmitrij Pavlo-
vitsh, ilmoittivat virallisissa keskusteluissa ja kuuluste-
luissa, etteivät he tienneet mitään Rasputinin murhasta. 
Omaistensa piirissä oli Dmitrij Pavlovitsh ilmottanut, 
etteivät hänen kätensä ole veren tahraamat, ja että murha 
oli tehty hänen siihen osaa ottamatta, joskin hänen 
läsnäollessaan ruhtinas Jusupovin palatsissa. 

Dmitri Pavlovitsh ja keisari. 

Kuten tunnetaan, kohteli keisari Dmitri Pavlovitshia 
erittäin ankarasti. Nuori suuriruhtinas määrättiin aluksi 
kotiarestiin ja sittemmin hänet vangittiin ja lähetettiin 
sivusadjutantin, kreivi Kutoisovin saattamana Persian 
rintamalle. Samalla kiellettiin häntä jyrkästi kirjoitta-
masta lähimmille ystävilleen ja sukulaisilleen, vieläpä 
lähettämästä heille sähkösanomiakin. Kreivi Kutoisovin 
tehtäväksi oli annettu valvoa, että näitä määräyksiä tar-
koin noudatetaan. 

Tällainen menettely nuorta ruhtinasta kohtaan, jota 
keisarillisen perheen jäsenet rakastivat ja joka oli erit-
täin läheisissä suhteissa (yksi ani harvoista) keisarillisen 
huoneen kanssa, teki kovin raskaan vaikutuksen keisa-
rillisen perheen jäseniin. Kaikki tiesivät, että vielä muu-
tamia päiviä sitten oli yksi keisarin tyttäristä aikonut 
mennä naimisiin Dmitri Pavlovitshin kanssa. Viimeksi 
mainittu oli itse kieltäytynyt tästä avioliitosta ja huoli-
matta keisarin itserakkauden kärsimästä loukkauksesta 
otettiin hänet edelleenkin vastaan keisarillisessa huo-
neessa. Näin ollen selitettiin nuoren ruhtinaan kärsimä 
julma kohtelu hovipiireissä johtuneen siitä, että tahdoton 
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keisari oli toiminut Rasputinin menetyksestä raivostu-
neen keisarinnan tahdon mukaan. Vihamielisyys Alek-
sandra Feodorovnaa kohtaan tuli tunnuslauseeksi kei-
sarillisen perheen jäsenten keskuudessa. Erään suuri-
ruhtinaan palatsissa pidettiin keisarillisen perheen jäsen-
ten neuvottelu ja keisarille lähetettiin seuraava kirje: 

K i r j e k e i s a r i l l e . 

„Teidän Majesteettinne. Me kaikki, joitten allekir-
joituksen voitte lukea tämän kirjeen lopussa, pyydämme 
teitä hartaasti lieventämään ankaraa päätöstänne Dmitri 
Paulovitshin suhteen. Tiedämme hänen olevan fyysilli-
sesti sairaan, syvästi järkytetyn ja masentuneen. Te, 
joka olette hänen holhoojansa ja korkein suojelijansa, 
tiedätte, miten syvästi hän on aina rakastanut teitä ja 
isänmaatamme. Rukoilemme Teidän Majesteettianne 
suuriruhtinaan nuoruuden ja hänen tosiaankin heikon 
terveyden vuoksi sallimaan hänen oleskella joko Uso-
vissa (suuriruhtinaan maatila) tai Vilenskissä. 

Teidän Majesteettinne mahdollisesti tietää, miten 
raskaissa olosuhteissa sotajoukkomme ovat Persiassa 
etenkin asuntojen puutteen ja kulkutautien vuoksi. Suu-
riruhtinaan oleskelu siellä koituu hänen turmiokseen ja 
Teidän Majesteettinne tulee säälillä muistelemaan nuo-
rukaista, jota olette rakastanut ja joka lapsuudesta alkaen 
on saanut olla luonanne ja jolle te aina olette ollut 
hyvänä isänä 

Saattakoon Herra Jumala Teidän Majesteettinne 
muuttamaan päätöksenne ja osottamaan armeliaisuutta 
vihan asemasta. 

Teidän Majesteettianne sydämellisesti rakastavat ja 
teille syvästi uskolliset: Kreikan kuningatar Olga Kon-
stantinovna, Maria Pavlovna vanhempi, Giril Vladimi-
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rovitsh, hänen puolisonsa Victoria Feodorovna, Boris ja 
Andrei Vladimirovitshit, Paul Aleksandrovitsh (Dmitri 
Pavlovitshin isä), Maria Pavlovna nuorempi, Elisabeth 
Mavrikijevna (Konstantin Konstantinovitshin leski), Johan 
Konstantinovitsh, hänen puolisonsa Helena, Gavril, 
Konstantin ja Georgi Konstantinovitshit, Nikolai Mihai-
lovitsh, Sergei Mihailovitsh.” 

Saamatta keisarilta mitään vastausta luulivat suuri-
ruhtinaat, joitten joukossa oli keisarillisen perheen van-
himpia edustajia, että asia on saanut suotuisan kään-
teen. Pian levisi kuitenkin huhu, joka osottautui todeksi, 
että Aleksandra Feodorovna vaatii, että Dmitri Pavlo-
vitsh ja nuori ruhtinas Jusupov jätetään kenttäsotaoikeu-
den tuomittavaksi. Jonkun päivän kuluttua tämän jäl-
keen sai suuriruhtinas Paul Aleksandrovitsh takaisin 
ylläesitetyn kirjeen, johon keisari oli kirjoittanut seu-
raavaa: 

K e i s a r i n v a s t a u s . 

„Ei kenellekään ole annettu oikeutta tehdä murhia. 
Tiedän, että useat tuntevat omantunnon tuskia, sillä 
Dmitri Pavlovitsh ei ole yksin juttuun sekaantunut. 
Ihmettelen teidän kääntymistänne minun puoleeni. 

Nikolai.” 

Paul Aleksandrovitsh lähetti tämän kirjeen morsia-
melleen, Vladimir Aleksandrovitshin leskelle. Maria 
Pavlovnan hallussa on vielä nykyäänkin alkuperäinen 
kirje. Kirjeestä ja keisarin allekirjoituksesta on otettu 
valokuva, jota on jaettu kaikille, jotka ovat kirjeen alle-
kirjoittaneet. Keisarin vastaus teki keisarillisen perheen 
jäseniin järkyttävän vaikutuksen. 

