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Karjala

!.

Tarinat ja historia.
Itäinen osa nykyistä Suomenmaata, Suomen-

lahdesta Laatokan länsipuolitse Vienamereen asti, oli
lvanhimpina aitoina Pohjois-europan kansoille tun-
nettu Karjalan, eli Kyrialan nimellä. Suomenlahtiti
kutsuttiin näinä historian manhoina aikoina Kyrjalan
eli Karjalan tähdeksi. Mutta maitta historialliset tie-
dot uinu mainitsemat Karjalan nimeä, tämä maakun-
ta ja sen elämä oli kuitenki pian tuntematoin useim-
mille Pohjois-europan kansoille. Ainoasti ne ivähiiiset
historialliset tiedot siitä Vanhaan aikaan kuuluisasta
Permiasta eli Biarmiasta sisältämät monjaita katko-
tulta tarinoita Karjalasta. Itse Karjalaiset, niinkuin
muutti suomalaiset lahkokunnat, eiivät ole Vanhim-
mista ajoistansa jättäneet mitään kirjallisia tietoja.
Norjan ja Islannin tarinat oivat ainoat, joissa Kar-
jalaisia mainitaan 9:nellä Vuosisadalla. Näiden -mu-

kaan Aunuksen maa Äänisen mettä myöten oli silloin
Karjalaisten hallussa. Siihen aikaan mainitaan Kar-
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jalaisilla myös olleen useimpia kuninkaita, jotta hal-
litsiwat eri-ivaltatnnnissaan. Tällaisiä oliwat Her-
geiri Aallokkaan eli Latokan linnassa, Skuli, Ulutieli,
Ulivi ja Grimini Aunuksen linnassa, muosien 800 ja
900 wälillä j. Kr. s. Nämä olimat monellaisessa
keskuudessa Perunan kuninkaiden kanssa, ja kämimät
sotia Kainulaisia mastaan, mitkä asuiwat Karjalan
länteisillä rajoilla ja joilla samoina aikoina Kylliäi-
nen (Kyllianus) oli kuninkaana.

Tarinat, joissa näitä kuninkaita mainitaan, eiivät
kuitenkaan ole luotettamia, sillä koko pohjois-europan
historia alkaa ivasta samoina aikoina tulla iviihiinki
tarkemmin kirjoitetuksi. Mutta kuitenki löytyy Kar-
jalan kielessä Mielä nytki jälkiä näistä sen itsenäisyy-
den ajoista. Itäpuolella Karjalaa, pitkin Aunuksen
rajaa, samaten kuin koko Aunuksen ja Arkangelin eli
Vienanmeren rantamaissa, kaikki suomalaiset nimittä-
mät hallitsiaa ainoasti kuninkaan nimellä. "Meiiin
Kuningas", sanoo Itäkarjalainen Suomessa, samoin
kuin Aunukselainen sekä Arkangelilainen ; ja tämä sa-
na soipi heidän suusta miu ominaisella taivalla, että
jokainen sitä kuullessa luulee kortvissaan kaikuman
Viimeisiä ääniä siitä sadullisesta elämästä, joka tu-
hat muotta sitte liikkui Aallottaan ja Äänisen .ha-
noilla rannoilla.

Karjalan historiallinen aika moidaan lukea masta
niistä ajoista kuin Ruotsalaiset alkoimat tehdä »valloitus-
retkiiinsii Suomeen. Jo heidän ensimiiisestä »valloitus-
retkestänsä, w. 1157, saadaan sen Verran tietääKarja-
laisista, että heidän maa alkoi Kymijoesta itäänpäin.
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Vielä sata muotta myöhemmin, tuin koko Hämeen-
maa oli tullut Ruotsin maltaan, nähdään että Päi-
jänteen lvcsijalso, joka Kyminjoesta parkautun Suo-
menlahteen, ylimalkaiu oli rajana Karjalaisten ja
Hämäläisten lahkokuntain lvälillä. Mntta mihin asti
Karjalan maa ulottui itään ja pohjoiseen päin, se oli
Vielä yhät pimeydessä. Venäläiset ajantiedot puhe-
lemat ensikerran Karjalaisista masta wuoden 1140 pai-
koilla, »vaan hekään eiwiit Vielä rajoita missä nämä
Karjalaiset asumat. Mutta sikäli tuin Ruotsin »val-
loitus lemeni itäänpäin,Karjalaiset tuliwat aina enem-
män »vedetytsi historian alalle, ja heidän maansa myös
tarkemmin rajoitetuksi. Torkel Knuutinpojan lvoitto-
retki Karjalaan ja Viipurin linnan perustaminen toi
suuren osan Karjalaa Ruotsin mallan alle. Ne Vä-
hät tiedot tästä Tortelin matkasta eiwiit walaise mis-
sä tilassa Karjala oli hänen sinne tullessa. Sen
maan siitä saamme tietää että Karjalassa silloin oli
14 kihlakuntaa, joista nykyiset Äyriipää, Jääski ja
Salvo tuliwat Ruotsille woitetuksi. Minkä nimelliset
ja missä ne 14 kihlakuntaa olimat, siitä ei ole sen
tarkempaa tietoa. Ihtä mähiin se on meille tunnettu
millainen hallitus oli näissä kihlakunnissa. Että ne
olimat kuitenki siihen asti lvapaita yhdyskuntia, joilla
ei ollut mäkinaista yhteyttä muukalaisten kanssa, se on
niihtiitvä Venäen sen aikuisista aikakirjoista, mitkä
heidän alle knulumain kansain sekaan eilviit mielä lue
Karjalaisia. Ruotsalaiset oliwat kohta Viipurin lin-
nan perustettua kyllä Valloittaneet Käkisalmen linnan.
Tämän linnan alku on ihan tuntematoiu. Venäliii-
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fet aikakirjat sanomat sen ruotsalaisten perustamaksi.
Mutta ruotsalaisten tullessa Käkisalmeen m. 1293
siellä jo oli entinen linna, jonka he maan uudelleen
paransimat. Olkoon se kuin hywänsii, mutta masta
tämän Käkisalmen linnan kanssa alkaa se Merinen his-
toria, joka Vähitellen kuudensadan Vuoden kuluessa
on piirtänyt Karjalan nykyiset rajat ja muodostanut
sen asukasten luonnon.

Käkisalmen linna tuli jo muonna 1295 lveniiläi-
filtii poltetuksi, jonka siaan he m. 1310 rakensimat uu-
den linnan eli kaupungin Uusjiirlven rannalla ja tut-
suimat sen Karjalan linnaksi. Itäinen puoli nykyistä

Karjalaa kuuluu kohta sen jälkeen Nomgorodin ja Ve-
näen kanssa yhteyteen, Karjalan eli Käkisalmen lää-
nin nimellä. Päiihkiniisaaren ranhan-liitossa, joka m.
1323 tehtiin Ruotsin ja Nomgorodin millillä, Karjala
tuli ensikerran reiviiistyksi kahtia halki, rajalla mikä
kulki etelästä pohjoiseen ja aina Jäämereen asti. Tä-
mä ivaltakuntain raja piti lähteä Raja- ja Siie-joesta,
kulkea Vuoksen mirran ja Torsanjiirlven kautta Var-
pawuoreen, Särkilahden kylän luona Säiimingissä,
ja sieltä Purumeden, Oriiveden ja Rikkaiveden halki
Kaawin kautta Kellotaipaleesen ja Pisanlvuoreen. Tä-
mä raja pidetään mielä nytki Salvon ja Karjalan
maakuntain eroituksena.

Tuskin mikään historian aikainen tapaus on koko
Suomelle, maan erittäin Karjalalle tuonut niin pal-
jon onnettomuutta kuin tämä onnettomasti solvittu
raja. Tämän rajan kanssa yhtaikaa alkatvat ne epä-
lukuiset sodat ja rajariidat, mitkä myöhempiin aikoi-
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hin estiwät kaiken edistynnön molemmin pnolin rajaa.
Samonmaa oli tullut »vähitellen asutuksi ja muuttu-
nut erinäiseksi maakunnaksi. Sen asukkaat kadottiivat
sen uuden rajan kautta paljon entisiä lviljellys-mai-
tansa, jotka jiiimiit Käkisalmen läänin puolelle. Näis-
tä syntyitvät ensimiiiset hirmuiset rajariidat. Sawo-
laiset tunkeusiwat loitos Karjalaan, tappoiwat siellä
asukkaita ja polttilvat taloja. Venäjän puolen Karja-
laiset pyysilvät taas Notvgorodista apua näitä Sawon
ryöstiijöitä Vastaan, ja sellainen apu oli pian aina
heille walmisna. Mutta Venäläisten kostoretket ei-
wiit ulottuneet ainoasti Salvoon: kerran saatua ivii-
hänki syytä ja päästyä liikkeelle, he karkasiwat suu-
rella sotajoukolla Suomeen, ryöstiiviit, polttiivat ja
tappoiwat hirwiästi, sinne asti kuin ruotsalaiset ehti-
wät tulla heille Vastaan. Tällaisiä sotia ja ryöstö-
retkiä kesti lähes kolme sataa muotta pian laattaa-
matta, kunnes mihdoin sen suuren Veniiläissodan
päätyttyä saatiin toinen rauhanliitto Täyssillassa Vuon-
na 1595. Tällä sotaisella ajalla, niiden molempain
rauhanliittojen Malilla koko Karjala oli tullut puoli-
autioksi. Suurin osa siellä ollutta Viljellystä oli hii-
ivitetty. Kylät olimat poltetut ja asukkaat tapetut.
Niin esimerkiksi oli Kurkijoen pitäjässä jälellii 92
tveronmaksalvaa ja 1083 autiotilaa, Sortatvalassa 114
Merellistä ja 699 autiotilaa, Ilomantsissa 189 Ve-
rollista ja 526 autiotilaa.

