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Alkusana:
Tätza annetaan suomalaiselle lukialle ensimäistä wahän

laweampia tietoja Wenäjän waltakunnan sekä alusta, että
sen »vähitellen kaswamisesta nykyiseen ihmeteltäwaän suu»
ruuteensa. Ei kaikkina maailman aikoina, joista mitään
tiedämmä, ole yhtä niin laweata waltakuntaa löytynyt,
kun nykyinen Wenäjän walta kolmessa koko maan piirin
pääosassa: Euroopassa, Aasiassa ja Amera»
kassa. Eikö siis jo silläkin syystä sen historia olisi,
päällitse monen muun wallan historiasta halullisesti luet-
tawa ja tutkittawa? Mutta wielä toinenkin asia tekee
meille Suomalaisille saman historian opettawaiseksi. Kun
jo ammoisista ajoista, ja ehkä ensialusta asti, olemma
eläneet Wenäjän rajalla, niin tulee sen historia, samoin kun
myösRuotsinhistoria toiselta puolelta,paljo meihinkin koS«
kemaan. Ia missä ei tulisijaan, niin on kuitenkin tarpeel-
lisempi tuta likimmäisen naapurinsa, kun ulommaisen wie«
raan menot ja elämä. Sillä ajatuksella toimitimma alun
tätä historiaa 184U-wuoden Mehiläisessä präntättä»
wäksi, ja lopun olemma nyt erittäin toimittaneet. Jos ai-
kaa ja tilaa saamma, niin mielellämme kokisimma wasta
saada Ruotsinkin ja muiden kansain ja waltain historioita
suome.n kielellä luettawaksi.

—
Edellinen puoli nykyisestä

Wenäjän historiasta, aina Suureen Pietariin asti,
on Vesilahden kappalaisen, herra Gust. Tikleinin
kirjoittamaa. Wirheistä, joita eräissä paikoissa ehki ta.
wataan, tulee kuitenkin enemmin alanimitettya, kun han«
ta syyttää. Sillä kun hänellä maalla ei ollut tilaisuutta
useampia Wenäjän historioita rinnatusten tutkia, ja yh-
teen aina ei ole luottamista, niin oli meidän wälipuhe,
minun, Helsingistä, erehdyttäwäiset paikat oikasta, jota
kyllä ensiaikoina koinkin tehdä, usein muiltakin siihen apua
aaden, niinkuin herra Profehori Reiniltä ja herra



Lehtori Akian derilta. Muttasitte itsenikin sieltämaalle
ja matkoille jouduttua tuli »vaikeampi semmoinen wäli-
puhe täyttää, ja sentähden saapi lukia tämän Wenäjän
historian, ei kyllä toiwottawassa,mutta mahdollisessamuo-
dossa. Paltamosta 20 lokakuuta 1841.

Elias Lönnrot.
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Wenäjän Historia.
Ensimmäinen aika.

Wenäjän wallan perustamisesta Ruuri<
filta sihen aikaan asti, jona Monguolilaiset
paajnvät herroiksi, s. o. wuodesta 862 wuo-
teen 1224, taikka 362 wuotta.

Ensimmäinen Luku.
Wenäjän kansan alku; Rumikki perustaa Wena-

jan wallan; Olegi siahallitsiana; Igori rupee hal-
litsiaksi; Olga ja Swictoslawa; laropolkka, Olegi ja
Wladimiri; Wladimiri yksinään hallitsia.

nimellä eleli jo ikiwanhuu-
desta muutamia karjakkokansoja Mustan- ja Kas»
piameren pohjaistienoilla. Skyythiasta pohjais«
päin oli itäpuolessa Euroopassa Sarmatilaisilla
asuntonsa. Heki eliwat karjoillansa ja muuttiwat
laitumiansa paikasta paikkaan. Sama elanto oli
Suomalaisillan kansoilla, jotka eleliwät Sarma-
tilaisten pohjaisilla ja luoteisilla rajoilla. Muutamia
wuossatoja jälkeen Kristuksen syntymää ulousi Aasi-
asta siirtokansoja, jotka pakkausiwat Euroopaan ja
edellänsä ajoiwat niitä kansoja, joiden maihin tuli-
wat. Niiil joutunvat Slawienitki entisiltä asunpai-
koiltansa Donawajoen warsilta liikkeelle. Nämät Sla-
wienit, nykyisten Wenäläisten esi-isia, oliwat
Sarmatilaista kansaa ja kulklwat sekä pohjaiseen että
länteen päin. Tämä tapahtui s:nellä ja 6:nella wuos-
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sadalla. Yhdeksännellä wuossadalla titMt he uudis-
asuntoja Stmajariven rannoilla. Söanha Nussia,
Iso Nowogorodi, Smolenski ja Kiijoki
mainitaan oleman heidän »vanhimmat kaupunkinsa.
Nowogorodi tuli pian svuren kauppakayntinsa kautta
niin »voimalliseksi ja kuulujaksi, etta fananparrcå-
saki sanottiin: Jumalala ja Nowogorodia ci
woita kukaan. Samalla tawalla edistyt Kiijoen
kaupunki kaupaltansa. Slawienit oliwat hiljaista ja
rehellistä kansaa; afutmat »vähäsissä majoissa, eril-
lään toinen toisestansa. He rupesiwat aitasin pieniä
kaupunkiani rakentelemaan. Ruumiittansa oliwat suu-
ret ja wahwatekoset. Sodissa tappelijat jalkasin
filmillä ja peitsillä »varustettuna. Muuta waltiasta
eli kuningasta ei ollut kun isäntä perheessänsä. Myö-
hemmin »valittiin ne rohkeimmat sankarit paäntiehifst
sodissa ja närnät wallitsiwat sillon muissaki ostoissa.
Yhdeksännellä n>uofifabölla tapahtui se hallituksen
muutos, etta korkein tt>olfa tuli yhdelle ainoalle
Äniestn eli Bojarin nimellä.