— Hän ei ainoastaan suhtaudu kielteisesti koko per-
heen toivomuksiin ja pyyntöön, — ovat suuriruhtinaat 
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huomauttaneet, — vaan vieläpä saattaa meidät kaikki 
epäilyksen alaisiksi puhuessaan siitä, että useita vaivaa 
huono omatunto 

Keisarin ja hänen läheisten sukulaistensa välit ovat 
aina olleet huonot. Suurin osa niistä henkilöistä, jotka 
allekirjoittivat edellämainitun kirjeen, ei ole nähnyt kei-
saria hänen lähettämänsä vastauksen jälkeen. Toiset 
ovat nähneet hänet kerran, pari virallisissa vastaan-
otoissa. Tsarskoje Seloon Aleksandra Feodorovnan luo 
ei ole kutsuttu eikä siellä liioin ole käynyt yksikään 
kirjeen allekirjoittajista. * 

Olemme aikoinaan kertoneet — kirjoittaa „Utro 
Rossiji” — V. Maklakovin suurta huomiota herättä-
neestä selostuksesta, jonka hän luki julki kansan va-
pauden ryhmän Moskovan komitean kokouksessa viime 
tammikuun alussa. Venäjän hallituksen voimaansaat-
tamat sensuuriolot estivät meitä tarkoin esittämästä tätä 
selostusta, joka läsnäoleviin teki kerrassaan hämmästyt-
tävän vaikutuksen, ja huomautimme silloin ainoastaan 
hämärästi siitä mielialasta, joka on ollut huomattavissa 
Venäjän yleisön keskuudessa Rasputinin murhan jälkeen. 

Nykyään kun koko Venäjän kansan ja sen sotajouk-
kojen ponnistuksilla olemme saaneet vapaan sanoma-
lehdistön, pidämme tarpeellisena antaa lukijoillemme 
tarkempia tietoja tästä selostuksesta, joka ensimäisen 
kerran herätti niin perin jyrkkänä kysymyksen hallitsija-
suvun näyttelemästä osasta ja sen kohtalosta. 

Huomautettuaan selostuksen alussa ulkonaisesta ase-
mastamme, vihollisen uhatessa, ryhtyi Maklakov kuvaile-
maan sisäisiä asioitamme. Kosketellessaan valtakunnan-
duuman merkitystä tuli Maklakov siihen johtopäätök-
seen, että lukuunottamatta sellaista konkreettista tulosta 
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kuin Stürmerin ero, on duuman toiminnalla ollut suuri 
merkitys vielä siinäkin suhteessa, että se on antanut 
koko Venäjän ymmärtää, että syypää kaikkeen siihen, 
mitä Venäjällä tapahtuu, on hallitsija, joka on täydelli-
sesti keisarinna Aleksandra Feodorovnan vaikutuksen 
alaisena. 

Rasputinin murhan johdosta kertoo Maklakov seu-
raavaa: Kuten tunnettua, esiintyi duumassa kadettien 
puolelta kaksi puhujaa: marraskuun 14 p. puhui Mil-
jukov ja 16 p. Maklakov. Marraskuun 23 p. saapui 
Maklakovin luo ruhtinas Jusupov, joka ilmotti, että hän 
on täydellisesti yhtämieltä Miljukovin kanssa, mutta 
ettei hän mitenkään voi hyväksyä Maklakovin mieli-
piteitä. Hänen mielestään ovat niin hallitsija kuin hal-
litusjärjestelmäkin Venäjällä täysin hyvät, mutta koko 
onnettomuuteen ovat syypäät yksinomaan n. k. „pimeät 
voimat” ja etenkin Rasputin, joka vaikuttaa mädänty-
västi hallitukseemme ja on loukannut hallitsijasuvun 
arvoa. Hänen syrjäyttämisellään tulee olemaan mitä 
ihmeellisin vaikutus. Kaikki kääntyy parhain päin ja, 
mikä pääasia, tämä musta voima ei enää pääse louk-
kaamaan hallitsijan arvoa. 

Ruhtinas Jusupov oli kauan ja arvokkaasti puolus-
tanut tätä mielipidettään eikä Maklakov voinut horjuttaa 
hänen vakaumustaan. 

Maklakov sanoi täydellisesti uskovansa vallanku-
mouksen mahdollisuuteen ylhäältä käsin, pitäen samalla 
mahdottomana, että se saisi alkunsa kansan syvistä 
riveistä. 

On mahdollista — lausui puhuja — etten ennätä 
edes saapua Pietariin, kun jo sattuu tapahtumia, jotka 
muistuttavat maaliskuun 24 päivän tapahtumia v. 1801. 
Tämä mahdollisuus johtuu sen yleisön mielialasta, joka 
on ryhmittynyt suuriruhtinaan ympärille, ja tämän mieli-



Vallankumouspäiviltä Pietarissa: Kaatuneita vapaudensankareita. 



58 

alan pääpiirteenä on tietoisuus siitä, että maan vaati-
muksiin on suostuttava. Konkretisesti on tämä tietoi-
suus, mikäli puhuja oli kuullut, ilmennyt kolmasti: 1) 
suuriruhtinas Mikael Aleksandrovitshin marraskuun lo-
pulla hallitsijalle lähettämä kirje. Tässä kirjeessä ku-
vailtiin hetken luonnetta ja tultiin johtopäätökseen, että 
maan luottamusta nauttiva ministeristö on välttämätön. 
Keisari kutsui suuriruhtinaan luokseen, kiitti ja suuteli 
häntä ja siihen asia päättyi; 2) suuriruhtinas Paul Alek-
sandrovitshin tekemä samallainen ilmotus, ja 3) suuri-
ruhtinas Paul Aleksandrovitshin kaikkien suuriruhtinait-
ten nimessä heti Rasputinin murhan jälkeen tekemä 
ilmoitus, että jollei Venäjän politikan suunta muutu, 
niin he, suuriruhtinaat, ryhtyvät boikoteeraamaan keisa-
rinnaa. 

Antaaksemme kuvauksen keisarinnasta on huomau-
tettava, että hän kuvitteli olevansa Katarina II. Hän on 
ilmottanut olevansa saksalainen kuin oli se keisarinna 
jota venäläiset itse kutsuivat Suureksi, mutta hän tietää, 
miten venäläinen yleisö suhtautuu häneen ja itse hän 
tuntee sitä kohtaan samallaisia tunteita. Keisarinna on 
itse julkisesti ilmottanut, ettei hän voi kärsiä sitä, että 
yleisö kutsuu häntä mande societe. Hän sanoo rakas-
tavansa kansaa, talonpoikia. Rasputin oli kansan kes-
kuudesta. Todistuksena keisarinnan suuresta vaikutus-
vallasta on jo sekin, että hän peittelemättä on ilmottanut 
läheisilleen henkilöille, että „rakas, hyvä Stürmer” erosi 
yksinomaan sen vuoksi, että hän, keisarinna, oli mat-
kallaan päämajaan myöhästynyt ½ tuntia. Protopopov 
jäi sen sijaan hänen neuvonantajakseen. 

Luottamatta „katuihin” ja hämärästi aavistaen val-
lankumousta ylhäältä käsin Maklakov päätti selostuk-
sensa. 