Käkisalmen lääni jäi tiissäki Viimeisessä rauhan-
liitossa mielä Venäjän mallan alle, ja raja käytiin
sen Piiähkinasaaressa tehdyn rauhanliiton mukaan.
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Mutta uusi aika rupesi koittamaan Karjalan elämälle.
Pontus de la Gardie, Kuningas Juhana III:nen sota-
päällikkö oli jo muonna 1580 Voittanut Käkisalmen
linnan ja sen kanssa myös Karjalan Ruotsin halli-
tuksen alaiseksi. Täysinän rauhassa kyllä oli päätetty
se antaa takaisin Venäläisille, mutta rajan käynti
wiiwytti antamista ettei se todellisesti saanut aitoin
ennen kuin muonna 1597. Tämä antaminen oli tus-
kin täytetty, kuin uusi sota kohta tuli muuttamaan
kaikki. Pontuksen poika Jaakko de la Gardie oli
tullut kuningas Kaarle 9:nen sotapäällitötsi, jolla
oli isänsä nero ja Voima, mutta yhdistettynä Vie-
lä suurempaan onneen. Hän oli parissa muodes-
sa lelventänyt Ruotsin Vallan awaralta ympäri Suo-
men lahden, piirittänyt Vuonna 1609 Käkisalmen
linnan ja lvoittanut Ruotsille sen ja koko sen alle
kuuluneen läänin Aunuksen rajoja myöten. Tämä
Voitto oli Karjalalle sen historian tärkein tapaus.
Että kansaki sen jiirkiään niin ymmärsi ja tunsi, on
arlvattalva siitä että Pontuksen ja Jaakon muisto Mie-
lä nytki pnolen kolmatta sadan muoden perästä elää
sen mielessä setä säilytetään jälkeisille sumuille epä-
lukuisissa muistomerkissä. Pulikka-siltoja aivarain soi-
den halki, teitä ja polkuja suurten salojen läpi nimi-
tetään Pontuksen silloiksi ja teiksi ympäri Karjalan,
ja kansa puhelee niistä moninaisia tarinoita, mitkä
kulkemat suusta suuhun ja sumusta sukuun, niin kau-
ivan kuin maa ja tailvas seisoo ja Karjalassa suoma-
laisia elää. Ensimäinen aikomus Saimaan Veden yh-
distämisestä mereen luetaan myös samain Karjalan
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yhteisten hywäintekiäin työksi, sillä se syivii hauta, joka
on kailvettu hietaharjun poikki itäpuolella nykyistä
Saimaan taimantoa, lähellä Lauritsalaa, kutsutaan
myös Pontuksen kailvannoksi ja Laiska Jaakon työksi.

Karjalan onneksi Jaakko de la Gardien Voitoille
seurasi Ruotsin hallituksessa erinomainen tapaus: se
suuri Gusiaiv Adolfthi oli muonna 1611 tullut Ruot-
sin kuninkaaksi. Suuremmalla nerolla ja moimalla
kuin kukaan edellisensä, hän järjesti sen hajallisen
»valtakunnan lujaksi kokonaiseksi. Stolboman rauhassa
Vuonna 1617 hän sai Vihdoin Suomenmaalle sen
muodon ja amaruuden kuin sillä on mielä tiinäki piii-
tviinä. Karjala tuli nyt lopullisesti yhdistetyksi muun
Suomen kanssa saman hallituksen ala ja kaikki ne
monisatamuotiset rajariidat loppuitvat. Viljelys sai
taas alkaa uudella moimalla. Ne epälukuiset autiotilat
rupesimat saamaan unsia asukkaita Salvosta. Niiden
hätvinneiden greitan uskoisten entisten Karjalaisten siaan
tnli uusi kansasto Luterilais-uskoisia, jotka ahkeruu-
della edistiwät wiljelystii Karjalan puoli-autioille sy-
dänmaille. Veniiliiis-greikkalaiset kirkot ja kirkkokun-
nat, joita silloin nimitettiin pogostiksi, olimat hiitvin-
neet ja uusia luterilaisia kirkkoja ja pitäjiä syntyi
pian joka paikkaan. Ainoasti monjaat pitäjät Au-
nuksen rajalla olimat säilyttäneet entiset asukkaansa
ja jäimiit siten greikan-uskoisiksi. Käkisalmi sai kohta
kaupungin oikeudet ja muuttui ympärillä oleman maa-
kunnan kauppapaikaksi. Sortamakaan perustettiin uusi
kaupunki iv. 1629 ja Laatokan »vedellä, josta suurinosa jäi Suomen rajojen sisälle, syntyi kohta Vilkas
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laiwa-liikenne, jota auttoi feti temppu että Newajoki
oli joutunut kokonaan Ruotsin Valtakunnalle kuulu-
main maiden sisälle.

Mutta tätä onnellista aitaa Karjala mielä ei
saanut nauttia lauman. Pietar Imen oli tullut Ve-
näjän keisariksi ja saanut päähänsä leivittää Venäen
Vallan jälle Suomenlahden rantoihin asti. Jo Vuon-
na 1700 hän oli antanut fota-julistutsen Ruotsin sen
aikuiselle nuorelle kuninkaalle Kaarle 12:nelle. Kohta
senjälkeen hän alkoiki sodan, tullen 20,000 miehen
suurella sotajoukolla Viipuria piirittämään. Tämä
enstmäinen yritys, M. 1700, ei kuitenkaan menestynyt.
Mutta muonna 1710 hän oli 18,000 miehisellä sota-
Voimalla uudelleen Viipurin ympärillä. Neljätoista
miikkoa tämä kaupunki Voi puolustaida, mutta sen
perästä sen täytyi antautua Venäläisille, jotka hir-
mittsesti kostuvat puollustajain urhollisuuden. Koko
seutu Viipurin ympärillä sai kokea kauhiaa raatele-
mista ; jokapaikassa Venäläiset polttimat kyliä ja
tappoiwat ihmisiä. Heidän raaka sotaiviikensärailoosi
tuin raatelemat pedot niiden rauhallisten Karjalaisten
keskessii; he waiwasiwat ja rääkkäsiwät hirweimmiillä
tawalla »viattomia ihmistä, heidän kynsissä ei ollut
mitään armoa enemmän Malmöille kuin hukkuisitte lap-
sille. Monjaissa »vuosissa koko Suomenmaa oli tullut
Venäen sotalväen »valtaan. Se teki jokapaikassa yh-
täläisiä hirmutöitänsä, maan erittäin sai Karjala sil-
loin kärsiä sen raatelemista. Paljon ihmisiä Mieliin
silloin Karjalasta mangittuna Venäjälle. Monjai osa
niistä sai asettua uudis-asukkaiksi Nomgorodin M-
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niin, missä heidän perillisiä lamataan Vielä nytki,
mutta niin lveniiläistyneinä että manhimmat henget
maan enää muistamat entistä iiitin kieltänsä.

Se onnetoin sota päättyi lviimenki, maan Vuon-
na 1721 tehdyssä rauhanliitossa Karjalan eteläinen
puoli, nykyistä Viipurin läänin rajaa myöten, kat-
kaistiin taas Venäjälle. Uusi onnetoin aikakausi al-
koi taas tälle osalle Karjalata. Eroitettuna muusta
Suomesta, tämä osa Karjalaa sai koko Viipurin lää-
nin kanssa kohta Venäläisen hallituksen ja Venäen
lait. Monta suurta pitäjää tuli lahjoitetuksi Venä-
läisille sotaherroille, mitta talonpoikain kanssa menet-
teliiviit hymin omaivaltaisesti. Virkamiesten lvallat-
tomuus, huono oikeuden hoidanto ja lviimeksi raskas
sotamiehen teko, olimat taas hiiivittäneet sen hyiviin
minkä edellisen sadan lvuoden rauhallisempi tila ja
lvapaammat lait olimat panneet alulle. Sillaikaa kuin
pohjoispuoli Karjalaa alkoi miihitellen korota muun
Suomen kanssa samalle kannalle, tämä Venäjälle jou-
tunut osa maipni päiivä päiivältii huonompaan tilaan.
Ruotsalaisten kaksi yritystä takaisin ivoittaa Viipurin
lääniä, muosina 1741—1742 ja 1788—1789 liiem-
mat turhaan. Karjala sai maan niistä kärsiä uusia
mastutsia sotamäen kautta. Erittäin rasittama kansalle
oli se suuri joukko lvirkalnntia ja ivirkamiehiä, joista
enin osa kuului lääni-hallitukseen. Niitä ivastaan ta-
lonpojalla ei ollut mitään puolta. Jokainen ylhäisim-
miistä alhaisimpaan sai hänen kanssansa menetellä
mielensä jälteen. Viihinki mustarinta, jonka se sor-
rettu kansa rohkeni ahdistetussa tilassaan tehdä sitä
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yhteistä itsewaltaisuutta ja Vääryyttä lohtaan, tuotti
hänelle koko sen suuren »virkamiehistön mihan, ja sen
sai se onnetoin kärsiä useimmin selkiinahkallansa ja
omaisuudellansa. Sata muotta oli tehnyt tämän me-
netyksen Karjalaisille jo ihan kotoiseksi. Herrain mal-
ta ja laittomuus talonpoikaa kohti oli jo niin juurtu-
nut kansan elämään ja sen kaikkiin tapoihin ettei ku-
kaan siitä osannut toilvoa enää päästä toiseen ti-
laisuuteen. Ainoa keino, jolla talonpoika koki lai-
mistaa tätä maltaa, oli tviekkaus ja yleinen petollisuus
herroja kohtaan. Tällä tamalla herrain wallatoin me-
netys tuli monessa kohti heidän omatsiki »vahingoksi,
ja koko maakunta kiirsei yhteisen mahingon. Sen e-
distyntö oli seisattunut, ja siitä ei ollut toimoa pääs-
tä koskaan irti, jos ken olisi nähnytti etemmiiksi sen
ahtaan piirin rajoja. Mutta apu oli kuitenki lähem-
pänä kuin kansa osasi toiwoakaan. Se ivenäläislval-
lan aika oli kestänyt nmmelleen sata muotta, kun uu-
det tapaukset olimat malmistaneet uuden ajan koiton
Venäjän Karjalalle. Koko Suomi oli muonna 1809
langennut Venäjän mallan yhteyteen ja saanut itse-
näisen lvalticllisen laitoksensa samoille perustuksille
kuin sillä oli Ruotsin mallan yhteydessä. Suomi oli
tullut ominaiseksi maltakunnaksi ja Vuonna 1811 Yh-
distettiin siihen Viipurin lääni ja koto Karjala tuli
siten jiille muun Suomen kanssa saman hallituksen ala.

Uusi aikakausi alkoi tästä koko Suomelle. Mut-
ta sytviit oliwat ne haawat, jotka Karjala oli saanut
näissä moninaisissa onnen maiheissa. Etelä-Karjalan
paraimmat seudut olimat lvajotetut kurjalliseen tilaan.
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Rikas, weniiellä asuwa aateli cli tilanhoitajoillansa
töyhyttänyt kansan ja seisattanut kaiken edistynnön.
Ne suuret maanomistajat oliwat tienneet estää kaikki
hallituksen toimet, jotta olimat maakunnan awuksi tar-
koitetut. Nämä heidän juonensa eiwiit lakanneet Vie-
lä, Vaikka uusi hallitus-muoto oli tuonut uusia etuja
sen poljetun rahmaan puolelle. Se Virkamiehiin juur-
tunut turmellus ei ollut myös niin pian poistettu.
Uusi ajanmaihe, joka nyt Suomelle on koittanut, on
etelä-Karjalan asujamille tuonut kuitenki uusia toi-
moja, ja kerran ehta maltenee Mielä se piiitvä, jol-
loin Karjalainen on täydellisesti unohtanut kaikki ne
onnettomat jälet, jotka ne erinäiset hallituksen lvaiheet
owat tuottaneet hänen keskuuteensa. Että tämä piii-
mii on waljennut masta silloin, tuin ne suuret omai-
suudet, joilla tuhannet ihmiset omat tehdyt tilattomiksi
ja puoli-orjiksi, omat jiille ivoitetut entisille asukkail-
lensa ja niiden perillisille, sen ymmärtää maan se jo-
ka tuntee Karjalaisen talonpojan tilaisuuden niissä
herroille lahjoitetuissa pitäjissä.