Wariegit, jotka pitiwät asuntoa Itämeren
rannoilla ja oliwat pelättawiä merirosmoja, karkasi-
wat wuonna 859 Slawienein ja muiden heidän suku«
kansainsa päälle, woittiwat heidät ja tekiwät raskaan
weron alasiksi. Samalla ajalla tunkiwat Hasarit
muiden Slawienilaisten kansain maille ja rasittiwatniitä weronotolla.

Ne urhoollisimmat Slawienein seassa eiwät kär-
sineet maamiestensä häpiällista orjuutta, waan päät-
tiwät sotaaseilla warustettuna wapauttaa itsensä ja
walitsiwat sen wiisaan ja miehuullisen sankarin, kniesi
Goötömistin päämieheksensa. Nyt lakkasiwat Wa-
riegilaisille wcroa maksamasta, woittiwat heidät so«
dassa ja karkottiwat rajoiltansa.
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Mutta Slawienit rupesiwat senjälkeen keskenänsä
riitoja nostamaan, eikä ollut rauhaa, eikä tiettyä tur«
waa hengen ja tawaran puolesta. Sillon ehdotteli
Gostomisli, wäha ennen kuolematansa, maanmies-
tensa kanssa ja kaski heidän walita päamieheksensa
yhden urhoollisen ja woimallisen miehen, joka tai«
taisi metelit asettaa ja yhteisen rauhan wahwasti
warjella. Niin lahettiwät muutamat kansakunnat hä-
nen neuostansa sanansaattajat kolmen weljeksen tykö,
jotka oliwat nimeltänsä Ruurikki, Sineus ja
Truwori Wariegiläisten kansasta. Sanansaattajat
tuliwat ja sanoiwat weljeksille: "meidän maa on
awara ja hedelmällinen, mutta rauhattonnms ja kes-
kinäiset kapinat omat siellä wallan saaneet; tulkaat
sentähden te ja hallitkaat meitä!" Tähän anomukjeen
myöntyiwät weljekset, kokosiwat suuren joukon omia
maanmiehiansä, lähtiwät niiden kanssa kulkemaan,
jattiwät kotimaansa iäksi ja tuliwat Slawienein maalle
wuonna 861. Tultuansa Slawienein maalle perus-
tiwat mainitut weljekset kolme erinäistä »valtakuntaa,
jotkayhteisellä nimellä kutsuttiin We näjän maaksi.
Kun sittc Sineus ja Truwori pian kuoliwat, yhdisti
Ruurikki heidän maat oman maansa kanssa ja bekl
Ison Nowogorodin Ilmajäriven rannalla pääkaupun-
giksi. Niin tuliRuurikki koko pohjaispuolisen Wenajan.
maan waltiaaksi. Tämä uusi waltakunta lewisi pian
sekä itään että etelään päin. Ruurikki perusti rauhan
alamaistensa keskellä tarkalla huolenpidolla siitä, että
oikeus, laki ja asetukset tulisiwat kaikissa asioissa
waarinotetuksi. Usiampihin kaupunkeihin asetti hänmaai
herroja omista maanmiehistänsa ja Wenäjan wallaw
wakinainen perustus alkaa hänestä wuotena 86L.