Maklakovin esittämät tositapahtumat tekivät läsnäole-
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viin järkyttävän vaikutuksen. Mitä tulee hänen taktil-
lisiin tunnuslauseisiinsa ja hänen esittämäänsä toivo-
mukseen, että vallankumous puhkee ylhäältä käsin, huo-
mauttavat niitten johdosta Maklakoville muutamat mos-
kovalaiset kadetit, että duuman ja hallituksen välistä 
selkkausta on kärjistettävä kaikin mahdollisin keinoin 
aina edustajavaltuuksista luopumiseen asti. 

Suuriruhtinas Mikael Aleksandrovitshin manifesti. 

Raskas taakka on veljeni tahdosta laskeutunut har-
tioilleni, kun hän on ennenkuulumattoman sodan ja 
kansassa vallitsevan levottomuuden aikana minulle luo-
vuttanut Venäjän Keisarillisen Valtaistuimen. Kun mi-
nua, samoin kuin koko kansaa, elähyttää ajatus, että 
isänmaamme onni on ylin kaikesta, olen vakaasti päät-
tänyt vastaanottaa Korkeimman vallan ainoastaan siinä 
tapauksessa, että sitä tahtoo meidän Suuri kansamme, 
jonka tulee yleisellä kansanäänestyksellä valittujen edus-
tajiensa kautta perustavassa kokouksessa säätää Venäjän 
valtakunnalle hallitusmuoto ja uudet perustuslait. 

Rukoillen Jumalan siunausta pyydän sentähden Ve-
näjän Valtakunnan kaikkia kansalaisia alistumaan valta-
kunnanduuman aloitteesta syntyneen ja täydellä vallalla 
varustetun väliaikaisen hallituksen alaiseksi, kunnes mah-
dollisimman pian koolle kutsuttava, yleisen, välittömän, 
yhtäläisen ja salaisen äänestyksen perusteella valittu pe-
rustava kokous hallitusmuotoa koskevalla päätöksellään 
ilmaisee kansan tahdon. 

Mikael. 

Solidarisuuden ilmaus uudelle hallitukselle. 

Maaliskuun 18 p:nä pidettiin hallitsevan senaatin 
ensimäisen departementin istunto, jossa esitettiin keisari 
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Nikolai II:n valtaistuimelta luopumista sekä suuriruhtinas 
Mikael Aleksandrovitshin kieltäytymistä ottamasta vas-
taan korkeinta valtaa, ennenkuin perustavassa kansallis-
kokouksessa on määrätty hallitusmuoto ja \altakunnan 
perustuslait, koskevat asiakirjat. Nämä asiakirjat toi 
senaattiin alkuperäisinä oikeusministeri Kerenski, joka 
annettuaan ne ensimäisen departementin yliprokuraatto-
rille, kehotti senaatia käsittelemään kysymystä niiden 
julkaisemisesta yleisesti tiedoksi, minkä jälkeen ministeri 
poistui istuntosalista. Käsiteltyään sen käsiteltäväksi 
jätetyn kysymyksen, päätti hallitseva senaatti julaista 
molemmat asiakirjat asetusten ja hallituksen määräysten 
kokoelmassa ja ilmottaa tästä käskykirjeellä kaikille se-
naatin alaisille virkamiehille ja hallituksen laitoksille. 
Tämän jälkeen astui uudelleen istuntosaliin oikeusmi-
nisteri ja ensimäisen osaston puheenjohtaja senaattori 
S. B. Wraskij, joka, ilmoitettuansa senaatin asiassa teke-
män päätöksen, kääntyi oikeusministeri A. F. Kerenskin 
puoleen kaikkien senaattorien yksimielisen harkinnan 
mukaan seuraavin sanoin: 

Hallitsevan senaatin ensimäinen departementti lausuu 
väliaikaiselle hallitukselle syvimmän tunnustuksensa no-
peasta laillisuuden ja järjestyksen palauttamisesta kal-
liissa isänmaassamme asettaen itsensä tämän hallituksen 
käytettäväksi täydelleen mainitun järjestyksen ja lailli-
suuden ylläpitämiseksi kalliin isänmaamme kukoistuksen 
ja menestyksen takeina. 

Vastaukseksi tähän oikeusministeri Kerenski lausui: 
Katson velvollisuudekseni ilmottaa kuulemani ilmotuk-
sen väliaikaiselle hallitukselle. Olen onnellinen siitä, 
että minun osalleni lankesi saattaa Pietari Suuren neron, 
oikeuden ja laillisuuden suojaksi luomalle laitokselle 
erittäin tärkeät valtiolliset asiakirjat, joiden julkaiseminen 
täydentää vanhan valtiojärjestyksen lakkauttamisen. 
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Molemmat asiakirjat on senaatti ottanut säilyttääk-
seen ikuisiksi ajoiksi. Samana päivänä ilmotti oikeus-
ministeri väliaikaiselle hallitukselle ensimäisen departe-
mentin tekemästä päätöksestä ja hänelle senaatissa teh-
dystä ilmotuksesta. 

Väliaikaisen hallituksen julistus. 

