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Tilanteesta
• Nopean teollistumisen myötä työväenliike 

Venäjällä oli vahvassa kasvussa. 
• Pietarissa oli valtavia tehtaita, esim. 

Putilovin tehtaalla oli yli 12 000 työntekijää. 
• Voimistuva sosialidemokraattinen liike pyrki 

antamaan taisteluille poliittisen sisällön. 
Vaadittiin mm. 8 tunnin työpäivää ja tsaarin 
yksinvallan kumoamista. 

• Käynnissä oleva sota Japania vastaan aiheutti 
puutetta ja suurta tyytymättömyyttä.



Tilanteesta

• Sunnuntaina tammikuun 9. päivänä 1905 
(nykyisen ajanlaskun mukaan 22.1.1905) 
noin 140 000 hengen suuruinen väkijoukko 
lähti viemään tsaarille anomusta pappi 
Gaponin johdolla. 

• Georgi Capon kuului ns. zubatovilaisen 
työväenliikkeen johtajiin. 



Tilanteesta

Zubatovilaisuus 
Zubatov oli poliisipäällikkö, joka perusti 
”oikeudellisten työntekijöiden järjestön”.  
Tavoitteena oli tyydyttää joitain työläisten 
vaatimuksia ja valvoa työväkeä. 
Haluttiin luoda tsaarihallituksen oma 
työväenliike, joka keskittyisi vain 
taloudelliseen taisteluun vallankumouksellisen 
poliittisen taistelun sijasta.



Tilanteesta

Tsaarille esitettävässä anomuksessa vaadittiin 
mm. 
•sananvapautta 
•välillisten verojen korvaamista välittömällä 
progressiivisella verolla 
•Japania vastaan käytävän sodan lopettamista 
•8 tunnin työpäivää ja ylitöiden rajoittamista 
•neuvotteluoikeutta työläisten järjestöille 
•palkkasääntelyä (minimipalkkaa)



Lenin: Verisunnuntain aatto

Gaponin aloitteesta oli sunnuntaiksi, 
tammikuun 9 päiväksi (22.1.), määrätty 
työläisjoukkojen kulkue Talvipalatsille 
esittämään tsaarille ”anomus” perustavan 
kokouksen koollekutsumisesta ja työväen 
konkreettisista vaatimuksista.



Verisunnuntain aatto

Jo lauantaina, tammikuun 8 pnä (21.1.), lakko 
Pietarissa oli kasvanut yleiseksi. Yksinpä 
virallisetkin tiedot laskivat lakkolaisten 
lukumäärän 100 000 … 150 000 hengeksi. 
Venäjä ei ollut ennen vielä nähnyt noin 
valtavaa luokkataistelun purkausta. 
Puolitoistamiljoonaisen jättiläiskeskuksen 
koko teollisuus-, kauppa- ja yhteiskuntaelämä 
halvaantui.



Verisunnuntain aatto

Proletariaatti osoitti käytännössä, että sen ja 
yksinomaan sen varassa pysyy pystyssä 
nykyinen sivilisaatio, että se luo työllään 
rikkaudet ja ylellisyyden ja että sen varassa on 
koko ”kulttuurimme”. 
Kaupunki jäi ilman sanomalehtiä, ilman valoa, 
ilman vettä. Ja tällä yleislakolla oli selvästi 
ilmaistu poliittinen luonne, se oli 
vallankumous-tapahtumien välitön prologi 
(johdanto).



Verisunnuntain aatto

Aika ajoittain sosialidemokraatit pitävät 
puheita ja levittävät lehtisiä. Ne otetaan 
vastaan ylipäänsä myötämielisesti, vaikka 
zubatovilaiset yrittävätkin järjestää 
oppositiota.



Verisunnuntain aatto

Kaduille liimataan kaupunginpäällikön 
ilmoituksia, joissa kielletään kokoontumiset 
ja uhkaillaan asevoimalla. 
Työläiset repivät ne pois. Lähiseuduilta 
siirretään kaupunkiin sotaväkeä. Sapelit 
paljastettuina kasakat pakottivat 
raitiotieläisiä (konduktöörejä ja ajureita) 
menemään töihin.



”Verisunnuntai”

Ortodoksinen pappi Georgi Gapon johti 
rauhanomaisen marssin Pietarissa viemään 
vetoomusta keisarille Talvipalatsiin 22. 
tammikuuta (vanhan ajanlaskun mukaan 
9.1.) 1905. 
Tsaarin hallitus vastasi ampumalla 
väkijoukkoon.