Mutta Ruurittn tekemä rauha ei ollut pitkä-
ikäinen. Kaksi hänen sotaroweriansa Askoldi ja
Diri lähtiwät Nowogorodista uusille sotahaNkkeille^
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WaNasiwat enffn Kiijoen linnan Dnieperijoen
warrella ja kulkiwat sitte Konstantinopoliin
kahdella sadalla laiwalla, jossa hätyyttiwat Greika-
laisia jaheidän keisariansa Mikaeli Kolmatta. Seu-
raamalla ihmeellisellä tawalla sanotaan Greikalaisten
heistä päässeen: patriarkka Pho tio nimittäin olisi
kastanut mereen Neitsy Maarian waatteen ja nosta-
nut silla niin ankaran myrskyn, että koko Wenäläis-
ten laimasto hajosi ja waan muutamat laiwat pala-
simat ehiänä Kiijokren.

Ruurikki kuoli w. 879, sittekun oli 17 »vuotta
kiitettämästi Rowogorodissa hallinnut. Häneltä jai
nelimuotias poika Igori, jota alaikäsyytensä ajalla
waarasi Olegin hoitamaan ja myös »valtakuntaa
samana aikana hallitsemaan.

Olegi, joka rakasti sotia, waltasi ensiksi mum
tamia pienempiä paikkoja, mutta halusi erinomattain
saada Kiijoen käsiinsä, jossa Askoldi ja Diri wiela
oliwat wallassansa woimalliset. Matkusti sinne sota-
lväkimnsä, mutta kun pelkäsi kowaa wastusta, mictti
seuraaman hapiällisen petoksen: kätki pääjolckkonsa
lähelle kaupunkia, meni itse nuoren Igorin ja mum
tftmain Muiden kanssa, laittaen sanan ruhtinoille,
kun tahtoisiwat eräät Nowo.qorodista tulleet kauppi-
aat heitä ysramyydessä puhutella. Askoldi ja Diri
tulimar mitään maromatta kaupungista ulos, mutta
samassa riensi Olegin mäki piilostansa ja piiritti
heidät. Nyt ilmottl Olegi itsensä ja lausui: "ette
ole ruhtinaat, ettekä wapasukuiset, waan minä olen
ruhtinas ja tämä on Muurikin poika." Sen jälkeen
«ntoi tappaa heidät. Tästä peljästyimät kaupungin
«sukkaat ja antoiwat wastustamatta kaupunkinsa Ole-
Kille. Tämä Kiijoen kauneutta imarrellen lausui:
"tämän pitää tulla Wenäjän kaupunkien emäksi."
Niin tekiki Kiijoen pääkaupungiksi ja asetti muihin
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Bojarit päättyZmiehikfi. Jälkeenpäin' monta muuta
kansakuntaa Nowoqorvdin ja Kiijoen walilla woi«
tettuansa teki steläisen ja pohjaisen Wenajanmaan
yhdeksi waltakunnaksi. Eräs muukalaiskansa joku aika
jälkeen piiritti Kiijokea, mutta Olegi sai heidät osite
tain »vastustamalla, osittain muilla ueuoillansa poik^
keamaan.

Wuonna 903 naitti Dlegi Igorin alasukusea
neitsyen kanssa Kiijoen tienoilta. Sen oli nimi
Olga ja Igori sanotaan mielistyneen tähän Hilja-
seen ja siiwiäluomoseen maantyttöön, kun kerran oli
metsämatkoillansa hänen nähnyt.

Kun joku aika ennen 700 Wenäjän miestä oli
mennyt Greikan keisarin palwelukften ja Olegi jo
jkawystyi rauhaanki, niin w. 904 päätti nostaa fo«
dan Greikan keisaria wastaan. Otti suuret joukot
woittokansoista myötänsä ja läheni keisarin äweriästa
ja hempiatä pääkaupunkia Konstantinopolia. Siina
haNitsi silloin se taikauskonen Leo, joka ei paljo
huolinut rvaltakunnan osioista. Niin nytki ei tehnyt
muuta, kun sulki Haminan rautakahleilla ja antoi
Wenäläisten mieltänsä myöten hawittaä kaupungin
ympäristöjä. Olegi wedatti laiwat maalle, asetti
nf rattaille, odotti myötätuulta ja laski niin täydessä
purjeessa maata myöten kaupunkiin. Niin mainitsee
eräs taru, waan uskottawampi on, että miehillänsä
wedatti laiwat kaupungin tykö. Tariten rauhan eh«
töja lupasiwat Greikalaiset maksaa Wenalaisiäe so-
wintoa ja niin tehtiin rauha seuraamalla puheella:
Keisarin piti määrätty sowintoraha maksaman jokai«
selle Olegin sotamiehelle ja ilman sitä kuudelle W«f
najän parahimmalle kaupungille. Myös pit< kunki
sanansaattajan Wenajän maasta siaman maksotta
Konstantinopolissa elää, Wenäjan kauppiaat puolen
ftuotta palkinnotta ruokittaman ja heidän laiwansa
poislahteissa samalla lailla ewästettämän.
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Olegi perusti Moskoman kaupungin. Kolme-
neljättä wuotta kunniallisesti hallittuansa kuoli ala-
n,aistensa suureksi murheeksi w. 91^. Hänen kuole-
mastansa kawi scuraawa oudonlainen tarina: tietäjät
oliwat ennustaneet hänen paraasta hemosestansa,
että sen piti oleman hänelle surmaksi. Siitä syystä
Olegi silla ei enää ajanut koskaan, eikä neljään wuo-
teen siitä mitään kysynyt. Wiimein kuuli sen jo ai-
kaa kuolleeksi, eikä kun luut enää koko hewosesta jä-
lillä oleman. Niin kun kerran sattui paikalle tule-
maan, jossa saman hewosen luut oliwat, ikäskun pil-
katen tietäjiä potkasi pääkalloa ja sanoi: "tuossakose nyt minun surmani on!" Waan samassa puikahti
käärme ulos kallosta, pisti Olegia jalkaan, josta
haawasta sitte kuoli janiin tuli tietäjäin sana toteen.