2.
Auralan muistot.

Karjalaiset osoittiivat monissa sodissansa suurta
urhollisuutta. Kun Venäläinen 10:s kesäkuuta 1710,
oli »voittanut Viipurin, ja koko Suomi oli siitä siii-
täytsissä, silloin majuri Luukkonen teräsi ympärilleen
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Vapaat joukkonsa ja kuljeskellen metsäteitä ja polkuja
teki niillä Mihollisen joukoille suuria wahingoita. E-
räiillä sellaisella Venäläiset tapasimat hänen kiwi,
weiwät Pietariin jarupesiwat siellä häntä hirttämään.
Mutta laivattua Luukkosen polvesta upseerin lvulmah-
din, Zaari muutti tuomion ja lähetti hänen sotaman»
kina Moskoivaan. Se urhollinen ja sukkela sotilas
pääsi kuitenki sieltä karkaamaan ja oli tolmimiikkoi-
sen ivankeutensa perästä jälle kotonansa ja entisen
sotaiväkensii päällikkönä. Lnukkosen kapteinit oliwat
Kiwekäs ja Längström, molemmat urholliset sotilaat.
Nimitys Kiivetkää, luullaan saaneen alkunsa heistä.

Lappeenrannan sodan aikana m. 1741 oli paitsi
muita talonpoika Sallinen, karjalaisen »vapaehtoisen
sotaiväen päällikkönä, tullut kuuluisaksi. Hänellä oli
apumiehenä Simanainen ja kapteinina Haapanainen.
He wastustiivat Vihollista monessa paikassa, sillaitaa
kuin pääkenraali Lemenhaupt oli pakomatkalla.

Sodassa muosina 1788—1790Karjala oli Vähem-
min osallinen. Pohjois-Karjala sai siinä kuitenki ti-
laisuuden näyttää jäykän luontonsa. Ruotsin aateli,
yhtenä Suomen sotaherrain kanssa, jotka seisoitvat ar-
meiassa lähellä Weniien rajaa Anjalassa, oli nostanut
mastarinnan kuninkaan sotatoimille, jotka heistä niiyt-
titvät laittomasti synnytetyn sekä aletun. Tämän ka-
pinallisen liikkeen nojassa Venäen keisarinna Katari-
na antoi Suomalaisille kehoituksen erota Ruotsin yh-
teydestä ja tekeytyä Venäen suojeltuksella itsenäiseksi
Valtakunnaksi. Tällainen kehoitus tuli erään Aunuk-
sessa paltveleivan siivili Virkamiehen, howineuwos Ties-
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senhaussin käden kautta pohjois-Karjalaisille. Siinä
julistettiin että jo kaikki Suomen rytimentit oliwat
taulvonneet sotimasta Venäläisiä Vastaan ja että koko
Ruotsin armeia oli paluumatkalla rajoinsa taa. Kar-
jalaisetpa eimiit tarttuneet tähän ansaan. He tunsi-
mat jo entuudesta itäisen naapurinsa ja pysyiiviit us-
kollisina kuninkaallensa. He liihettilviit sen Viettele-
wän kirjoituksen hallituksellensa. Heitä ei Voinut lii-
kuttaa uhkauksettaan, joilla heitä peloiteltiin suurella
10,000 miehisellä meniien armeialla ja 4,000 kalmukki-
laisella, joiden sanottiin juoman ihmisen merta. Mtä
mähän heitä liikuttimat ne suuret lupaukset, että ive-
niiellä saisilvat suuria tilustuksia sekä samat ivapaudet
ja oikeudet mitä nautitsilvat Ruotsin mallassa, että
myös suuret palkinnot tänne jätetyistä tiluksistaan.

Ainoa suurempi tappelu Karjalassa tämän sodan
ajalla oli meritaftpelu Viipurin edustalla, jossaRuot-
sin laiivasto, mitä kuningas Gustam itse johdatti, tuli
Venäen laiivastolta piiritetyksi Viipurin lahteen ja
pääsi maan kuninkaan miehullisuudella mutta suurella
Vahingolla rynnistämään ivihollisen laiivaston Välitse
ja pakenemaan Smeaborin mallien suojaan.

Karjalaisilla on eräs tarina entisistä Venäen
ajoista, joka on tunnettu hyivin yleisesti. Se on mon-
jaasta Pajarista, rikkaasta lvenäläisestii, jolla tarinan
mukaan oli liiiinityksenä suurin osa Karjalaa, ja jo-
ka kaikella kalvalla teki kiusaa talonpojille. Se on ihan
tietymätöin milloin tämä Pajari Karjalassa eli; ja
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ainoasti Venäen aikakirjoista nähdään "että m. 1307
eräs Boris Konstantinomits oli saanut läänitykseksi
Karjalan, jota hän rasitti ja kiusasi niin että kansa
pakeni Ruotsin puolelle". Se on mahdollista että kaikki
tarinat Pajarista alkusiaan tarkoittamat tätä ruhti-
nallista ylimystä, jonka sanotaan soudattaneen itsiäiin
Vastatuulta halki selkien, saavaksensa sitte ajaa pur-
jeessa takasin. Hänen mallatoin menonsa Karjalan
naisia kohtaan nostatti ivihdoin kapinan häntä ivas-
taan. Sitä paetakseen, hän pani kultasatulan heivoi-
sellensa ja läksi ajamaan pois, mutta talonpojat saa-
duttiivat hänen Syrjäsalmessa, Kiteen pitäjässä, jossa
jokainen kapinamies Miskasi hänen päällensä kilven,
niin että Pajari, istuen heivoisensa selässä kohtahan-
taittui kilviliijäu alle. Kiiviröytkö on nytki salmessa
Mielä nähtäivänä.

3.
Karjalan maa .ja luonto.

Karjalan maa ulottuu Rajajoesta pohjoiseen päin
siihen maanseliin harjuun mitä on Kuopion ja Oulun
läänien rajana, sekä Vehkalahden pitäjän rajasta Suo-
menlahden rannalle Aunuksen rajaan. Se sisältää
tällä alalla noin 980 maatieteellistä peninkulman alaa.
Tällä aivaruudella Karjalan maan luonto on hytvin
Vähän eroitettu muusta Suomesta, paitsi Pohjanmaan
alankoa. Rajajoesta maanselkään asti, kaikki on sa-
mallaista kumpuista maata, leikelty monilla jiirtvillä,
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soilla ja notkoilla. Ainoasti maanseliin haarojen pai-
koilla lamataan usein amarampia tasaisia hietakankaita
ja niiden lvieremillä suurempia soita. Tällaisiä soita
on Ekyhtin korpi Itäpohjoisessa osassa ja se 3 penin-
kulmaa pitkä ja puoltatoista lemiii Sukkula korpi Li-
perin pitäjässä. Laatokan rantamaat tekemät suurim-
man poikkeuksen tässä Karjalan maan yhtäläisyydessä.
Sen siaan tuin muu Karjala on multaisia kumpuja,
täytetyt mulikka-titvellä, pian yhtäläistä kuin suurinosa Samonmaata, Laatokan rannat oivat korkeita ivuo-

riseliinteitä tahi yksinäisiä wuorinystyröitii, paljaita
ja pian puuttomia, jotka teriiivinii nieminä ja louhi-
sina saarina ja luotoina pistämä, loitolle ulos kaa-
tokaan. Vuoriseläintein millissä kiiärmeilee epälu-
kuisia kapeita lahtia ja salmia, joiden rannat oivat
joko jyrkkiä muoriseinämiä tahi alatvia peltoja ja ivi-
heriiiisiä nurmia, hedelmällisintä maata koko Suomessa.
Se jo on nähtätvii ulkopuolisesi, katselialle, sillä ne
ahtaat Miljamaat omat täynnä suuria kyliä sekä yksi-
näisiä taloja, jotka, jos eiivät loista juuri eriniiisesti
kauniilla rakennuksellansa, kuitenki näyttämät jonku-
laista maurautta, sillä niissä on kaikissa suuret asun-
tohuoneet, piiritetyt suurella joukolla pienempiä talon
tartvis-huoneita. Tämä Laatokan rantojen yleinen
luonto kumaikse monjaissa paikoin ihastuttamaksi maa-
seuduksi, jonka »vertaista turhaan etsit muualla Suo-
messa. Sellaisia paikkoja on Hiitolan, Kurkijoen ja
etenti Sortaivalan ja Impilahden pitäjissä, joista
Kirjawalahden postipaikka peninkulman päässä Sorta-
walasta woipi lnettaa miltei ihanimmaksi paikaksi koko
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tässä Vuoriseudussa. Vuoksen rannat otvat ainoat
jotka sekä hedelmällisyytensä että ihanain seutuinsa
suhteen lvoiivat lverrattaa näihin Laatokan rantoihin.
Mutta nämä ivirran rannat owat monjaita muosia
sitte saaneet paljon muuttuneen muodon. Jo lauman
aikaa Vuoksen rantalaiset olimat aikoneet saada Vuok-
selle uuden tien Laatokkaan, sen jo ennen laskeutuneen
Sumannon kautta, joka ainoasti kapialla hieta-kan-
naksella Kiminiemessä oli eroitettu Vuoksesta. Vih-
doin saatiin yhteisillä neuivoilla tämä työ aitoin, niin
että Vuoksen mesi syksyllä m. 1857 laskettiin mene-
mään Sulvantoon, josta se pian reftiisi itselleen alva-

ran miiylän Taipaleen kylän tvieritse Laatokaan. A-
warat heinämaiksi muuttuneet lietteet Vuoksen ran-
noilla olimat kohta lähin hyöty tästä laskennasta;
mutta Mielä enemmän hyötyä Vuoksen rantalaisille
tuli niistä laskennon kautta kuiivaneista soista. Tu-
hansia tynnerinaloja ennen mitättömiä soita ja nelvoja
muuttui laskennon perästä paraiksi iviljamaiksi.

Suurin osa Karjalaa on iviljelykselle Vähemmin
solveliasta maata. Pitkin maanseliin haaraa mikä juok-
see Kuopion läheltä Joensuun kautta Parikkalaan ja
Lappeenrantaan, on alvaroita hietakankaita ja some-
rikko särkkiä, mitkä tarjoamat Miljeliälle huonoimman
peltomaan. Suuri osa Parikkalan pitäjää, koko Uuku-
niemen, Kesälahden ja osa Tohmajiiriven ja Ruskea-
lan pitäjää on sellaista. Salmin, Suojiirlven, Snis-
tamon, Korpiselän ja Ilomantsin pitäjät Aunuksen ra-
jalla omat suurimmaksi osaksi äärettömiä soita ja ne-

woja, joissa koiva miljeltiitvä maa ilmestyy maan Vii-
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häisinii saarina. Maanselän painanne Karjalan poh-
joisimmassa päässä on yhtäläistä lveteliiä nelvamaata.