Suuri asia on tapahtunut. Venäjän kansan mahta-
valla mielenpurkauksella on kukistunut vanha järjestys. 
Uusi vapaa Venäjä on syntynyt. Suuri vallankumous 
täydentää pitkien vuosien taistelun. Lokak. 30 p. 1905 
Venäjän heränneiden kansanvoimien painostuksesta an-
netulla asiakirjalla luvattiin sille perustuslailliset vapau-
det. Kuitenkaan ei näitä lupauksia täytetty. Kansan 
toiveiden esittäjä, valtakunnanduuma, hajotettiin. Toista 
duumaa kohtasi sama kohtalo ja kansan tahtoa voitta-
maan voimaton hallitus päätti heinäk. 16 p. 1907 anne-
tulla asiakirjalla riistää väestöltä takaisin osan sille 
annettuja oikeuksia. Osanotto lainsäädännölliseen toi-
mintaan on otettu 10 pitkän vuoden kuluessa pois, 
tuuma tuumalta sen vallottamat oikeudet. Maa heitet-
tiin uudelleen mielivallan ja omavaltaisuuden kuiluun. 
Kaikki yritykset vallan sen haltuun saattamiseksi osot-
tautuivat turhiksi ja suuri maailman taistelu, johon vi-
hollinen saattoi isänmaan, yllätti sen kansan kanssa 
yhdistymättömän, isänmaan kohtalosta välittämättömän 
ja rikoksen häpeään tahrautuneen vallan siveellisen rap-
pion tilassa. Eivät kauhea sisäinen sekasorto, raskaan 
taakan alla nääntyvän armeijan sankarilliset ponnistukset 
eivätkä kansallisen vaaran edessä yhtyneen eduskunnan 
kehotukset pystyneet johtamaan entistä keisaria ja hänen 
hallitustaan yhtymisen tietä kansan kanssa. Ja kun Ve-
näjä sen johtajain lainvastaisilla ja turmiollisilla toimilla 
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oli asetettu mitä suurimpain onnettomuuksien eteen, 
täytyi kansan itsensä ottaa valta omiin käsiinsä. Hetken 
tärkeydestä tietoisen kansan yksimielinen ja vallanku-
mouksellinen innostus ja valtakunnanduuman päättä-
väisyys loivat väliaikaisen hallituksen, joka myös pitää 
pyhänä ja vastuunalaisena velvollisuutenaan toteuttaa 
kansan toivomukset ja saattaa maan vapaan kansalais-
järjestyksen tietä. Hallitus uskoo, että kansantaistelussa 
vanhaa valtaa vastaan ilmennyt isänmaallinen henki 
tulee myöskin innostuttamaan uljaita sotilaita taistelu-
kentällä. Hallitus tulee omasta puolestaan ponnistamaan 
kaikki voimansa armeijan turvaamiseksi kaikella välttä-
mättömällä sodan saattamiseksi voittoisaan loppuun. 
Hallitus tulee pysyvästi säilyttämään meitä muiden val-
tojen kanssa yhdistävät liitot ja horjumatta täyttämään 
liittolaisten kanssa solmitut sopimukset. Ryhtyen toi-
menpiteisiin maan suojelemiseksi ulkonaista vihollista 
vastaan, katsoo hallitus samalla ensimäiseksi velvolli-
suudekseen tien avaamisen kansan tahdon ilmaisemi-
seksi hallitusmuodon suhteen ja kutsuu mahdollisimman 
lyhyen ajan kuluttua koolle perustavan kansalaiskokouk-
sen yleisen, yhtenäisen, välittömän ja salaisen äänes-
tyksen perusteella, turvaamalla osanoton vaaleihin isän-
maan uljaille puolustajille, jotka nyt vuodattavat vertaan 
taistelutantereella. Perustava kansalaiskokous julkaisee 
myös perustuslait, jotka takaavat maalle oikeuden, tasa-
arvoisuuden ja vapauden järkkymättömät perusteet. 
Tuntien koko maata painaneen oikeudettomuuden taa-
kan, joka on ehkäissyt kansan vapaata luovaa innos-
tusta, raskaiden kansan järkytysten aikoina, katsoo väli-
aikainen hallitus välttämättömäksi viipymättä ja ennen 
perustavan kansalliskokouksen kokoonkutsumista tur-
vata maan lujilla normeilla, jotka turvaavat kansalais-
vapauden ja kansalaistasa-arvoisuuden, jotta kaikki kan-
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salaiset voivat vapaasti osottaa henkisiä voimiaan luo-
vassa työssä isänmaansa hyväksi. Hallitus huolehtii 
niinikään sellaisten normien säätämisestä, jotka turvaa-
vat kaikille kansalaisille yleisen valitsijaoikeuden perus-
teella yhtäläisen osanoton paikallisten itsehallintoelinten 
vaaleihin. Kansalaisvapautuksen hetkellä muistaa koko 
maa hartaalla kiitollisuudella niitä, jotka taistelussa val-
tiollisten ja uskonnollisten vapauksiensa puolesta ovat 
joutuneet kostonhimoisen vanhan vallan uhreiksi ja 
väliaikainen hallitus katsoo iloiseksi velvollisuudekseen 
palauttaa kunnianosotuksilla karkotuspaikoistaan kaikki 
isänmaan hyvän puolesta kärsimään joutuneet. Täyt-
täessään nämä tehtävät elähyttää väliaikaista hallitusta 
usko, että se tulee täyttämään kansan tahdon ja että 
koko kansa tulee kannattamaan sitä kunniakkaassa pyr-
kimyksessä turvata Veuäjän onni ja menestys. Tästä 
uskosta se ammentaa reippautta ja vain koko kansan 
yhdessä ponnistustensa kannattamisessa se näkee uuden 
järjestyksen voiton. 



Vallankumous Suomessa maaliskuun 
1 5 - 2 0 päivinä 1917. 

Oli selvää ja olosuhteista itsestään lankeavaa, että 
vallankumousliike Suomessa pääsi vauhtiin vasta sitten, 
kun se oli Venäjällä kehittynyt ohi kriitillisimmän vai-
heensa; että se meillä kulki moniaita päiviä jälempänä 
kuin Venäjällä. Se olikin muuten taktillisesti aivan 
oikein, sillä Venäjällä oli tämä valtava liike alkanutkin 
ja siellä sen kohtalo oli ensin ratkaistava, ennenkuin 
voitiin Suomessa ryhtyä minkäänlaisiin toimenpiteisiin. 
Itse sisimmältä olemukseltaan oli Suomi aina ollut val-
lankumouksellinen ja valmis yhtymään tähän liikkeeseen, 
milloin vain onnellinen tilaisuus siihen ilmestyisi. Mutta 
Venäjän vanha hallitusjärjestelmä oli siksi tiukkaan 
puristanut täällä toiminta- ja sananvapauden, että sen 
oli mahdotonta nykyoloissa ottaa alotetta tähän suun-
taan. Eihän meillä ollut armeijoita eikä muita apukei-
noja käytettävänä, kuten Venäjällä, eikä despotismin 
tuhatvuotisia juuria käynyt ryhtyminen katkomaan vain 
paljain käsin. Ensin täytyi tulla myrsky, joka pyyhkäsi 
pois esteet. Ja sellainen tulikin Idästä päin, josta niin 
monasti ennen oli jäinen taantumus tunkeutunut yli 
kovia kokeneen maamme. 

Sitäpaitsi oli Suomi noina kohtalokkaina päivinä 
aivan eristetty Pietarista ja Suomen sensuuriviranomai-
set sekä muut vanhan hallituksen uskolliset kätyrit kyllä 
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tekivät kaiken voitavansa, etteivät tiedot Venäjän jär-
kyttävistä tapahtumista päässeet aivan ensimmäisinä päi-
vinä yleisemmin tunnetuiksi Suomessa. Siksipä olikin 
Pietarin kaduilla jo taisteltu useita päiviä, ilman että 
Suomessa muuta kuin joissain suljetuissa piireissä edes 
aavistetuinkaan mitä Venäjällä oikeastaan oli tekeillä. 
Oli kyllä liikkunut epämääräisiä huhuja aina duuman 
hajoittamisesta alkaen, että Venäjällä oli levottomuuksia 
ja monet tarkkanäköisemmät olivat jo ennakolta aivan 
varmoja, että Venäjän silloinen hallitus oli valtakunnan-
duuman hajoittaissaan jännittänyt jousen liian kireälle. 
Mutta nämä olivat vain ylimalkaisia huhuja, jotka eivät 
olleet pukeutuneet minkäänlaisiin määrättyihin muo-
toihin. Ja levotontahan oli Venäjällä aina ollut; se ei 
ollut meille niinkään uutta. 