Koska auori Igori itse alkoi hallita, luuliwat
ne weronalaset Dreulienit olewan ajan, päästä
wapaiksi, ja nostiwat sodan. Mutta Igori näytti,
että osasi hanki Olegin miekkaa liikutella. Woitti
Dreulienit ja suurensi entisen weron. Kohta sen
jälkeen näkyi eräs raaka karjakkokansa liikkeellä, mur<
hasi, roswoi ja häwitti Wenäläisten asuntopaikoilla.
Igori suostui antamaan heille maata asuaksensa, kun
ei taitanut heitä kokonansa woittaa. Sitte lähti sota-
joukkonensa Greikan waltakuntaa rasittamaan, jossa
kullenki rohkialle sotialle aina oli suuri saalis toi-
wossa. Summattomalla laiwastolla mainitaan las-
keneen Dnieperi jokea alas ja Konstantinopolin la-
hestölle tultuansa, antaneen wakensa armottomasti
menettää maanasukasten kanssa, ristiinnaulita heitä,
semästäa, elämänä haudata, palasiksi hakata j. n. e.
Siitä ei tullut loppua ennenkun keisari Romano
lähetti laiwastonsa heitä mastaan ja Theophanti
sillä niin kutsutulla Grcikan tulella, jonka linkoutti
Wenäläisten laiwolhin, karkotti heidät. Venäläiset
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kummastellen luuliwat tulen taiwaasta tulleen, peläs-
tyiwät ja palasiwat kotimaallensa suurella tappiolla.

Mutta Igorin ci tehnyt mieli tätä asiata kos-
tamatta heittää. Warusti uuden laiwaston uudella
wäellä ja lähti matkaan. Waan kun pääsi Dona«
wajoc n suulle, kohtasi Greikan keisarin lähettiläiset,
jotka taritsiwat entistä sowintoa ja toiwat suuret
lahjat matkassansa. Sitte tehtiin rauha w. 945
melkein samoilla ehdoilla, kun entmenki Olegin ai-
kana tehty. Myös lupasiwat Wenäläiset ei sotia
Kersonaa, waan ennemmin suojella sitä Bulgari-
laisilta, jotka asuiwat Donawajoen ja Haimowuorenwälillä.

Wariegilaisten waltamiehet itse saalishimoltansa
houkuteltuina houkutteliwat samana wuonna Igorin
Dreulienejä sotimaan, jotka woitettiin ja rasitettiin
suurilla weroilla. Jo palatessansa wietteliwat henki-
wartiansa hänen kääntymään takasin jawieläki enem«
pata waatimaan. Sen teki Igori ja palasi pienem-
män miehestön »varassa. Mutta Dreulienit suuttui-
wat kowasti, löiwat kuoliaksi kuninkaan seuruuden ja
tarua myöten sitoiwat itsen Igorin kahteen puuhun,
jossa rewästin neljäksi palaksi w. 945. Igori oli
sillon hallinnut 32 wuotta, eikä ollut koskaan on-
nensa ja suuruutensa puolesta Olegin wertainen.