Karjala on Suomen maakunnista riktaimmin
lahjoitettu moninaisilla kilvi-aineilla. Eteivin näistä
on se itimanhoista ajoista tunnettu ja täytetty rauta-
multa ja kiwi, jota löytyy ympäri Karjalan usiam-massa medessä ja suossa. Pohjois-Karjalassa on mie-
lä myöhempinä aikoina talonpojilla ollut usiampia
ominaisia sulatusuuniansa. Paitsi rautamultaa, löy-
tyy myös oimallista rautatitveä Suojärivellii setä Im-
pilahdessa. Rautamullan perästä merkillisin on Kar-
jalan rikkaus maskesta ja tinasta. Pitkärannan kai-
mclsesta Impilahdessa on jo monta lvuositymmentä
säretty waskikiweä ja sulatettu suuret summat maskea.
jota on iviety Pietariin. Vastikimen kanssa yhdis-
tettynä saadaan tässä ivuoressa myös tinaa, ainoa
paikka Suomessa jossa tätä metallia on löydetty. He-
rajoen maskimuori Ilomantsissa on myös monjaita
kymmeniä muosia sitte ollut työualaisna. Paitsi näi-
tä metalli-aineita, Karjala on myös rikas kalkista.
Sortalvalan ja Impilahden rannoilla on rikkaita suo-
nia kalktikimeä, Maan etetvin näistä kaikista on Rus-
tialan talkkimuori, joka antaa hymin kaunista harmaa-
suonista marinoria. Paitsi näitä säretiiiin Laatokan
rannoilla paljon lvältspatti-nimistä kimeä posliniteh-
taiden tarpeeksi, sekä hymää raelimeä Pietarin kau-
pungin rakennuksiin. Punamultaa »vedetään Tohma-
järmeltä loitos ympäri Itäsuomen. Vuorilai muuten
on Viipurin ympärillä se laatu raekimeä, jota on tun-
nettu Rapakiiven nimellä; Kimennawalla ja Hiitolan
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pitäjässä setä yleiseen Vuokselta pohjoiseen päin jnor-
mitasta paasitimeä, Laatokan rannoilla parastaan rae-
tiiveä ja sälettä eli säleistä paatta, kunnes muorilai
pohjoisempana Tohmajäriveltii altain taas muuttuu
raeliiveksi joka Vatalan luona ilmestyy pian puhtaa-
na ukonkitvenä eli tmartsina.

Karjalan taslvi- ja eläinkunta on pian sama
tuin muissati Itäsuomen maakunnissa. Karhu, kontio,
ohto löytyy Mielä pian jokaisessa amarammassa metsässä,
ja sen ampujia löytyy paljon etenki pohjois-Karjalassa.
Susia, hutkia, on enemmän eteläpuolella, jossa niitä
iviihemmin ammutaan ja pyydetään kuin pohjoisessa,
missä ollaan nuraammat ampujat. Petroja, peuroja,
asuu suuret parlvet Laatokan saarissa, maan etenki
Valamossa, missä niiden ampuminen on kielletty. Ne
juoksentelemat taimella saaresta saareen suurissa par-

roissa, usein kymmeniä yhdessä. Niiden seurassa ka-
ivataan ahmoja, osmoja. Majaivat jo omat ammoin
sukupuuttoon häminneet. Oramia pyydetään Mielä poh-
jois-Karjalassa paljon, enimmäkseen niiden nahkojen
tähden. Repoja, jäniksiä, mäkriii löytyy jokapaikassa.
Kärpät ja ilmekset owat harwinaisempia elämiä, mut-
ta niitiiki löytyy mielä ympäri Karjalan.

Karjala on hymin linnukas maa. Etenki itä-ja
pohjois-Karjalassa on hymin oloivalta leiriä, metsoja,
pyitä, peltopyitä, metsäkanoja, metsii-hanhia, joutsenia
ja sorsia. Niitä ammntaanti täällä enemmän kuin
missään muualla Suomen maakunnissa ja mede-
täiin epälukuiset kuormat Pietariin. Myös kalai-
suudessa tämä maakunta ei ole köyhempiä. Suomen
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lahdella kalastetaan suurin osa talwea hailin pyyn-
nössä, jota kalaa ostetaan paljon Pietariin. Laatokan
rannoilla ja luodoissa pyydetään syksyllä lohia ja sii-
koja, toisinaan suurella edulla. Kalastajat asuwat sil-
loin Viikkokaudet kaukaisissa saarissa, joihin sitä Var-
ten on rakennettu Vähäisiä tupia, jotka taivallisesti
yhtaikaa oivat saunoina. Sekä Laatokassa että Sai-
maan Mesissä kuin myös usiammassa jiirivessii pyyde-
tään paljon sekä mujetta että lemiiellä kaikellaista ku-
tukalaa. Näistä ei ole kuitenkaan muuta tuin muje
ivoinut tulla kaupan aineeksi. Laatokasta saadaan toi-
sinaan suuria Sammia, millä Pietarissa on saatu
usein parisataa ruplaa kappaleella, mutta ne omat sitä
marten saatettaivat sinne eläminä. Myös hylkeitä pyy-
detään sekä Suomenlahden saaristoissa että Laatokalla.

Kasivikunta on ivähiin erillainen etelässä tuin
pohjoisessa. Sillaikaa kuin etelii-Karjalassa loimu ja
leppä kasivaivat korkeiksi ja paksuiksi puiksi, pohjois-
puolella näistä etenki leppä laivataan ivaan hienom-
pana mesakkona. Paitsi sitä tamataan Laatokan ran-
tamailla ja saaristossa milliä omenapuita, päähkinii-
puita, lehmuksia ja lvaahteria ja Suomenlahden ran-
tamailla Koiivistolla setä Uudella kirkolla samoin kuin
Viipurin tienoilla paljon tammia, toisinaan kokonaisina
lehtomäki. Rnista ja ohraa (otraa) tasmatetaan ym-
päri Karjalan, mutta Vehnää ja kauraa ivaan etelä-
ja testi-Karjalassa, jonka siaan pohjoispuolella kauraa
ei paljon ensinkään kasmateta, syystä että se siellä
harivoin ehtii Valmistua. Tattari on myös Karja-
laisella hyivin suosittu Vilja, jota hariva talo tahtoo
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kaiwata. Myös naurista Viljellään paljon Pohjois-
Karjalassa. Maaomena eli potaatti on tullut hymin
yhteiseksi, Maan sitä pidetään mähemmän etelässä kuin
pohjois-puolella. Viime muosina on rumettu siellä
täällä kyltvämäiin soita ja muita niittumaita apilaalla
ja puntari-heiniillä (timoteilla).

Karjalassa on samoin luin Sawossaki tapa ettei
syksyllä jiirkiäiin puida eloja, mutta ne pannaan tumal-
lisesi, kekoihin, aumoihin, joista niitä puidaan pitkin
taltvea. Usein jätetään sellaisia kekoja seisomaan yli
toisen kesän, tasatuksi, jolloin ne tamallisesti puidaan
seuraamana talmena. Harmoissa paikoin korjataan
heiniäkään mielä latoihin, mutta ne säilytetään tai-
meksi pieleksissii, jaetut noin pari syltä letveihin pihta-
miin, pulllväleihin, kuki sisältämä pari, kolme tallvi-
kuormaa.

Karjalaisen maamiehen työkalut omat hymin yk-
sinkertaiset. Kaksi saarainen aura, atra, on yleinen,
sen ohessa pidetään samikoilla lana ja Vieru, Vaan
multa- ja hietamailla ainoasti oksakarhi; rautakarhit,
astuat, omat Harmoissa paikoin tunnetut. Vanha tai
miikatteita on lyhytivarsinen, lyhyellä terällä. Usias-sa pitäjässä nämä jo omat miime-muosina maihetut
pitkä-martisiin, talvallisesti Venäen kuosin mntaan.

..

Karjalan asukkaat.
Nykyiset Karjalaiset omat usiampaa sukuperää.
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Etelii-Karjalan asukkaat näyttämät kuulnlvan yleisesti
Vanhaan Karjalan sukuun. Kesti-Karjala Laatokan
pohjois-puolella on saanut enimmät asukkaansa Sa-
lvosta. Samaten koto Sawonrajan puoli Pohjois-
Karjalaisia on samaa sukuperää Samolaisten kanssa.
Pitkin Aunuksen rajaa ne greikanuskolaiset pitäjät o-
mat taas wanhoja Karjalaisia. Paitsi näitä löytyy
Karjalassa paljon germanilaisia sukunimiä, niinkuin
Brakel, Schwarts, Berg, Brahe, Törne, Huolman,
Bööm eli Beem, Lamper, Tomper j. n. e.

Asuen Suomenlahden, Laatokan ja Saiman ivesi-
jakson rantamailla, Karjalaisen luonto on tullut hy-
min taipuisaksi kauppaan ja neuivoittelemiseen. Pian
jokaisella pitäjällä on oma liitentecnsä, joka riippuu
kunki paikan läheydcstä Pietariin. Suomenlahden ran-
talaiset harjoittamat paraastaan kalastusta ja meri-
tultua, Vieden Pietariin kalaa, tilviä ja halkoja. Muut
Ingerin rajapitäjät kulettawat sinne Verestä maitoa
ja woita, masikoita, porsaita, kananpoikia, munia, mar-
joja j. n. e. Laatokan pohjois-rannoilla on pian joka
toinen mies hewoiskauppias. Sisämaan asukkaat poh-
joisempana keräämät lehmiä, Voita, lintuja, ruista ja
kauraa, talia, joita myydään osittain Viipurissa ja
osittain Pietarissa. Sellainen kaupustelu ja neuivoittelu
on Karjalassa hyivin yleinen. Maaiviljelys on sensiaan
Vähemmällä tiimaudella harjoitettu. Kuitenki on ny-
kyisempinä »vuosina siiniiki uusi into herätetty. Ve-
sien laskennot omat tehneet tuimiksi atvaroita soita ja
lietteitä, joiden »viljelys on tarjonnut suuria etuja.
Pellonlviljelys on samassa mitassa Voinut lelvetä.
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Että nämä kaikki omat maituttaneet yleisen mauras-
tumisen, hamaitaan kansan asunnoista. Vanha raken-
nustapa oli kaksi saivutupaa Vastakkain, atvonaisen
Välisen kanssa. Uudemmat rakennukset omat oikeilla
uunilla ja «sialla asuin-huoneella, joista mierashuo-
neet omat usein sekä »vältit että hyivin puhtaasti Va-
rustetut.