Historiallinen sähkösanoma. 

Mutta sitten tapahtui Venäjällä tuo suuri ratkaisu ja 
suomalaiset eivät voineet pitemmältä jäädä tietämättö-
miksi asiainkulusta. Ensimäinen virallinen tiedonanto 
Venäjän tapahtumista saapui Suomeen torstaina 15 p:nä 
maaliskuuta. Se oli duuman väliaikaisen toimikunnan 
sähkösanoma, jossa toimikunta hillityin ja samalla hä-
märin sanoin ilmoittaa, että Venäjällä oli jotain mer-
kitsevää tapahtunut. Sähkösanoman sanamuoto puhu-
koon itse puolestaan: 

„Pietarista, maalisk. 14 p:nä. (P. T.) Keskiyöllä maa-
liskuun 12 p. järjestäytyi lopullisesti valtakunnanduu-
man toimeenpaneva komitea, johon kuuluvat Rodsjanko, 
Kerenski, Tsheidse, Shulgin, Miljukov, Karaulov, Kono-
valov, Dimitrjukov, Rshevski, Skidlovski, Nekrasov ja 
Lvov.” 

Sitten seurasi toimeenpanevan komitean julistus, joka 
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on mainittuna jo Venäjän osastossa, ja jolla historialli-
sella tiedonannolla laaja Venäjä edustajainsa kautta 
ilmoitti suomalaisille, että sen historiassa nyt oli kään-
netty uusi lehti; että se oli nyt ottanut kohtalonsa omiin 
käsiinsä. Tarkemmin ajattelevalle tästä jo selveni ensi 
silmäyksellä, että Venäjällä oli tapahtunut täydellinen 
vallankumous. Sillä eihän hajotetun duuman edusta-
jilla olisi ollut oikeutta eikä tilaisuutta puhua tässä 
äänilajissa ellei se olisi suorastaan ottanut korkeinta 
valtaa omiin käsiinsä; jollei se olisi kieltäytynyt hajaan-
tumasta, kuten ennen Ranskan vallankumouksen päi-
vinä. Toinen sähkösanoma täydensikin tämän tiedon-
annon ja kuului se seuraavasti: 

„Pietarista, maalisk. 14 p:nä (P. T.). Kokoonnut-
tuaan maaliskuun 11 p:nä ylimääräiseen kokoukseen ja 
tutustuttuaan lainsäädännöllisten laitosten hajoittamista 
koskevaan käskykirjeeseen, päätti valtakunnanduuman 
vanhinten neuvosto, ettei valtakunnanduuma hajaannu 
ja että kaikkien edustajain on jäätävä paikoilleen.” 

Sitäpaitsi ilmoitettiin myöskin, että Pietarin sähkö-
sanomatoimiston nyt oli duuman toimeenpaneva komitea 
ottanut käsiinsä. Ei siis ollut epäilemistäkään, että Ve-
näjällä oli toimeenpantu vallankumous. 

Mutta ne jotka tätä vieläkin epäilivät olivat Suomen 
sensuuriviranomaiset. Istuihan heidän suurmestarinsa 
kenraali Seyn vielä paikoillaan Helsingissä odottamassa 
heiltä altista palvelustaan. Ja ylempänä olevain tiedon-
antojen ja toimeenpanevan komitean julistuksen kohta-
loksi tuli se, että painoviranomaiset poliisiviranomaisten 
avustamana takavarikoivat tämän, Venäjän sillä hetkellä 
korkeimman ja ainoan hallitusorgaanin, virallisen julis-
tuksen ennenkuin se ehti painettuina sähkösanomina 
laajemmalle levitä yleisölle. — Vielä viimeisellä hetkellä 
yksi synti monien muiden samallaisten lisäksi. — Tässä 
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on myöskin yksi syy, miksi Suomessa vasta niin myö-
hään herättiin tähän suureen yhteiseen toimintaan va-
pauden hankkimiseksi vuosien sietämättömän sorron 
jälkeen. 

Niin lujasti uskoivat vanhan järjestelmän uskolliset 
aseenkantajat Suomessa tuon järjestelmänsä pysyväisyy-
teen, että he miltei samaan aikaan kuin keisari Nikolai 
allekirjoitti valtaistuimelta luopumiskirjelmänsä vielä 
tarmolla toteuttivat tämän kukistuvan hallitsijan mieli-
valtaisia määräyksiä Suomessa. Mutta tätä uskoa ei 
kuitenkaan kestänyt kovin kauan. Sillä jo seuraavana 
päivänä alettiin julkaista laivastojen ja armeijoiden yli-
päälliköiden julistuksia, joissa nämä vakuuttivat olevansa 
täysin yksimielisiä valtakunnanduuman väliaikaisen toi-
mikunnan kanssa, t. s. t. Venäjän vallankumouksen 
kanssa. Ja näitä julistuksia ei käynytkään enää yhtä 
helposti takavarikoiminen kuin sanomalehtien sähkö-
sanomalehtisiä. Sillä ne tulivat sellaisilta tahoilta, joilla 
oli vallassaan keinoja saada sanottavansa kuuluville. 

Vallansiirto Suomessa. 

Maaliskuun 16 p:nä alkoi myöskin virallinen vallan-
kumous Suomessa. Klo 2 i. p. oli vanhalla senaatilla 
täysi-istunto, jossa esitettiin seuraavat kaksi asiakirjaa: 

„Suomenmaan kenraalikuvernöörin viran väliaikai-
nen hoitaja. 

Helsingissä, 3/16 p. maaliskuuta 1917. 

Herra senaattori, vara-amiraali Wireniukselle. 

Itämeren laivaston Päällikön määräyksen mukaan ja 
nojautuen Keisarillisen Suomen Senaatin Ohjesäännön 
36 §:n toiseen momenttiin, pyydän Herra Senaattoria 
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ryhtymään väliaikaisesti hoitamaan senaatin Talousosas-
ton varapuheenjohtajan virkaa. 

Senaattori Ad. Lipskij. Kansliatirehtöri N. Gor lo f f . 

Keisarilliselle Suomen Senaatille. 

Ilmoitan Senaatille, että olen tänään ryhtynyt väli-
aikaisesti hoitamaan Suomenmaan Kenraalikuvernöörin 
virkaa. 

Senaattori Ad. Lipskij. Kansliatirehtöri N. Gorlof f .” 

Senaatti päätti julkaista nämä asiakirjat virallisissa 
lehdissä. — — — 

Mutta missä olivat sitten Seyn ja Borovitinoff? Tämä 
selvenee seuraavasta joskin hieman suppeanlaisesta tie-
donannosta, jota sähkösanomana levitettiin yleisölle; 
sangen uskottavasti sen rajattomaksi ja jakamattomaksi 
riemuksi: 

„Kenraalikuvernööri ja senaatin varapuheenjohtaja 
pidätetyt. 