Igorin poika Swietoslawa jäi isänsä kuol-
lessa alaikäseksi, jonka tähden tämän äiti, Igorin
leski, Olga rupesi waltakunnan hallitusta pitämään.
Ensimmäiseksi työksensä päätti miehensä kuoleman
Dreulieneille kostaa. Näiden haltia Mala Wiides
olisi mielellänsä nainut Olgan. Tämä oli sihen myön-
tywänansä, mutta haudatti kerran elämänä Malan
sanansaattajat, wiekotteli sitte Malan toisia lähettä-mään, jotka tapatti kiehumalla medellä. Sitte ennen
Dreulicnein tietä saamista lähti itse heidän tykönsa,
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teetti koron puolisonsa haudalle, walmisti pidon ja
kutsui maan päällimmykset wieraiksi. Wäkewän siman
liikanautinto juomutti pian wieraat, jotka Olgan
wiitolla siinä paikassa surmattiin miiteen sataan hen-
keen ja niin Igorin hautausmuistolsi uhrattiin.
Kohta sen jälkeen kiiruhti Olga Kiijokeen, otti sieltä
sotamäen ja l.uli Dreulienein maata sotimaan. Namät
kaupunkinsa muurien turmassa kokiwat wastustaa,
mutta nälkä käski heidät pian antamaan itsensä ja
kaupunkinsa wiholliselle. Olga ei sanonut tahtomansa
heiltä muuta kun kolme warpuista ja yhden koti-
kyyhkysen joka talosta. Ne toimat he mielellään. Mutta
tuskin oli ilta tullut ennenkun nähtiin joka huone
walkian wallassa. Olga oli nimittäin antanut si-
toa palamia aineita lintuhin, jotka sitte irti päästet-
tyänsä kukin lensiwät wanhoin pesäpaikkohinsa ja le-
wittiwat walkian ympäri kaupungin. Pelästyksissa
juoksnvat asukkaat ulos kaupungista ja wastaan otet-
tiin Nyt täytyi heidän antauta Ol-
gan armohin ja rumeta suuren weron maksoon. Hei-dän maansa jakoi Olga usiampaan osaan ja asetti
Peskowan kaupungin.

Kristin oppi rupesi sihen aikaan Kiijoelle lewia-
mään ja Olga itse oli sihcn taipuwainen. Waan
päätti ensin lähtea Konstantinopoliin, oikein perus-
tuksiötansa Kristin uskoa oppiaksensa. Keisari Kons-
tantino wattaan otti hänen kunniallisesti. Olga
kastettiin ja nimitettiin kasteessa Helenaksi. Sen-
jalkeen oli kymmenmuotinen rauha Wenäjän maalla.
Turhaan koki Olga puhutella poikaansaki Swietos-
lawaa Kristinuskon tunnustukseen. Tämä piti enti-
sen pakanallisen uskonsa parempana, mutta antoi kui-
tenki Kristityt rauhassa lumalanpalmelustansa pitää.

Kun Swietoslawa w. 9U5 oli täyteen ikään
tullut, rupesi hanki sotia rakastamaan. Ei hän wai-



9

woja walittanut, taiwas oli hänellä kattona, hewos-
loimensa wuoteena ja satula paänalasena. Itse oli
esimerkkinä sotamiehillensä. Vlönkatsoen petollisia so-
tahankkeita ilmoitti wastoin sen ajan tawallisuutta,
edeltäkäsin wihollisillcn aikeensa ja sanoi: "minä olen
aikonut sotia teitä." Wietitsit ja Ha sarit woi-
tettiin ja Swietoslawan walta lewisi Aso wame-
reen asti. Bulgaritki walitsiwat hänen kunin-
kaaksensa, sitte kun heidän entinen kuninkaansa oli
sotaan kuollut. ,Donawajoen lämpimät ja hedelmälli-
set maat oliwat niin hänen mieleensä, että jäi sinneasumaan ja rupesi mieltämään hupaa elämätä heidän
pääkaupungissansa Perejaslaulassa.

Hänen poisollessansa rohkeniwat Petsenegit
ensikerran käydä Kiijokea sotimaan, jossa Olga las-
tensa lasten kanssa eli. Toisella puolella Dniepcri-
jokea oli- tosin eras Wcnäjän sotapäallys, Pretitsanimeltä, mutta kenpä lahti »vihollisten joukkoin läpi
hänelle Kiijoen waaraa ilmottamaan. Tässä hädässä
meni eräs nuori, rohkia sotamies, joka ymmärsiPet-
senegein kielen, suitsi kädessä wihollisten leiriin ja
oli hewoistansa hakewinaan. Niin pääsi onnellisesti
läpitse, silla Pctsenegit luuliwat hamn towerikfti'sa.
Ui sitte ylitse Dniepcrists ja ilmoitti Pretitsalle
Kiijoen ja kuninkaan huoneen waaran. 2lamulla jäl-
keen näkiwätPctscncgit Dnieperin täytetyksi meneillä
ja kuuliwat äänen Wenäläisten sotatorwista. Nyt
luuliwat Swietoslawan palaawan Kiijokeen ja rien-
siwät matkaansa. Mutta pian erehdyksensä huomat-
tua kääntyiwät jälle takcsin. Sitte kerran yhdytty-
änsä puheelle wihollisten päämiesten kanssa sanoi
Pretitsa johdattamansa ainoastansa edellisjoukkoa ja
Swietoslawan itse paätroimalla perässä tulewan.
Tästä seurasi rauhanteko, jonka wahwistamiseksi pää-
miehet waihettiwat aseita. Prctitsa antoi kilpensä,
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haarniskansa ja miekkansa Pctsenegein päaherralle ja
sai siltä nuolen, miekan ja hewosen.