Karjalainen on Vilkas ja teivytluontoinen ; hänen
puheensa on paljon liukkaampi kuin Saivolaisen, etenki
eteläisessä osassa. Mutta kirjallisia huivituksia hän
rakastaa Vähemmän. Tähän on syynä opetuspaikko-
jen., iviihyys. Koto Karjalassa ei ole ollut muuta
ylhäisempiiii koulua tuin Viipurin ylä-alteiskonlu ja
gymnasi, jotka muoteen 1839 olimat saksalaiset, sitte
ruotsalaiset ja Venäläiset yhtaikaa ja nyt taas aito
ruotsalaiset. Ala-alteisloulut Käkisalmessa ja Sorta-
malassa omat käyneet läpi samat kielelliset Vaiheet luin
Viipurin koulut. Suomalaisia kouluja ei ole kuiu:
Vilken koulu, ja rahwaan-toulu Viipurissa, sekä
maalvilje.yskoulut louhkolassa ja Maaskolassa Vii-
purin luona. Vilken koulu on perustettu niillä Ma-
roilla, jotka kauppakirjanpitäjä Adam Vilke mainaa
eliiissänsä siihen tarpeesen lahjoitti, alkusiaan 11 tu-
hatta hoftia-ruplaa, mutta joka rahasto sitte koroilla
kasmatettiin 20 tuhanteen ruplaan. Rahmaan-louluja
pitäjissä ei ole mielä sanottamaksi. Käkisalmen enti-
sen Pormestarin herra Herman Hallonbladin lahjoi-
tetuilla Maroilla perustetaan nykyisin suurempaa rah-
maan-loulu-laitosta Sortaivalan kaupungin iviereen.
Knin tämän koulujen Vähyyden Vertaamme Karjalan
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kansastoon, joka nykyisin nousee noin 250,000 henkeen
niin tämä epäkohta on sellainen, johon muussa Suo-
messa ei löydy esimerkkiä, jota Mielä tulee merkilli-
semmäksi, kuin tunnemme että ne ainoat koulu-laitok-
set Viipurissa omat Karjalan kaukaisemmista osista
20—40 peninkulmaa tankana ja että ne omat kansalle
tukkimaan muukalaisia opetus-kielensä puolesta.

Jos jo tämäki temppn on hiannutKarjalan edis-
tyntöii, niin sillä on muitaki mielä raskaampia seikko-
ja edessä. Pian koko sen eteläisin osa sekä suurin osa
Laatokan rantamaita, yhteiseen 10 kokonaista pitäjää
ja osia neljästä pitäjästä, paitsi kappelia, on lvuosien
1710 ja 1809 Malilla Venäen keisarilta lahjoitetut
Venäläisille, mitkä lahjoitukset Suomen hallitus muon-
na 1826 annetulla asetuksella muutti kaikki ilman
eroitutsetta täydelliseksi omistus-oiteudeksi lahjoituksen
saaneille eli heidän perillisille ja oikeutensa omistajille.
Noin 80 eli 100 tuhatta ihmistä on tällaisella asetuk-
sella tehty maasta irtonaisiksi, joiden maallinen elanto
ja onni riippuu enemmän tahi miihemmän niiden suu-

rimmaksi osaksi muukalaisten maanomistajain mieli-
wallassa. Karjalan maakunnan hedelmällisimmät ja
paraimmat seudut omat sentiihden ne, joissa kansan
täytyy elää suurimmassa kurjuudessa. Viime aikoina
on kuitenki nostettu kysymys lunastaa nämä omaisuu-
det ja sitte myydä iviljeliöillensii.

Karjala kuuluu nykyisin kahteen lääniin, Kuo-
pion ja Viipurin. Jälkimäisessä luetaan Karjalaksi
seuraamat kihlakunnat:
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1. Kymin kihlakunta, josta Karjalan osaa o-
ivat Vironlahden ja Säkjiirmen pitäjät. Edellisessä
on Miehittiilän lahjoitlls-maa 53 tilaa. 2. lääs'
ken kihlakunta, josta Jääsken, Andrean ja Kinvuu
pitäjät luetaan Karjalan maakuntaan. Näiden pitä-
jäin läpi juoksee Vuoksen mirta, jonka rannalle Jääs-
ken ja Andrean kirkotki oivat ra letut. Se kuuluisa
Imatran puotelmus on Jääsken pitäjän pohjois-rajalla.
3. Nannan kihlakunta, johon kuuluu Viipurin,
Koilviston ja Uuden kirkon pitäjä Kuolemajiinveu
tappelin kanssa ja Johanneksen pitäjä. Viipurin pi-
täjästä on suuri osa lahjoitus-maita, mitkä nykyisin
omat monena pienempänä omaisuutena. Nokkalan pei-
litehdas on Johanneksen pitäjässä. Osa Uuden kirkon
pitäjän metsiä on Sesterojan timäritehtaalla nautit-
talvana ja »venäläisen Virkakunnan hoidannossa. 4.
Äyräpään kihlakunta, johon kuuluu Muolaan eli
Pyhäristin pitäjä Heinjoen kappelin kanssa, Kiivenna-
wan, Walkjärwen ja Raudun pitäjät. Tämä kihla-
kunta on kokonaan lahjoitus-maita. Eräs Tschernisch
niminen lvenäliiinen, joka muonna 1710 sai lahjoitus-
maaksensa Muolaan pitäjässä Pellitän ja Kyyröliin
kylät, asetti näihin iveniiläisiä asukkaita, joiden perilli-
set asumat nyt kolmessa eri kylässä, Kyyröliin »venä-
läisen kirkon ympäristöllä. Muolaan pitäjästä sa-
maten kuin suuri osa Valtjärtvestii on myöhempinä
aikoina myöty usialle pienemmälle omistajalle. Aino-
asti Kiivennafta ja Rautu omat mielä suurina omai-
suuksina. 5. Käkisalmen kihlakunta, johon kuuluu
Sakkolan pitäjä Metsäpirtin kappelin kanssa, Pyhä-
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järwen ja Räisälän pitäjät setä Käkisalmen pitäjä
Kaukolan kappelin kanssa, ja Hiitolan pitäjä Ilmeen
kappelin kanssa. Tästä kihlakunnasta on maan Py-
häjärlven, Sakkolan ja Hiitolan pitäjistä suurimmat
osat lahjoitus-maita, joista kuitenki Hiitolan pitäjä jo
on myöty usiammaksi pieneksi omaisuudeksi. Tiurolan
greitalais-ivenäläinen kirkko on Hiitolan pitäjässä, jon-
ka aluuteen kuuluu kaikki ne iviihiit greikan nskolaiset
mitä löytyy Laatokan ranta-pitiijissä Käkisalinen ja
Sortawalan mälillä. 6. Kurkijoen kihlakunta, mi-
hin kuuluu Kurkijoen, Parikkalan ja Jaakkiman pitä-
jät. Näistä on koto Kurkijoen ja puoli Jaakkiman
pitäjää lahjoitus-maina, joista maan neljä kylää Vii-
memainitussa pitäjässä Vasta on myöty pienempiin
omaisuuksiin. 7. Sortawalan kihlakunta, johon
kuuluu Sortalvalan, Uukuniemen ja Ruskialan pitäjä
Leppiilahden kappelin kanssa. Ainoasti Leppiilahden
kappeli on tässä kihlakunnassa lahjoitus-maita, myöty
pienemmiksi omaisuuksiksi. 8. Salmiin kihlakunta,
johon kuuluu Impilahden pitäjä Kideliin tappelin kans-
sa, Suistamon ja Salmiin pitäjät setä osa Suojär-
tven pitäjää Korpiselän tappelin kanssa. Näistä on
toto Salmiin ja Suojiirmen pitäjät setä Korpiselän
tappeli lahjoitus-maina ja yhtenä ainoana omaisuu-
tena, nykyisin Venäen kruunun hallussa. — Kuopion
lääniin kuuluu:

9. Pielisen kihlakunta, eli Nurmeksen pitäjä,
Rautaivaaran kappelin kanssa, Pielisen eli Lieksan ja
Juntan pitäjät, kaikki Pielisen järwen ympärillä.
Greiivi Pekka Brahe sai tämän kihlakunnan Greiivi-
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kunnaksensa muonna 1650 mutta se lankesi sen pe-
rästä jälle kruunulle. 10. Ilomantsin kihlakunta,
johon kuuluu Ilomantsin pitäjä, Enon kappelin kanssa,
osa Suojärwen pitäjää, Tohmajiirwen, Kihtelyswaaran
ja Piilkjärwen pitäjät. Herajoen waskikaiivos on Ilo-
mantsin pitäjässä. Pitäjän greikalaisilla suomalaisilla
on Komeron ja Melafeliin rukoushuoneet. Tohma-
järivellii on Sarivmgin ja lakojiirtven Vedet jo Ruot-
sin aikana lasketut ja nyt kaitki niittumaina. 11.
Liperin kihlakunta, johon kuuluu Liperin, Kaawin,
Rääkkylän, Kesälahden, Kiteen ja Kontiolahden seura-
kunnat. Liperissä on Taipaleen greikalainen kirkko,
johon kuuluu paikkakunnan greikan-uskolaiset suoma-
laiset. Joensuun kaupunki on Kontiolahden seurakun-
nassa, joka kaupunki on äsken saanut merikaupungin
oikeudet. Se kuusi peninkulmaa pitkä Höytiäinen, Li-
perin pitäjässä, tuli Muonna 1859 lasketuksi Pyhäse-
län meteen Orijäriveii, ja sen kautta amarat lietteet
moitetuksi Viljelys-maitsi.

Sellainen on Karjalan historia, sen kansa ja maa
sekä nykyinen tila. Jos ne moninaiset onnenivaiheet
Vuosisatojen kuluessa omat jättäneet sen asukkaiden
luontoon tuntumat jälkensä ja painanut tumansa hei-
dän muotoonsa; jos kaukaisuus nykyisen hallituksen
pesäpaikasta on tuntumilla puutoksilla hidastuttanutsen edistyntöii muun Suomen rinnalla: ken ivoipi
kaikkea sitä päättää Karjalaisen syyksi? Se päilvii on
wihdoinki walennut, jolloin Karjalainen woi toiwoa
tulla nauttimaan kaikki ne edut, jotka on hänen muilla
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kansalaisillansa Suomessa, ja kerran on mielä Karja-
la, tämä Suomen laulun ja runoiliain koti jälle kai-
kuma lauluista, mitkä niinkuin sen Kaleivala-runot
Voimat kummallisilla sämenillänsä ihastuttaa sekä mui-
ta kansalaisiansa että kaukana Suomen rajoista asu-
wia ihmisiä. Väinämöisen toinen kannel oli tehty
loimusta "Karjalaisen kaskimaalta, sen kielet olimat
Karjalaisen, neiden hiuksista." Tämä kannel löytyy
Vielä ja sen sätvenillä Voimat mielä terran "Vuoret
maskiset wawista", sillä ne oivat jnuri Karjalassa ne
Vaskiset ivuoretki.

Paikkakuntia.
Pytcrlllhden Kallionsarcntö.