Eilen 16 p:n aamulla klo 6:n aikaan ilmestyi senaatin 
varapuheenjohtajan M. Borovitinovin asuntoon Vuori-
miehenkadun l:een yksi sotilas- ja yksi sivilihenkilö, 
jotka esittivät pidätysmääräyksen. Senattori B:n kolme 
yksityishuonetta sinetöittiin ja hänet itse vietiin pidätet-
tynä mikäli kerrotaan erääseen sotilaslaitoksen laivaan. 

Senaattori B:n virkahuone senaatissa lukittiin ja sine-
töitiin myös. 

Melkein samoihin aikoihin tapahtui kenraalikuver-
nöörin A. F. Seynin pidättäminen. 

Kenraali Seyn matkusti täältä eilen, sotilasvartioston 
saattamana, Pietariin menevässä pikajunassa, joka lähti 
klo 11,30 ill. Yleisö, jota oli saapunut runsaasti ase-
malle, katseli äänettömänä lähtöä.” 
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Näin lähti Suomesta tämä mies, jonka toiminta maas-
samme muodostaa varmaankin mustimmat lehdet mei-
dän historiassamme. Ja tämä lähtemistapa selventää 
täydellisesti, miksi eivät nämä herrat suvainneet olla 
läsnä tuossa niin perin tärkeässä senaatin 16 p:n istun-
nossa, vaikka he tavallisesti kyllä työnsivät nenänsä 
joka paikkaan. Sanotaan, että kenraali Seyn oli paen-
nut ajoissa laivastoon, koska hänkin, kuten kaikki tyran-
nilliset luonteet, näyttää olleen pelkuri. Mutta näin, 
juostessaan sutta pakoon tuli herralle karhu vastaan. 
Etsimäänsä suojaa ei hän laivastostakaan löytänyt, vaan 
napattiin hänet muitta mutkitta kiinni ja lähetettiin van-
gittuna Pietariin. Hänen matkansa, kuten sitä edellä-
olevassa tiedonannossa nimitetään, ei siis ollutkaan mi-
tään matkustamista. Päinvastoin se muistuttaa täsmäl-
leen niiden suomalaisten Pietariin menoa, jotka viime 
vuosien kuluessa olivat hänen hellän huolenpitonsa 
kautta saaneet kuukausimääriä virua Krestyssä. Mutta 
jättäkäämme tuomionsa historian tehtäväksi ja kiirehti-
käämme eteenpäin. 

Maaliskuun 16 p:n kuluessa alkoi myöskin liikkua 
epämääräisiä huhuja, että keisari Nikolai II oli luopunut 
vallasta veljensä suuriruhtinas Mikaelin hyväksi. Nämä 
huhut olivat kumminkin niin himmeitä ja uskomatto-
mia, ettei niihin silloin vielä voinut uskoa. Mutta sen 
sijaan aseman täyttä vakavuutta osoittivat tiedot siitä, 
että Venäjän Luoteisen rintaman ylipäällikkö kenraali 
Ruskij ja Läntisen sotarintaman ylipäällikkö kenraali 
Brusiloff olivat juhlallisessa julistuksessaan vakuuttaneet 
olevansa täydellisesti solidaarisia valtakunnanduuman ja 
sen valitseman toimeenpanevan komitean kanssa. Siis 
oli Venäjän jättiläisarmeijan korkein johto avoimesti 
astunut vallankumouksen tielle. Jos tähän asti Suo-
messa oli epäilty vallankumouksen lopullista onnistu-
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mistä, niin nyt ei ollut enää syytä kauemmin sitä epäillä. 
Sillä näiden molempien kenraalien julistukset vakuutti-
vat enemmän kuin itse valtakunnanduuma, että vallan-
kumous oli todellakin tällä kertaa täysin onnistunut. 

Keisari ja suuriruhtinas Nikolai II valtaistuimelta 
luopuminen. 

Lauantaina 17 päivänä levitettiin aamupäivällä säh-
kösanomaa, että Suomen Suuriruhtinas Nikolai II oli 
15 p:nä Pihkovassa allekirjoittanut valtaistuimelta luo-
pumisjulistuksensa. Tämän hän oli tehnyt veljensä suuri-
ruhtinas Mikaelin hyväksi, joka kuitenkin oli kieltäyty-
nyt toistaiseksi ottamasta valtaa käsiinsä, ennenkuin 
Venäjän kansa oli lausunut ajatuksensa asiasta. Tämä 
maailman historiallinen ja meille niin uskomattomalta 
tuntuva tapahtuma on saanut osakseen seikkaperäisem-
män selostuksen Venäjän tapauksien yhteydessä, niin 
ettei ole syytä sitä enää tässä uudistaa. Katsokaamme 
sen sijaan, mitä tämä tiedonanto aikaansai Suomessa. 

Tiedonanto Suomen senaatissa keisari Nikolai II 
vallasta luopumisesta. 

Senaatin täysi-istunnossa 17 p:nä maaliskuuta klo ½ 
2 ip. esiteltiin Keisari Nikolai II:n valtaistuimelta luo-
pumista koskeva manifesti sekä virallinen tiedonanto, 
jossa suuriruhtinas Mikael Aleksandrovitsh ilmottaa kiel-
täytyvänsä toistaiseksi vastaanottamasta kruunua. 

Senaatti päätti julkasta nämä asiakirjat virallisissa 
lehdissä kaikkien tiedoksi ja noudatettavaksi. Näitten 
asiakirjain esittelyn yhteydessä esiteltiin v. t. kenraali-
kuvernöörin, salaneuvos Lipskin kirjelmä, jossa hän 
kehottaa senaattia manifestin ja yllämainitun virallisen 
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tiedonannon johdosta ryhtymään asianmukaisiin toimen-
piteisiin. Senaatin istuntoon ottivat osaa senaattorit Vi-
renius, Brofeldt, Rainesalo, Semenov ja Ganskau. 

Maan keskusvirastoille lähetti v t. varapuheenjohtaja, 
senaattori A. Virenius seuraavan kirjelmän: 

Sangen kiireellinen. 
Suomen Keisarillisen Senaatin Talousosaston kanslia. 

Helsingissä, maalisk. 17 p:nä 1917. 
Maan keskusvirastoille. 
Keisarillisen Suomen Senaatin Talousosaston tänä 

päivänä tekemän päätöksen mukaisesti saa Talousosaston 
kanslia tämän ohella toimittaa Teille tiedoksi ja alai-
sillenne viranomaisille jaettavaksi painetut kappaleet 
niitä manifesteja, joista toisen on antanut Keisari Nikolai 
II maalisk. 2 päivänä (v. l.) sekä toisen Suuriruhtinas 
Mikael Aleksandrovitsh maalisk. 3 p:nä 1917 (v. l.) 