Kuultua Kiijoen hädän palasi Swietoslawa itse
pian ja rankasi wiholliset kowasti. Ei kuitenkaan
mennyt hänen mielestänsä Bulgarian maa, eikä
Perejuslaulan ihanisuus. S^ntähden sanoi hänelle
äitinsä: "wnwy täällä edes siksi, että laitat minun
multaan ja mene sitte, minnes tahdot!" Tämän sa-
noi hän ikaskun ennustaen kuolematansa, joka seurasi
neljä päiwää sen jälkeen w. 908.

Ei mikään nyt enää estänyt SwietoslawaaDo-
nawajoen rannoille lähtemästä ja siellä elämästä.
Sitä ennen jakoi waltakunnan kolmen poikansa Ma-
lilla w. 970. laropolkka sai Kiijoen allensa,
OlegiDrculicnein maat ja Wladimiri Nowogo-
rodin. Mutta tämä jakooli waltakunnalle wahingokfi.

Swietoslawan pois wiipyessä oliwat Bulgari-
laiset wierottuneet hänestä, eiwätkä tahtoneet enää
ollenkaan maahansa laskea. Werisellä ja pitkällä so-
dalla wallotti kuitenki pääkaupungin Perejaslaulan,
jota koko maa pian seurasi.

Grcikalaiset hawatsiwat tuhmasti tehneensä, kun
oliwat antaneet tämän uljaan sankarin rajoillensa aset-
tua. Heidän kuningaswaltansa anastaja Tsimiski
waati Smietoslawaa jättämään Bulgarian maan ja
wallan. Mutta tämä wastasi kopeillen: "jättäkää
te Greikalaiset Euroopa ja menkää takasin Aasiaan;
te olctta akkoja, me miehiä." Kauhian kiukun wa-
ella alettiin nyt sota molemmin puolin. Greikalais-
ten wiekkaus woitti usein Venäläisten urhollisuuden.
Molemminki puolin tapeltiin kiiwaudella. Niitä oli,
jotka yhdellä lyönnillä halkasiwat miehen päästä
wyötäryksiin. Wuonna 971 tapeltiin Silis trian
kaupungin wieressä, jossa Swietoslawan piti antaa
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woitto Greikalaisllle ja jättää koko Bulgaria wiholll-sen maltaan.
Swietoslawa lähti wähäsen, sodasta säilyneen

wäestön kanssa takasin omaan maahansa. Mutta kun
piti matkustaman Petsenegein maitse, sulkiwat nä-
niat tien, arwattawasti Greikan keisarin ja Bulgari-
laistcn neuosta. Siitä nousi sota, jossa hänen ehkä
urhoollisesti sotien, täytyi wähän wäkensä kanssa
jäädä sotakentälle. Muutamia ainoasti pääsi hengissä
tätä surullista sanomata Kiijocssa ilmottamaan. Pet-
senegein ruhtinas Kuria hakkasi pään poikki Swie-
toslawalta, panetti kultawanteen kallon laitaan, ja
piti sitä juoma-astianansa.