Virolahden kirkon silvuitse pistää Vähäinen lahti
Suomenlahdesta pohjoiseen, nimeltä Vironlahti, piiri-
tetty raekimiluodoilla. Tämän lahden kaaremassa on
Pyterlahden kallio, jonka Pietari 1 määräsi siirettä-
ivätsi Pietarin kaupungin rakennusten tarpeiksi, ja
niitä muoria kestää mielä nytki, maikka niitä jo on
siiretty puolitoista sataa muotta. Paikka, josta kiiviä
on enimmän siiretty, on Vironmäen kallio mainitun
lahden rannalla. Tämä kiwi on karkia-rakeista, pu-
nertaivaa ja sekoitettu hienoilla uton-liiven muruilla
ja mustilla säleillä. Ne mahdottoman suuret lohka-

reet, joita täällä säretiiiin, Viedään aluksilla Pietariin.
Kasanin kirkon patsaat oivat kaikki Pyterlahdesta ; ne
oivat maksaneet 20,000 ruplaa pankossa. Mutta yl-
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pein täällä siirettyjä patsaita on Aleksanderin muisto-
patsas keisarin talmilinnan edustalla. Se on 52
kyynärää korkia ja 3.^ kyynärää liipimitaten paksu
juuresta, ja sen tiivijalka 11 kyynärää joka neljältä
kulmalta. Sitä Marten tarivittiin erinäinen laituri
Neivan reunalla, joka maksoi 50,000 ruplaa ja 275
iveniien työmiestä teki M. 1830 ja 1831 työtä 18 kuu-
lautta patsasta nostaessa pystyyn. Kiiven särkeminen
ja hakkaaminen maksoi 300,000 ruplaa, kuljetus Pie-
tariin 175,000 ruplaa, ja kaikki maksut yhteiseen 580
tuhatta ruplaa pankossa. — Pyterlahden postipaitka
on lahden länsi-pnolella, jossa 27 piiiivänii Touko-
kuuta 1790 oli mähiiineu tappelu Ruotsin ja Venäen
iviilillä. Osa Viipurista paennutta Ruotsin laiwas-
toa oli 800 miehellä nosnut maalle Pyterlahdesfa, ryn-
nistänyt kapteini Brummerin johdaunolla sen siellä ole-
man Venäen sotalviien päälle, naulannut 10sen kanonia
ja polttanut parin sota-aittoja, joita ivartioi 150 mies-
tä. Ruotsalaiset pakeniivat heti sen perästä lailvoihinsa.

Puhois, Suurlako eti Suuritahden Kartano.

Puhois, Kiteen pitäjässä, oli yksi niitä paikkoja,
johon kauivan aikaa artveltiin asettaa kaupunkia, sen

paikan soiveliaisuuden tähden, ollen nimittäin kannak-
sella Orimeden ja Pyhäjäriven miilillii. Tässä on 12
jalkaa torkia putous, josta jälkimäinen mesi lankee
Orimeteen. Paikalla oli ennen aikaan muotuiset mark-
kinat, joissa lämi paljon Suomen ja Venäen kaup-
piaita. Puhoksessa on saha, joka nykyisin on Joensuun
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kauppiasten Mustosen ja Parioiaisen yhteinen omai-
suus. Ennen Saimaan taimantoa kuljetettiin tältä
sahalta laudat Pyhiijiirlveii myöten sen eteläiseen pää-
hän, Ristlahden kylän rantaan, josta ne maitse we-
dettiin Laatokan rantaan Jaakkiman kirkon luo. Ny-
kyisin tämä kuljetus on tauivonnut, kuin kaikki puu-
kalu sahalta lviedäiin Saimaan taimannon läpi Vii-
puriin. Suomen ensimäinen höyryalus Ilmarinen
oli tehty Puhoksessa. Se oli Hackmannin ja Arpen
yhteinen ja laskettiin mesille ensikerran muonna 1833.
Eräs pohjalainen oli rakentanut aluksen ja höyrykone
tuotettiin Pietarista. Tässä aluksessa oli myöhemmin
sekä masinistit että kapteinit Suomalaisia miehiä.
Se taukosi kulkemasta m. 1844.

Kiteen kirkkotien haarassa on Suurilahden kar-
tano. Se on Puhoksesta Vaan peninkulman päässä.
Siitä on sama ihana katsanto Orimedelle kuin Pu-
hoksesta.'. Se on monessa polmessa ollut Arppein
omaisuutena. Tämän sumun esi-isiit asuimat ennen
Piikkiön pitäjässä Tuorelan rusthollissa. Eräs Is-
rael Arppe palmeli mänriktinä Karle 12 aikana ja
eli sittemmin haaivojensa tähden Virasta erillään
Snurilahdessa, jossa hiiu myös kuoli.

Mipuri.
Viipuri, Suomen kolmas ja Karjalan manhin

taupunti, on Suomenlahden itä-pohjaisessa sikossa,
Viipurin lahdessa. Tämän lahden suussa on Uu-
raansalmi, Ramansaaren ja Uuraansaaren iviilillä, jon-
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ka pohjois-puolelle nykyisin on rakennettu Vähäinen
linnoitus patereita, ailvotut estämään ivihollisen tun»
keumasta Viipurin lahdelle. Viipurin laima-satama
on myös tässä Uuraansalmessa. Lahden mesi siitä
Viipurin rantaan on matala, ettei suuremmat alukset
ja pienemmiitki täydessä lastissa pääse Viipuriin.
Lahden Vesi jatkuu Uuraasta pohjoiseen päin 12 Virs-
taa ja yhdistyy sitte kolmen salmen, Kiivisillan, Sor-
ivalinsillan ja Linnansillan tantta Suomen meden poh-
jaan, joka pistää Vielä 7 Virstaa simuitse Viipurista,
ja päättyy Lamolan koskeen, mistä luustilan joki pur-
kaikse Snomenlahteen. Sorlvalinsillan ja Linnansillan
Malilla on 3 ivirstaa pitkä saari, jonka pohjoisella
rannalla on Vanhan Viipurin niminen omaisuus ja
lystiiys-puistikko. Saimaan kaimanto tulee alas luus-
tilan jokea myöten ja Lawolan keskitse, ja yhdistyy
Linnansillan alaitse Viipurin lahteen. Se pitkä, ma-
tala ja hylvin läärmeilelvä tvesijakso, mikä alkaa An-
drean-tirkon pitäjässä aiivan lähellä Vuoksen Vesi-
jaksoa, ehkei se sen kanssa ole yhteydessä, yhdistyy
luustilan joessa Saimaan kaimannon meteen.

Viipurin kaupungilla on siis hymin etuisa paikka.
Torteli perusti sen tälle salmen rannalle, jonka kautta
Venäläisten ryöstö- ja sotaretket aina tutkimat Hä-
mäläisten ja Suomalaisten maahan. ,Se on lähes
kuusisataa lvuotifella tälliinsä saanut kokeaki monta
onnen maihetta, jotka sille tuotti tämä sen etulvartian
paikka ja sillä on näistä Vaiheista runsaat muistot.
Mutta jos se on saanut paljon kärsiäki, niin sillä on
nyt suuret toiwotti tulewaisuudessa. Viipurin Van-
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hin rakennus on sen linnan jäännös, korkialla tyr-
mällä, Vaan josta nykyisin ei ole asuttawana muuta
kun monjaita huoneita, läänin Vantein asuntona. Tyr-
män sisus paloi ensikerran Vuonna 1834, laitettiin
sitte uudelleen, Vaan paloi toisesti samana iltana iv.
1856 kuin Saimaan taimantoa aivattiin. Se seisoo
nyt siitä ajasta hatuttomin päin, katotta. Kaupunki
oli alusta amonainen, Vaan Vuonna 147? sen Erikkä
Akselinpoika Totti piiritytti kiwimuurilla. Pietari 1
ja keisarinna Anna laajensilvat tätä linnoitusta kau-
pungin ympärille. Mutta M. 1861 sai kaupunki lii-
man purkaa kaikki linnoitus-laitokset pois maan puo-
lelta itsensä kaupungin ympäriltä. Ainoasti mähäinen
osa merenpuolelta ja koko Annan linnoitus Tertva-
niemen puolella jäi paikoilleen. Ne moni sata Vuo-

tiset kilviseinät hajootvat nyt kaupungin sisään pistä-
Vän Salakkalahden täytteeksi, ja koko kaupunki saa
ivuosiivuodelta ihan toisen, iloisemman muodon. Suuri
joukko uusia rakennuksia jo on ilmestynyt entisen lin-
noituksen alalle. Vaan suurin näistä rakennuksista

on kaunis hakatusta limestä tehty laima-laituri sata-
man puolelle.

Viipurin emäkaupunki on enemmätsi osaksi li-
mestä. Kiivi-rakennusten seassa on Vielä monjaita
entisten luostarein rakennuksia. Ensimäinen luostari
täällä oli laitettu m. 1318, sen rakennuksia on nyt
Vielä kouluhuoneina. Suomen kirkko, rakettu m. 1481,
on myös entisiä lnostari-huoneita. Samaten eräs
sota-aitta, joka yhteen aikaan oli kirkkona, jolloin sen

Karjala. 2
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sillan ala haudattiin Viipuriin kuollut Suomen kir-
jallisuuden ensimäinen harjoittaja Piispa Mikael Agri-
kola. Kaupungin ympärille on syntynyt useampia esi-
kaupunkia, kaikki masta muoden 1710 perästä. Pie-
tarin puolimainen. näistä suurin, on nyt Mallein hii-
ivitettyii yhdistynyt emätaupungin kanssa yhteen. Van-
hin Terivaniemi eli Siikaniemi on nykyisin kiiively-
paittana, sen asukkaat muuttiivat muonna 1855 Hie-
kan esikaupungin luo. Linnoitus pohjois-puolella kau-
punkia estää tämän sekä Neitsyniemen esikaupungin
yhdistymästä emiikaupunkiin.

Viipurissa on 7 kirkkoa, joista 1 Suomen, 1
Ruotsin, 1 Katolikin ja neljä Venäen; 1 suurempi
alkeis-opetus-laitos yhdistetyillä gymnasi-luotilla, 1
ala-alteistoulu, 1 rahmaan toulu ja Villen suoma-
lainen koulu, josta jo on ennen mainittu, setä tyttöin
koulu kahdella luokalla; 1 kirjapaino ja 3 kirjakaup-
paa, mutta nykyisin yksi ainoa sanomalehti. Teolli-
suuden laitoksista on mainittama kynttilätehdas, sai-
puatehdas ja oluen-panos-laitos, setä 1 kaasu-uuni,
josta koko kaupunki saa malaistutsenfa. Kaupungin
laimasto on myös taslvanut ja sillä on useita höyry-
aluksia setä Suomenlahdella että Saimaalla liikkumia.
Kauppa on Saimaan kailvannon atvattua paljon la-
ivennnt, etenki puutalun uloslvientä ja rihkama-talun
tuonta.

Kaupungin kansasto oli muonna 1812 ainoasti
2893 henkeä, maan luetaan nyt kasmaneetsi 7000 hen-
keen, paitsi sotaiväkeii. Asukkaat owat suurin osa suo-
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malaisia, sen perästä suuriu »venäläisiä, sitte ruotsin
seurakuntaan kuluivat ja Vähin saksalaisia.