A. Virenius. 
* 

Virallisessa Lehdessä julkastiin luopumusjulistuskirja, 
suuriruhtinas Mikaelin manifesti hänen kieltäytymises-
tään sekä seuraavat asiakirjat: 

Kiireellinen sähkösanoma. Helsinki. Kiertokirje Suo-
men Kenraalikuvernöörin Apulaiselle. 

Pietari. Valtakunnan Duuma. 10460. Virall. 79 4. 3. 3 50. 

Kuluvan maaliskuun toisena päivänä on Hänen Ma-
jesteettinsa Keisari Nikolai Toinen luopunut valtaistui-
mestaan itsensä ja poikansa puolesta Suuriruhtinas Mi-
kael Aleksandrovitshin hyväksi. Maaliskuun kolmantena 
päivänä on Mikael Aleksandrovitsh kieltäytynyt otta-
masta vastaan Korkeinta valtaa, ennenkuin perustava 
kokous on vahvistanut Hallitusmuodon, sekä kehottanut 
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väestöä tottelemaan Valtakunnan Duuman alotteesta 
syntynyttä ja kaikella toimivallalla varustettua väliaikaista 
Hallitusta kunnes kutsutaan koolle perustava kokous, 
joka Hallitusmuotoa koskevalla päätöksellään julkilausuu 
kansan tahdon. 

Ministerineuvoston puheenjohtaja 
Ruhtinas Lvov. 

Kuulutus. 

Kun Hänen Majesteettinsa Nikolai II on luopunut 
Venäjän Valtakunnan valtaistuimesta ja Korkeimmasta 
vallasta, antaen samalla perintöoikeutensa veljelleen 
Suuriruhtinas Mikael Aleksandrovitshille sekä toivottaen 
hänelle Korkeimman siunausta valtaistuimelle nouse-
misen johdosta, ja kun Suuriruhtinas Mikael Aleksandro-
vitsh on päättänyt vastaanottaa Korkeimman vallan ai-
noastaan siinä tapauksessa, että Venäjän kansa koolle-
kutsuttavassa perustavassa kokouksessa sitä tahtoo, kuu-
luu Valtakunnan hallitseminen nykyään ja siihen asti, 
kun perustava kokous kokoonkutsutaan, Valtakunnan-
duuman alotteesta syntyneelle ja täydellä vallalla varus-
tetulle Väliaikaiselle hallitukselle. 

Mitä Suomeen tulee, on Väliaikainen Hallitus suun-
nitellut Eduskunnan mahdollisimman pikaista kokoon-
kutsumista ja yhteiskunnallisen Senaatin muodostamista. 

Ilmottaen tämän kehotan Suomen väestöä säilyttä-
mään; lainkuuliaisen rauhallisuutensa ja täyden järjes-
tyksen, noudattamaan lakeja ja sota-ajan määräyksiä sekä 
osottamaan asianmukaista kuuliaisuutta viranomaisille. 

Suomenmaan Kenraalikuvernöörin viran väliaikainen 
hoitaja, 

Senaattori Ad. Lipskij. 
Helsingissä, maaliskuun 4/17 p:nä 1917. 
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Näin tapahtui tämä meillekin kohtalokas vallanluo-
vutus, joka suomalaisillekin vakuutti täysimmässä mää-
rässä, että meidänkin kansamme nyt oli saanut kohta-
lonsa omiin käsiinsä. 

Suomen korkeimmat hallintovirat. 

Samaan aikaan oli Venäjällä kokoonpantu väliaikai-
nen hallitus määrännyt myöskin Suomen asiain minis-
terin. Sillä entinen ministerivaltiosihteeri kenraali Mar-
koff oli tullut vangituksi vanhan hallituksen jäsenten 
mukana ja viedyksi ministeripaviljonkiin toistaiseksi. 
Seuraavat sähkösanomat selventävät nämä tapahtumat: 

„Pietarista, 16 p. maalisk. (P. T.) Virallisesti. Suo-
men asiain ministeriksi on väliaikainen hallitus nimit-
tänyt valtakunnanduuman jäsenen Roditshevin, jonka 
on käsketty tänä yönä matkustamaan Helsinkiin. 

Pietarista, 16 p. maalisk. (P. T.) Virallisesti. Väli-
aikaisen hallituksen määräyksestä on Itämeren laivaston 
päällikkö Nepenin vanginnut ja asettanut vartioston 
alaiseksi ent. Suomen kenraalikuvernöörin Seynin ja 
Suomen senaatin talousosaston ent. varapuheenjohtajan 
Borovitinovin. 

Kansanliikkeen alkaminen Suomessa. 

Aina tähän asti oli Suomessa ollut aivan levollista, 
huolimatta siitä vaikka oltiinkin täysin selvillä kaikesta 
mitä Venäjällä tapahtui. Teollisuuslaitokset toimivat, 
kuten ennenkin, eikä mikään seikka osoittanut, että 
mitään tavallista poikkeavaa oli tekeillä. Mutta lauan-
taina 17 päivänä maaliskuuta aamupäivällä keskeytettiin 
työt tehtaissa ja työväestö alkoi toimeenpanna mielen-
osoituskokouksia. Tästä päivästä alkaen voidaan sanoa 
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vallankumouksen yleisemmin alkaneen Suomessa. Toi-
sissa kaupungeissa nämä kriitilliset päivät menivät ver-
rattain rauhallisesti, aiheuttamatta mitään arveluttavampia 
häiriöitä. Mutta toisissa kaupungeissa, kuten Helsin-
gissä, Viipurissa ja Turussa sai tämä liike kurittomam-
man luonteen, mikä taas johtui siitä, että niissä kau-
pungeissa oli toimintavalta meidän olojamme tuntemat-
tomien henkilöiden käsissä ja nämä — inhimillistä kyl-
läkin — innoissaan tekivät suoranaisia erehdyksiä. 

Vallankumouspäivät Helsingissä. 

Lauantai 17 päivä maaliskuuta ei ole unohtuva hel-
sinkiläisten mielistä heidän elämässään. Elettiin historian 
suurtapahtumia, mikä piirtyi mieleen niin syvälle, ettei 
vaikutusta siitä aika kykene hälventämään. 

Jo 8 aikaan aamulla nähtiin Kauppatorille kokoon-
tuvan sotaväkeä, pääasiallisesti meriväkeä. Puheita pi-
dettiin ja hurrattiin punaisten lippujen liehuessa. Suuren 
innostuksen vallitessa lähtivät sotilaat vaeltamaan pitkin 
Etelä-Esplanadia Erottajalle päin. Kulkueeseen liittyi 
maasotaväkeä ja matka jatkui kaupungin eri kasarmeille, 
joista liittyi yhä lisää osanottajia. Siviliväestö seurasi 
rauhallisesti tapausten kulkua. 

Koululaiset lähtivät aamulla tavalliseen aikaan kou-
luun, mutta tulivat tunnin päästä takaisin, kertoen, että 
kouluilla oli lupa. 