Kulkue Talvipalatsiin







Sotilaille 
annettiin 
ampumis-
käsky







Verisunnuntai

Hallituksen tiedonanto 96 surmatusta ja 330 
haavoitetusta on ilmeisesti valheellinen, 
eikä siihen usko kukaan. 
Viimeisten sanomalehtitietojen mukaan 
sanomalehtimiehet esittivät tammikuun 13 
pnä (26.1.) sisäministerille luettelon 4 600 
surmatusta ja haavoitetusta, luettelon, 
jonka reportterit olivat laatineet. Tämäkään 
luku ei tietenkään voi olla täydellinen.



Verisunnuntai; paikoitellen vastarintaa

Hallituksen tiedonannosta 
Väkijoukko pystytti piikkilankaesteillä ja 
punaisilla lipuilla varustettuja barrikadeja 
Shlisselburgin tielle, sitten Narvan tulliportin 
luo, Troitskin sillalle, Aleksanterin puiston 
luo, Nevskin puistikkoihin. Viereisten talojen 
ikkunoista heitettiin kiviä ja ammuttiin 
sotaväkeen. Väkijoukko riisti poliiseilta 
aseita. Schoffin asetehdas ryöstettiin.



Verisunnuntai; paikoitellen vastarintaa

Ranskalainen kirjeenvaihtaja 
Vasiljevski Ostrovilla barrikadeja valaisevat 
lakkolaisten sytyttämät nuotiot. 
Pataljoona sotilaita pistimet tanassa valtaa 
rynnäköllä kumoonkaadetuista reistä tehdyn 
barrikadin. Siinä tapahtuu suoranainen 
teurastus. Satakunta työläistä jää taistelu-
tantereelle. Ohitseni kuljetetaan viitisen-
kymmentä haavoittunutta vankia. Upseeri 
uhkaa minua pistoolilla ja käskee poistumaan.



Taiteilijan 
näkemys 
(Granger)



Arvioita

• Sen otaksuman puolesta, että pappi 
Gapon on provokaattori, tuntuu puhuvan 
se tosiseikka, että hän on zubatovilaisen 
yhdistyksen osanottaja ja johtomies. 

• Ei saa ehdottomasti hyljätä ajatusta, että 
pappi Gapon on voinut olla vilpitön 
kristillinen sosialisti, että nimenomaan 
verisunnuntai on sysännyt hänet täysin 
vallankumoukselliselle tielle. Me 
kallistumme tähän olettamukseen.



Arvioita

Sosialidemokraattien taktiikka uuteen 
johtomieheen nähden on hahmottunut 
itsestään: zubatovilaiseen on suhtauduttava 
varovasti, odottavaisesti ja 
epäluottamuksella. 
Joka tapauksessa on välttämätöntä 
tarmokas osallistuminen nostatettuun 
(vaikkapa zubatovilaisenkin nostattamaan) 
lakkoliikkeeseen, sosialidemokraattisten 
katsantokantojen ja tunnusten tarmokas 
levittäminen.



Arvioita

Hallitus saattoi tahallaan proletariaatin 
kapinaan, aseettomien pieksämisellä se 
synnytti barrikadit tukahduttaakseen tämän 
kapinan verimereen. Proletariaatti on 
oppiva näistä hallituksen antamista 
sotilaallisista opetuksista. 



Arvioita

Ja proletariaatti oppii kansalaissodan taidon, 
koska se on jo alkanut vallankumouksen. 
Vallankumous on sotaa. Se on kaikista historian 
tuntemista sodista ainoata laillista, oikeutettua, 
oikeudenmukaista ja todella suurta sotaa. 
Työläisten oli hyvin vaikea siirtyä aseelliseen 
taisteluun. Hallitus on nyt pakottanut heidät 
siirtymään siihen. Ensimmäinen, vaikein askel on 
otettu.



Arvioita

Kun luodaan yleissilmäys verisunnuntain 
tapahtumiin, hämmästyttää eniten se, 
miten siinä kietoutuivat yhteen naiivi 
patriarkaalinen usko tsaariin ja ase kädessä 
tsaarivaltaa vastaan käyty vimmattu 
katutaistelu.