Viipurin linna.
Torkel Knuutinpojau perustama muonna 1293,

ensimäinen kiintiä paikka, jonka ympärille ruotsin mal-
ta ja kristinusko Karjalassa alkoiivat leivetä. Se on
rakettu »vähäiselle luodolle, jonka ympäri »virtaa Suo-
men »veden pohjasta tulema koskaan jäiitymätöin Vesi.
Keskeltä siltaa, mikä »vie emäkaupungista Terwanie-
men puolelle, eroo lyhempi silta linnaanki. Ne ruot-
salaiset komentantit, linnan isännät, mitkä asuimat
tässä linnassa, oliwat usiampi hywin itsewaltioita,
hallitsiivat maakuntaa usein toivemmalla kädellä kuin
itse kuninkaat. Usia heistä lisäsi meroja talonpojille
miten tahtoi. Vanhassa tarinassa on tullut kuului-
saksi Viipurin pamaus, jonka linnan isäntä Knuuti
Posse sanotaan tehneen Venäläisille 30:s Marrast.
1495. Ruhtinas livana oli tullut 60 tuhannella mie-
hellä piirittämään linnaa. Koko kaupunki oli siiikä-
yksissä. Linnan mähäinen ivartiomäki ei moinut toi-

»voa mistään apua niin suurelle moimalle. Ainoasti
länsi-puoli linnaa oli mielä lvihollisista mapaa, mutta
he kiersiivät jo Lawolan kautta mennäkseen sinneki.
Vihdoin jo oli kaikki piiritetty ja päitvii määrätty
milloin linna piti olettaa rynnäköllä. 30:s Marras-
kuuta miholliuen tunkeusi jo linnan malleihin ja yritti
kiimetä niiden yli linnaan. Silloin yhtäkkiä kuului
hirmuinen pamaus, Venäläiset olimat »vallilta hätvin-
neet. Säitayksestii toto Vihollisen joukko lähti pa-
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koon, ja Ruotsalaiset ajoimat heitä perästä ja tappoi-
wat iviimeiset lähellä Venäen rajaa. Possen oma
kertomus kuninkaalle ei kuitenkaan mainitse mitään
tästä pamauksesta, hän sanoo maan Jumalan aivulla
saaneensa Viipurin pelastetuksi.

Wanha Wiipuri cli Monrcpoo.
Viipurin ympiirystön kunluisin paikka on Van-

han Viipurin eli Monrepoon puistikko. Sata muot-
ta sitte Vanhan Viipurin paikalla oli neljä talonpo-
jan taloa, jotka täällä muorien Malissa Viljelilviit
pieniä tiluksiansa. Viipurin sotaguivernööri Stu-
peschin, saatua paikan omaksensa, raimautti sen puu-
tarhaksi. Keisarinnan iveli, Vyrtemberin ruhtinas
Carl, silloin päägumernöörinä Viipurissa, sittemmin
mnodesta 1805 kuninkaana Vyrtemberissä ja kuollut
iv. 1816, jatkoi ensimäisen perustajan työtä. Mutta
masta sitte kuin paikka lahjoitettiin Paroonille Ludwig
Nikolay'lle se rupesi saamaan nykyisen muotonsa. Tä-
mä Parooni osasi erinäisellä maulla yhteen-solvittaa
luonnon ihanuuden ja taidon ivaromalla kädellä tehdyt
luomiset. Hänen poikansa, Paamo Nilolay, entinen
Venäen ministeri Kyöpenhaminassa, ja paikan nykyi-
nen omistaja, on suurella nerolla täyttänyt mitä isä-
mainaansa oli alkanut. Viimeisen on nykyinen o-
mistaja koristanut patsailla lankojensa herttuain
Broglion muistoksi, molemmat kuolleet sodassa,
yksi Austerlitsin luona 1805 ja toinen Kulmin
luona 1813. Lähellä olema lautta wie wiihiii-
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seen luotoon, jonka kukkulalla seisoo Ludwigin linna,
pyhitetty omistajan isiiivainaalle, joka lepää linnan
lvieressä kallioon hakatussa haudassa. Joka askeleel-
la, minkä täweliä astuu tässä puistikossa, amautuu
sen ihmettelemän katselian eteen uusia ihastuttaivia
näköaloja. Kaikki luonnon moninaisuus on taidolli-
sesti täytetty korottamaan paikan ihanuutta; joka myk-
kylällii on temppelinsii, patsaansa tahi muu jäännök-
sen muotoinen laitos. Kaftiat niemet teillensä, ojat
ja salmet siltoinenfa, synkiät lehdot eremitin mökillä
eli maan istumapaikalla; ihana nurmi lähteillensä,
jossa lepääivii Narcissus, meden neiti, taritsee kirkas-
ta jäiihdyttälviiä Mettä. Loitompana pohjoisessa taär-
meilee kapia tie suuren hongikon läpi hiriviiiän lou-
hikkoon ja suurten kalliolohkareiden alatse. Täällä
wuorien ivälissä Suomenmeden rannalla, suurella muo-
ren lohkareella seisoo Väinän.öisen kuiva, tanskalaisen
kuivanlveistäjän Borupin tekemä, ensimäinen ja ainoa
jolla se Suomalaisten runoissa jumaloitettu "maka
manha Väinämöinen, laulaja iän-ikuinen", on tehty
silmin nähtälviiksi maallisessa haahmossa. Tällä tu-
malla omistaja on ikään kuin kruunannut työnsä.
Vanha Viipuri on Suomen luonto kauneimmassa
pumussansa, sellainen kuin se on Vuoksen ja Laatokan
rannoilla, Karjalan sydänmaiden hongikoissa, Salvon
ihanain lvesien keskessä, ja Lapin tunturein seassa.
Se onkin tämän puutarhan ansio ettei se ole mikään
poikkeus Suomen yleisestä luonnosta. Taito ja kau-
neuden tunto tvoitvat marolvalla kädellä Suomen jokai-
sessa maakunnassa luoda samallaisia paikkoja, sillä
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Suomen koko luonto on sellainen ettei se tarlvitse kuin
Vähän runollisen hengen apua saadaksensa miltei hau-
reellisen ihanuuden. Parooni Nikolayn ansio tällä
tiellä ansaitsee siis suomalaisten kiitollisnuden, sen
enemmän kuin hän erinäisellä hymäntahtoisuudella pi-
tää sen ihanan puistikkonsa aivonaisena kaikille kame-
lioille huiviksi.

NujajoKi.
Suomen puolen Kiivinnaivan ja Uudenkirkon ja

Venäen puolen Lempalan ja Valkiasaaren pitäjäin
Malilla juoksee mähäinen joki, mikä yhdistyy Suomen-
lahteen Retusaaren eli Kronstatin kohdalla. Tämä
joki on saanut Suomessa Rajajoen nimen, sentiihden
että se jo Piiähkiniisaaren ranhaliitossa Vuonna 1323
tuli Venäen ja Suomen rajaksi, jona se on nytki.
Entiseen aikaan tämän joen nimi oli Siiejoki jaSes-
teroja. Sen suulle Pietari 1 laittoi kitviiri-tehtaan,
joka Vielä on Venäen kruunun hallussa. Sen alle
kuuluu nyt ne Venäläiset kylät Kyyröliissii sekä nii-
den metsät. Osa Uudenkirkon pitäjän metsiä kuuluu
myös Sesterojan tehtaalle. Tämän joen kahden puo-
len tapahtui entiseen aikaan hirmuisia meteliä, joihin
oli syynä rajariidat. Piiiihkinäsaaren ranhaliitossa
määrätyt rajat eiivät olleet tarkat, niin että suuri
maa-ala jäi riitamaaksi, jota molemmat puoluet tah-
toilvat omistaa ja siitä syntyi alituisia tappeluita.

Imatra ja Kiminiemi.
Saiman alvara mesistö lankee Vuoksenniskan

kautta Ruokolahden pitäjässä Vuoksen jokeen. Sen
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alkumatka on jyrkkäin muorien »välitse juoksema ura,
jossa se järkiiiän Kalliosaaresta altain lähtee iväke-
lviinä koskena ryöpftyämään alas. Tästä koskennis-
kasta puoli peninkulmaa alempana Neitsytniemen talon
tvieressii on mielä suurempi putous Tainion-koski,
joka ihanan kuohunsa ja moimallisen pauhinansa suh-
teen on saanut ihailioiltansa Pienen Imatran nimen.
Juostua mielä ivähempiiin putousten, Ritikankosken,
Lautakosken ja Myllykosken läpi, se lelviänii Virtana
juoksewa Vuoksi supistun yhtäkkiä jyrkän Vuoren hal-
keeman Maliin, josta se Maan 70 kyynärän lelveiinii
urana syöksee 50 eli 60 jalkaa 1080 jalan matkalla
alas epätasaista pohjaa, jota muuttaa koko meden pal-
jouden paljaaksi kuohumaksi ivaahdeksi. Kosken jyrinä
kuuluu jo 6 ivirstan päähän, medellä ei ole enää mi-
tään meden muotoa, ei se enää juoksee, se ei ryöppyä,
maan se lentää pian ajatuksen pikaisuudella. Ne len-
täiviit tyrskyt paisuivat korkeiksi Vuoriksi ikään kuin
tahtoisiwat erota lentämään hopeisina pilminä ilmaan,
Maan toiset ivoimalliset maahtimuoret syökseivät ne
jiille syivyyteen, josta ne toisessa silmänräpäyksessä
taas paisumat joko amarana maahti-kumpareena eli
hoftiahelmiksi hajoitettuna pensaana, mikä silmänrä-
päyksenä ilmestyy, hajoo ja katoo, jiittäin sian uu-
delle samallaiselle ilmestykselle.

Imatra on Suomen suurin ja ihanin koski. Se
on lvoimallisin meden putous koko pohjois-Europassa.
Schlveitsin Pletschbach ja Schafhausenin putoukset o-
lvat kyllä paljon korkiammat, ne omat yli 900 ja 300
jalan korkuiset, mutta meden paljous on niissä Vii-
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hempi. Niagaran koski eli puotelmus Amerikassa on
maan Verrattoman suurempi kaikkia. Sen korkeus on
142 jalkaa jyrkiistensä alas ja 1,800 jalkaa leiveä.
Mutta se kaikki ei Vähennä Imatran ihannuutta, jo-
ka Vetää jokaisena kesänä suuret joukot matkustamia
kaikista Euroftan maista sitä ihailemaan. Näitä Vas-
ten Imatran oikealla eli läntisellä kenniiiillä on ra-
lettu kaunis kesiihuone ja sen Viereen ralvintola,
mitkä kesällä hartvoin saaivat olla autioina. Näille
Imatran katsojille keräilivät seudun lapset Imatran
kiiviä, keträkiiviii, pyöreitä usein kahdeksan numeron
muotoisia wedensorwaamia liuskakilviä ,

jonkalaisia
löytyy myös Niagaran putouksen ympärillä Amerikassa.

Kiwiniemi on Vuoksen eteläisessä osassa tehty
kaiivanto, jonka kautta Vuoksen medelle on saatu uusi
suorempi tie Laatokkaan. Tämän kaiwannon awattua
Vuoksi laskeusi monta jalkaa alemmaksi ja sen ran-
noilla olewat pienet suot kuiwiwat ja tuliivat hyiviksi
Viljamaiksi.