Neljä wuotta eliwat Swietoslawan pojat sowin-nossa. Mutta Swenelda, Igorin ja Swietosla-
wan sotatoweri sytytti riidan heidän wälilla. Olegi
oli tappanut hänen poikansa, jonka oli maillansa
metsästämässä löytänyt, jota poikansa surmaa Swe-
nelda ei woinut unohtaa. Hän puhutteli laropolk-
kaa yhdistämään Kiijokea oman waltakuntansa kanssa.
Olegi sai siitä tiedon ja hankki sodan weljensä was-
taan, mutta woitettiin ja täytyi wäkinensa paeta
Ourutsan kaupunkiin. Kiiruussa paossansa ahdis-
tettiin wäelta sywään ojaan linnan wieressä, jonne
kuoli. laropolkka waltasi kaupungin ja käski hakea
weljcnsä ruumiin. Kun näki sen murskaksi polettuna
huonosella waatteella makaawan kääntyi päin Swe-
neldaa ja sanoi itku silmissä: "tätäkö sinä siis tah-
doit!" Hänen katkera sunmsa ikaskun elnuisti, mitä
hänelle itselle pian oli tapahtuma. Sillä tuskin sai
Wladimiri kaikesta tästä tiedon, ennenkun jätti No-
wogorodin ja pakeni Waricgilaisten maalle, jossa
nmpyi kaksi wuotta. Sillä ajalla wallotti laropolkka
ynnä Nowogorodin kanssa koko weljcnsä aluuden ja
teki kaiken Wenäjän maan yhdeksi waltakunnaksi.
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Wihdoin wuonna 980 palasi Wladimiri sota«
waen kanssa Wariegiläisten maalta, jälle otti No-
wogorodin ja sanoi siellä olemalle maaherralle: "il-
moita weljeUeni, etta mina aiwon sotia häntä."
Cnsin tahtoi hän naida Wariegiläisen Rogwola-
dan tyttären, Rogniedan nimeltä, joka oli laro-
polkalla kihloissa. Mutta tämä wastasi, ei mene-
wänsä orjawaimon pojalle. Suuttuneena soti Wla-
dimiri Polotskata, jossa Rognieda asui, tappoi
hänen isänsä ynnä kaksi weljeansä ja niin otti Rog-
niedan wäkisin »vaimoksensa. Lähti sitte Kiijokea
wastaan, johon laropolkka oli paennut, ja häntä
seurasi kaikki iläpohjancn Wenäjä. Kiijoki piiritet-
tiin, loropolkka pakeni salaa ja Wladimiri sai kau-
pungin »valtaansa. Käski sitte laropolkan tykönsa,
suusanalla nitoja sowittelemaan. laropolkka ei pe-
lännyt petosta jc. lahti. Wladimiri »vastaanotti hä-
nen Swictoslawan howissa; mutta kohta sisälle tul-
tua pistiwät tämän kaksi Wariegiläista kuoliaksi.
laropolkka oli hallinnut 7 wuotta,nimittäin 3 wuotta
yhteisessä wallassa ja 4 wuotta erittäin Kiijoessa.

Wladimiri tuli nyt koto Wenäjän itsewaltiaaksi
ja näytti pian itsensä siksi luodunki, ehk' ei ollutkaan
lvapaa moninaisista wirhista. Ensin wapautti itänsä
Wariegiläisista, jotka, yksin pitäen heitänsä Kiijocn
woittajina, waatiwat weroa asnjamilta. Wladimiri
pidätteli heitä hywillä lupauksilla, kunnes Wenäjän
solawäkeä saatiin tarpeeksi kokoon, sitte wastusti heitä
julkisesti jaWariegilaiser pokeniwatKonstantinopoliin.
Pakanallisessa uskossaan oli Wladimiri kiiwas ja an-
toi sille suurimmalle epäjumalalle, jota kutsuttiin
Perunaksi, tehdä kuwan, jonka oli pää hoplasta
ja jolle ihmisiäki uhrattiin. Wladimirillä sanotaan
olleen neljä warsinaista puolisoa ja 800 jalkawaimoa.
Mutta ehkä hempiä semmoisissa asioissa, oli kuitenki
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jalo sodassa. Valitsian maa oli sen heikon laro-
polkan aikana joutunut Puolan alle. Sen otti Wla-
dimiri jällen ja samalla tiellä Lithowianki w.981.
Waltakunta lewisi pian länteen päin aina Baltia
mereen asti ja Liwon maa tuli hänelle weronalaseksi.

Suurella kunnialla Kiijokeen palattua walmisti
julkisen uhrijuhlan epäjumalillensa ja erään Kristityn
poika Kiijoesta walittiin uhriksi. Kun isä wäkisinki
tahtoi estää poikaansa poiswttmästa, murhasi wäki»
joukko pakanallisessa kiiwaudessaan seka isän että po-
jan isänsä syliin. Namät sanotaanki olleen ainoat
Kristinuskon martyrit Kiijoella, ja luetaan Greikan
uskossa pyhäin joukkoon, lohanneen ja Theo-
doro n nimillä. Kristinusko lewisi kuitenki lcwiä-
mistänsä Kiijoessa ja muutti uskolaiset kuki koh-
dastansa kokiwat woittaa Wladimirin puoleensa^
Silla mielellä tuli luudalaisia, Mahometti-
laisia, Paawin uskolaisia ja GreikalaisiaKii-
jokeen. Näiltä kaikilta tarpeellisen tiedon saatuansa
ja »vieläpä lahettiläisiltäki, joita laitti itsekunki uskon
jaJumalanpalvelun laatua paikalla tutkimaan, päätti
Wladimiri Greikan uskon parhaaksi jakäkesi kastattaa
itsensäki Konstantinopolissa. Mutta niinä aikoina oli
tapana, ei rukoilla, mitä mäkisellä taittiin saada;
sentahden Wladimmki ei nöyryttänyt itseänsä muulla
tawalla, kun sotien, Konstatinopoliin menemään.
Niin laittihcn matkaan suurella sotajoukolla, tuli
Tauriar. saarennolle, waltasi Ke rsonan kaupun-
gin ja pelotti Konstantinopolia, ellei saisi Keisarin
sisarta Annaa puolisoksensa. Tämä luwattiin ha»
nelle, jos ensin kääntyisi Kristinuskoon. Sitäpä
Wladimiri juuri oli toiwonutki ja sentahden matkaan
lähtenyt. Kaste ja häät pidettiin samana päiwäna.
Tästä Vladimirin kasteesta lewisi pian siunausta yli
koko Wenajän »valtakunnan. Weristen ihmisuhrien
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piti siitä ajasta alkain paeta Kristuksen suloista op-
pia, jos kohta kaukasemmissa Wcnajän maissa muu-
tamat wielä kahteentoista wuossataan asti seurasi-
watki pakanallista uskoa. Palattuansa Kiijoelle koh-
teli Wladimiri entisiä epäjumaliansa wihalla ja kau-
histuksella. Se korkein niistä, Peruna, sidottiin
metfähewosen häntään, ruoskittiin ja heitettiin sitte
jokeen. Ia ettei kenkään sitä sieltä korjaisi, niin wie-
tiin se likimmäisiin koskiin. P.iljo alamaisia seurasi
kohta ruhtinaansa esimerkkiä jakääntyi' Kristinuskoon.
Tämä Vladimirin kääntymys tapahtui w. 989.
Ehdollisella opetuksella ja kouluin rakentamisella koki
Wladimiri sitä uutta oppia kaikille tutuksi tehdä.
Kyrillo ja Methodio oliwat jo 9:nella wuos-
sadalla raamatun Slawienin kielelle kääntäneet, joka
myös autti sen Jumalallisen sanan kerkeätä joutu-
mista Wenäjässä.