Samoin menivät eri virastojen rahalaitosten ja liik-
keiden henkilökunnat toimiinsa, mutta saivat ennen 
pitkää palata takaisin, sillä kaikki virastot, pankit, va-
kuutuskonttorit ja useimmat kauppaliikkeet lopettivat 
työnsä ja sulkivat ovensa. 

Näin saadusta vapaudesta johtui, että kaupungin 
kaduille vähitellen alkoi kertyä yhä enemmän ja enem-
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män väkeä. Katukäytävillä liikkui musta ihmisvirta. 
Keskellä katujakin nähtiin kävelijäryhmiä, jotka esteet-
tömästi voivat käyttää niitä tienään, syystä että hevosia 
vain aniharvoin sattui vastaan ja että koko päivän oli 
raitiotieliikenne seisauksissa. 

Sotaväki otti haltuunsa rautatieaseman, sulki Rauta-
tietorin, Kaivo- ja Hakasalmenkadut, osan Vilhon- ja 
Mikonkaduista sekä Aleksanterinkadun Fabianinkadun 
kulmasta Ylioppilastalolle. Kaikkialle katujen kulmiin 
asetti sotaväki asestetut patrullit, jotka valvoivat järjes-
tystä. Sotaväellä, niin upseereilla kuin miehistöllä, näh-
tiin pukuun kiinnitettynä kappale punasta kangasta, 
jonkalainen merkki ennen pitkää ilmestyi melkein kai-
ken siviliväestön rintaan. Väkijoukot lainehtivat rau-
hallisina pitkin katuja, jos pysähtyivät, saivat kehoituk-
sen jatkaa edelleen ja tottelivat. Yksinäinen maalais-
hevonen eksyy pahimpaan tungokseen Länsi-Heikin-
kadulle. „Stoi”. Patrulli tutkii kuormaa. „Harashoo 
— pradalshai!” (Hyvä on — jatka matkaa!) 

Vara-amiraali Maksimov. 

Kello ½ 11 aikaan saapui junalla Itämeren lai-
vaston uusi päällikkö, vara-amiraali Maksimov, jota 
vastaanottamassa oli meriväkeä. Hurraahuutojen kai-
kuessa ajoi hän autossa Katajanokalle. Samaan aikaan 
jaettiin meriväelle sota- ja meriministeri Gutshkovin 
päiväkäsky. 

Musta auto kiitää pitkin Etelä-Esplanadia. Pysähtyy. 
Korkea meriupseeri nousee seisomaan, puhuu ympärille 
kokoontuvalle yleisölle rauhoittavia sanoja, jakaa julis-
tusta. Vähän matkan päässä uudestaan sama näytelmä. 
Eläköön-huutoja. 

Klo ½ 1 tuli ensimäinen matkustajajuna Pietarista 
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liikenteen uudestaan alettua. Tällä junalla saapuivat 
uuden hallituksen sotaväenlähetystöt, joita tervehdittiin 
riemuhuudoin. 

Klo 2 aikaan saapui lääninvankilaan meriväen-
osasto vaatien vankien vapauttamista. Sotilaat neuvottiin 
merisotalaitoksen käytettävänä olevaan osastoon ja va-
pauttivat he siellä säilytetyt vangit. 

Sanomalehdet jakoivat lisälehtiä, jotka melkein revit-
tiin myyjien käsistä. Liikettä, jännitystä, mutta samalla 
levollista esiintymistä. 

Klo 2,55 vyöryi vihdoin asemasillalle odotettu juna, 
joka toi Roditshevin, kirjailija Protopopovin ja duuman-
jäsenen Skobelevin. Kansallisteatterin edustalle raken-
netulta lavalta 

Roditshev puhui sotaväelle, 

joka otti hänen sanansa myrskyisin suosionosotuksin ja 
hurraa-huudoin vastaan. Soittokunta soitti Marseljeesia, 
vahvat kädet tarttuivat puhujaan ja Roditshev kannet-
tiin riemusaatossa hotelli Fenniaan. 

Heti tämän perästä avattiin Rautatientori ja lähikadut 
jälleen yleisölle ja sotilasvartiostot poistettiin katujen 
kulmista, järjestyksen valvonnan jäädessä yksityisille 
katuja kierteleville patrulleille. Tässä yhteydessä sopii 
mainita, että ainoatakaan poliisia ei nähty koko päivänä. 

Klo ½ 4 aikaan iltapäivällä herätti kaupungissa 
suurta huomiota kulkue, jonka etunenässä nähtiin suuri 
punainen lippu ja sotilassoittokunta. Marseljeesin kai-
kuessa marssittiin Itä-Heikinkatua Turun kasarmilta päin, 
käännyttiin Etelä-Esplanadille ja yhtäkkiä, soitonjohtajan 
annettua merkin puhaltajille, sotilassoittokunta soitti 
Porilaisten marssia! 

Sävelet kutsuivat yleisöä koolle ja sankat joukot 
alkoivat seurata soittokuntaa. Vanhan Seurahuoneen 
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sotilassairaalan kohdalla muuttuivat sävelet taas Mar-
seljeesiksi. Keisarillisen linnan ohi mentäessä tervehti 
kulkue haavottuneita, kääntyi Päävahdille ja Aleksan-
terinkadulle. Soittokunnan saavuttua Ylioppilastalolle 
tarjosi silmäys Heikinpuistosta Senaatintorille päin har-
vinaisen näyn: yhtenäinen, katkeamaton ihmismeri, joka 
täytti koko Aleksanterinkadun päästä päähän. Arviolta 
useampia kymmeniä tuhansia ihmisiä. Soittokunta palasi 
Turun kasarmille ja väkijoukko hajosi. 

I:n osan loppu. 

Huomatkaa seuraavalla sivulla oleva ilmotus! 



Vallankumous Venäjällä 
ja Suomessa 

II osa 
ilmestyy kohdakkoin. II osa tulee sisältä-
mään vielä jatkoa näihin historiallisiin ta-
pahtumiin. Sitäpaitsi tulee teos sisältämään 
myös kuvauksia ja paljastuksia entisen kei-
sarin Nikolai ll:n hallituskaudelta kuin 
myös mielenkiintoisia tapahtumia keisarilli-
sen perheen elämästä. Teos tulee ilmesty-
mään kuvitettuna ja värillisellä kansilehdellä 
varustettuna. 

Teoksen hinta on 1: —. Tilatkaa se ajois-
sa, ennenkuin loppuu kesken, kuten I:nen 
osa loppui. 

Tilaukset osotettavat allekirjoittaneelle Tam-
pereelle, Läntinenkatu 40, ennen Toukok. 
25 päivää. 

Uusia asiamiehiä otetaan hyvää palkkiota 
vastaan. 

K u s t a n n u s t o i m i s t o V A P A U S 
Tampere, Läntinenkatu 40. 