Kaukola.
Ennen Räisäliiän Vaan nykyisin Käkisalmen pi-

täjään kuuluma kappeli. Postiftaitka on uudesti ra-
kettu ja ihana omaisuus. Kirkko ja pappila omat
Aläkaukolan järwen rannalla, yhdistetyt Munkinsal-
men sillalla. Dmpäristöllä olemat jiirmet omat ete-
lämpänä Miinakosken kautta Vuoksen yhteydessä,
mutta Vuoksen laskennon perästä menekulku maini-
tussa koskessa on katkaistu.
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Käkisalmi.
Perustettua Viipurin linnan, w. 1293, ja tul-

tua Käkisalmeen, Torkel Knuutinpoika löysi täällä jo
entisen linnan, jonka hän walloitti. Mutta mikään
historia ei ivalaise kenen rakentama se ivanha linna
oli, Karjalaistenko Vain Venäläisten. Se on Vaan
tunnettu että Venäläiset sen ivalloittiivat m. 1295 ja
tappoilvat jokaisen sinne jätetyn Ruotsalaisen. Päiih-
kinäsaaren ranhaliitossa iv. 1323 se Mi Venäläisille,
kunnes Pontus de la Gardie sen taas Voitti ruotsille.
Mutta Tiiysinän ranhaliitossa 1595 se määrättiin
annettatvaksi ja annettiin m. 1597 jiille Venäelle.
Jaakko de la Gardie moitti sen uudelleen lv. 1609
Ruotsille, jolle se Stolboivan rauhaliitossa w. 1617
jätettiin, kunnes Pietari 1 tv. 1710 sen Voitti jälle
Venäelle. Vanha linna on pienellä luodolla Käki-
salmen siivuin juoksemassa Vuoksen haarassa. Se
on nyt raunioina. Uudempi linna mantereella on
Vankihuoneina. Linnasta Vähän loitompana on Kä-
kisalmen kaupunki, joka Gustaw Adolphilta sai kau-
pungin oikeudet, jotta w. 1816 uudistettiin maakau-
pungin oikeudella. Kaupungissa oli m. 1820 ainoasti
520 henkeä, maan on nyt enemmän tuin toinen mo-
koma lisääntynyt. Sen lvieressii olemissa koskissa oli
ennen suuret lohen pyyntö-paikat, joista saatiin toi-
sinaan 12,000 lohta. Lohen pyyntö on nyt paljon Vä-
hennyt, sitte kuin Vuoksi laskettiin ja kosket kuimimat,
niin että salmi missä Pietariin päin soudettiin lau-
talla, on nykyisin Vähäinen uitti, jonka Yli on tehty
kilvinen silta. Pärnii-koski on puoli peninkulmaa kau-
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pungista, pienemmässä Vuoksen haarassa. Se on
nyt myös kuimanut mähäisetsi uitiksi. Kosken reu-
nalla on manha pienoinen linnoitus, autiona. Kosken
yli on tehty

Pärnän silta.
Se ihana näköala mikä oli tältä sillalta ylöspäin

koskelle, on nyt Vuoksen laskettua kokonaan häivinnyt,
sensiaan on ilmestynyt paljaat louhiset rannat. Se
komia silta seisoo nyt monen sylen korkeudella siitä
tvähiiisestä ivesiuitista mikä juoksee sen alatse. Vä-
hän yläpuolella Pärnän siltaa oli ennen saha, mutta
se haara Pärnän jokea on kokonaan luiivanut. Kaksi
myllyä on nyt sen siaan Piirnii-sillan yläpuolella.

PllKinnicmi.
Vuokselta tullaan Laatokan medelle, joka on Eu-

ropan suurin maamesi. Sen pituus on 17 ja suu-
rin letveys noin 10^ peninkulmaa. Siitä on suuri
osa Suomen rajojen sisällä ja sen nimi oliki Van-

hoina aikoina Aallokas, josta muukalaiset sen omat
Vääristelleet Laatokaksi. Laatokan länsirannoilla on
Kurkijoen ja Hiitolan pitäjät, ja tähän Viimeiseen
kuulun Putinniemcn omaisuus. Se oli ennen Asilan
omaisuuden kanssa yhtenä, M. 1711 lahjoitettu Gen-
raali Henningille, jonka perillisiltä greiivi Armfelt
sen osti 300.000 pankko-ruplasta. Hänen perillisen-
sä sen möiivät pienempiin omaisuuksiin, jolloin greilvi
Vesborotko sai itsensä päiikartanon ja monjaita kyliä.
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Hänen kuoltua perilliset sen möimät, jolloinse iv. 1861
joutui kanslia-neumos Ekmannille, jota nyt on sen o-
mistaja. Päärakennus on hymin ihanalla paikalla
Laatokan niemessä.

Kurkijoki (Kronadol-S eli Nuununlinna)
on Laatokan rantamaiden ihanimpia seutuja. Entiseen
aikaan luullaan tässä olleen linnoituksen samalla Myl-
lylällä kirkon luona, jota nyt sanotaan linnamäeksi,
mutta jolla ei ole enää mitään näkymää jälkiä lin-
nasta. Koko Kurkijoen pitäjä on lahjoitus-maita, ja
omaisuuden päärakennus, holvi, on aiivan kirkon luo-
na toisella puolella Kurkijoen suuta. Ruhtinatar Eli-
sabeth sai M. 1728 kolo Kurkijoen, Jaakkiman ja Pa-
rikkalan pitäjät lahjoitukseksi, mutta joka kahden muo-
den perästä annettiin greilvi Skaivotlvalle. Lunastet-
tua jiille kruunulle, greiivi Vorontsov) sai siitä suu-
resta omaisuudesta m. 1797 Kurkijoen ja puolen
Jaakkimaa. Hänen puolisonsa ja leskensä englanti-
lainen greiminna Pembrock kantoi siitä tveroa kunnes
se myötiin ja joutui greimi Besborottolle 440,000
ruplasta panko-rahaa. Hänen kuoltua omaisuus ja-
kautui perillisille, joista ylsi möi osansa Kurkijoen ho-
lvin kanssa howineuwos Etterille; toinen osa Terlvun
holvin kanssa on langennnt Besborotkon wilwylle gar-
din lapteinille Kotsubeille, joka osastansa möi asuk-
kaille neljä kylää Jaakkimassa. — Kurkijoen kautta
talvi ennen suuri kauppa SaMon ja Pietarin matilla.
Nyt se on seisattunut sitte tuin sama kauppa on
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kääntynyt kulkemaan Saimaan taimantoa myöten.
Kirkon luona on kauppapuoti ja jo manhuudesta Vä-
häinen kaupungin muotoinen kylä, jota tutsntaan lo-
potiksi, menäen sanasta slobod, esikaupunki.

Näköala Jaakkiman pappilasta.
Tämä on yksi ehkä tvähimmän ihanoita näköaloja

Laatokan pohjois-rannalla. Jaakkiman satama, Lah-
denpohjan lopotti, oli yksi lastaus-pailka Ylc'-Suo-
men kaupalle Pietarin kaupungin kanssa, mutta joka
merkitys siltä Saimaan kaimannon alvattua on ka-
donnut. Lähellä pappilaa seisoo pitäjän uusi kilvi-
tirtko, hylvin komia rakennus. Tämän pitäjän länsi-
rajalla on Parikkalan pitäjä, joka kuningatar Kristi-
nan aitoina yhtenä Uukuniemen kanssa oli lahjoitettu
eräälle Armid Vittenbergille, mutta jotka sittemmin
Venäen aitana tulilvat Me lunastetuiksi kruuuulle,
ja omat nyt kruunun ja perintö-tilan luontoisia, paitsi

Koitsanlahden kuninkaan kartanoa Parikkalassa, johon
pitäjän Väen tuli tehdä piiiwätöitä Vuoteen 1858,
milloin ne latkasuvat. Jaakkimasta itään neljän pe-
nikulman päässä on Sortalvalan kaupunki, ja siitä
Aunuksen rajaan päin Imftilahden ja Salmiin pitä-
jät. Edellisessä on Suomen etemin wastikaiwos Pit-
kärannan kylässä sekä »vasken sulatus-laitokset, mitkä
kuulumat yhdyskunnalle Pietarissa.

NusKillla.
Tämä pitäjä on tullut merkilliseksi oilvalliselta
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marmoriltansa, se on harmaata pimiämpi-suonista
kaunista kimeä, jota ou täytetty rakennuksiin Pieta-
rissa. Marmorlinnan seinät, Isakin ja Kasanin kir-
kot omat kaunistetut tällä marmorilla. Nykyisin mar-
morin perkaus on kokonaan tauwonnut ja kitvestii
walmistetaan sen siaan oimallista kalkkia.

Waiamo.
Sortawalan ja Impilahden rannalta katsojalle

siintää Laatokan selällä »vähäinen pimeiimpi Viima
ja monjaita mustempia pilkkuja sen kahden puolen.

Tämä on Valamo ja sen ympärillä olemat saaret,
noin 3 peninkulman päässä mainittujen pitäjäin
rannoista. Pääsaari Valamo on 8 »virstaa pitkä,
ja siinä oli muinoin 7 taloa, jotta kuuluilvat
Sortawalan pitiijäsen. Nyt siinä ei ole muita a-
sukkaita kuin munkit. Luostarin rakennukset omat
saaren ihanimmassa paikassa. Känneillä metsäisillä
rannoilla piiritetyn lahden reunassa, sen rakennukset
seisomat korkialla mäellä, josta jyrkkä metsäinen rinne
painuu pian suorastaan Laatokan rantaan. Valka-
masta mie rinnettä myöten koukertelewa tie luosta-
rin portille, mikä jo on tumilla koristettu kuin puoli
kirkkoa. Portin sisäpuolella aukenee talvia piha useilla
.irtoilla. Sen ympärillä on kiintonainen kiiviraten-
ins, jossa munkit asumat. Nämä rakennukset omat
.aikki hyivin jiirjestyksellisct, pian kuin komeimmat
»suin-huoneet Pietarissa. Ne eitviit oletkaan Vanhat,
illä niiden rakennus on alkanut iv. 1783, ja päätetty
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masta tämän Vuosisadan alnssa. Nykyisin on Vie-
lä nudempi rakennus luostari-muurin ulkopuolella,
ailvottu rawintolaksi ja majoitukseksi Valamon ta-
lviöille ja ihailioille. Kesäisenä aikana niitä onkin
täällä hymin usein, maan erittäin Pietarin ja Paa-
lvalin päilvänä, 11:tenä Heinäkuuta, jolloin luosta-
rilla on suojeliansa pyhän juhla. Greitan uskolaiset
tulemat silloin tänne toimittamaan hartauttansa ja
lahjoittamat runsaasti luostarille, jokainen Marojen-
sa mukaan. Nämä käynnit olvat lviime »vnosina etem-
ti kiihtyneet sentähden, että järjestyksessä kulkema höy-
ryalus antaa tilaisuuden joka miikko päästä sinne
Sortalvalasta, Käkisalmesta ja Pietarista. Munkein
paljous luostarissa ou noin 100—150. Ne täyttä-
mät enimmän aikansa hartaudessa ja kirkon paltveluk-
sessa. Sillä millillä he hoitamat ryytimaitansa, jotka
täällä omat hylvin taidollisesti Viljellyt. Heillä on
myös hytviit hedelmil-puutarhat ja niissä myös mehi-
läishoito. — Paitsi itseä luostaria, on saaressa
luostarin liiheydessii monta eremitin mökkiä, joissa
hurskaimmat munkit harjoittamat hartauttansa.
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