Arvioita

Venäjän vallankumouksen ensimmäinen 
päivä asetti hämmästyttävällä voimalla 
vastatusten vanhan ja uuden Venäjän, 
osoitti talonpoikain ikivanhan uskon tsaari-
isään olevan kuolemassa ja 
vallankumouksellisen kansan syntymisen 
kaupunkiproletariaattina.



Arvioita

Työläis- ja talonpoikaisjoukot, joilla oli vielä 
säilynyt tsaari-uskon jätteitä, eivät voineet 
ryhtyä kapinaan,— sanoimme me. 
Tammikuun yhdeksännen päivän jälkeen 
meillä on oikeus sanoa: nyt ne voivat ryhtyä 
ja ryhtyvät kapinaan. Järjestämällä 
aseettomille työläisille verilöylyn „tsaari-isä” 
itse sysäsi heidät barrikadeille ja antoi heille 
barrikaditaistelun ensimmäiset opetukset.



Arvioita

Sosialidemokratian tehtäväksi jää huolehtia 
Pietarin verilöylypäiviä koskevien viestien 
mahdollisimman laajasta levittämisestä, 
omien voimien edelleen tiivistämisestä ja 
järjestämisestä ja siitä, että entistä 
tarmokkaammin propagoidaan sen jo aikoja 
sitten esittämää tunnusta: yleiskansallinen 
aseellinen kapina.



Tapahtumien taustaa

Kipinänä, joka sytytti palon, oli muuan 
aivan tavallinen yhteenotto työn ja 
pääoman välillä — lakko eräällä tehtaalla. 
On kuitenkin mielenkiintoista, että tuo 
Putilovin tehtaan 12 000 työläisen lakko, 
joka puhkesi maanantaina, tammikuun 3 
pnä (uutta lukua 16.1.), oli etupäässä lakko 
proletaarisen solidaarisuuden nimessä. 
Syynä oli neljän työläisen erottaminen.



Tapahtumien taustaa

Sitten he ovat lähettäneet valtuuston 
toisille tehtaille tiedottamaan 
vaatimuksistaan ja kehottamaan yhtymään 
lakkoon. Tuhansia ja kymmeniä tuhansia 
työläisiä on alkanut yhtyä liikkeeseen.



Tapahtumien taustaa

Työväenluokan vallankumouksellinenvaisto ja 
sen solidaarisuuden henki saa voiton kaikista 
pienistä poliisiviekkauksista. Zubatovilaiset 
vetävät liikkeeseen mukaan 
takapajuisimmatkin työläiset, ja sitten 
myöhemmin jo tsaarihallitus itse pitää huolen 
työläisten sysäämisestä pitemmälle, itse 
kapitalistinen riisto työntää heitä rauhallisesta 
ja läpeensä tekopyhästä zubatovilaisuudesta 
vallankumoukselliseen sosialidemokratiaan.



Tapahtumien taustaa

Proletaarisen elämän ja proletaarisen 
taistelun käytäntö saa yliotteen herrojen 
zubatovilaisten kaikista ”teorioista” ja 
kaikista ponnisteluista.



Tapahtumien taustaa

Työläisen kirjeestä 
Suuri osa työläisiä on puhtaasti 
taloudellisen taistelun kannalla, poliittista 
taistelua vastaan. Kuitenkin on odotettava 
ja toivottava, että tämä mieliala muuttuu 
ja työläiset tulevat ymmärtämään, että 
ilman poliittista taistelua he eivät saa 
hankituksi mitään taloudellisia 
parannuksia.



Johtopäätöksiä

Ne, jotka kirjoittelevat vaistonvaraisen 
kapinan viimeisistä päivistä, siirtyvät tämän 
tästä puhumaan vallankumouksen ensi 
päivistä. Käännekohta Venäjän historiassa 
on koittanut. 
Venäjän työväenliike on muutamassa 
päivässä noussut korkeammalle asteelle. 
Silmiemme nähden se kasvaa koko kansan 
kapinaksi.



Johtopäätöksiä

Vallankumouksien historiassa tulevat esille 
vuosikymmeniä ja vuosisatoja kypsyneet 
ristiriidat. Elämä käy tavattoman rikas-
sisältöiseksi. 
Poliittiselle areenalle astuu aktiivisena 
taistelijana massa, joka on aina ollut 
varjossa ja jonka pintapuoliset 
havainnoitsijat jättävät sen tähden usein 
huomioimatta tahi jota he vieläpä 
halveksivatkin.