Wladimiri oli muutenki toimellinen »valtakun-
tansa kaikenlaisessa parantamisessa, kaupunkien perus-
tamisessa, oppinutien auttamisessa, joita suojeli hy-
lvästi, palkitsi ja laitteli ulkomaille, sieltä uusia tie-
toja ja opetuksia tuomaan. Mutta siinä teki pahoin,
että jakoi »valtakunnan kahdelletoista pojallensa. Halli-
tus tuli siitä »voimattomaksi ja pian nousi eripura-
suus jakeskinäisiä sotia, joista Wladimiri itseki wielä
eläissänsä sai surua ja mielikarwautta. Yksi pojis-
tansa, laroslawa nimeltä, Novgorodissa hallit-sema, nosti kapinan isäänsä »vastaan. Sillon kokosi
Wladimiri Wariegiläistä soiawäkeä ja oliwat jo miekka
kädessä isä ja poika »vastatusten, koska kuolema tuli
ja erotti heidät sillä, että pois korjasi Vladimirin.
Tämä tapahtui w. 1015, koska Wladimiri oli hal-
linnut 35 »vuotta. Greikalainen puolisonsa Anna
oli jo ennen »v. 1011 kuollut. Wladimiri, jos ei
kyllä kaikitse nuhteeton, ttkl kuitenki paljo hywaä »val-
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takunnallensa, josta on ikuiftn jälkimuiston ja kiitok-
sen ansaitsema. Kristinuskon lewittämiscllä ja hyö-
dyllisten tietöin puoltamisella saatti alamaisensa en-
tisestä törkeydestä parempaan tilaan ja rajojen lewi-
tys teki Wenäjan »vallan ulkokansoillcn pclättawam-
mäksi, kun sitä ennen oli ollut.

Toinen Luku.
Wenäjän sisällisestä laadusta.

Jo yhdennellätoista wuossadalla oli Wenajän
maa kylläki lawia. Olegi, Swietoslawa ja
Wladimiri oliwat lewittäneet sen rajat länteen^
päin Nowogorodista ja Kiijoesta Baltia mereen
Dyna ja Buga jokiin asti, eteläistä ilmaa koh-
den Dnieperi jokeen ja Kimmeriän salmeen
asti, itäpohjaiseen päin Suomalaisten ja Tsuu-
dien maiNe, joihin sillon kuuluiwat Arhangelin,
Wologdan ja Wiatkan läänit, itää kohti ulottui
Wenäjän alaa Bulgariaan saakka K aspia merta
kohden. Aina Ruurikin ajasta oli »valtakunta ollut
yhden hallittawana, mutta hänen kanssansa tulleet
Wariegiläiset oliwat mielestänsä ruhtinasten sotato-
werit ja wcrosct, ei alamaiset. HciUä oli korkeim-
mat wirat sotawäessä ja yhteisessä hallituksessa; wah-
wistiwat nimellansä rauhan ja muut liitot ruhtinas-
ten kanssa. SisäUisissa asioissa oliwat lääniherrat
woimalliset. Ruhtinasten nimellä saiwat Wariegit
usein kaupunkia polwi polweltaki perittäwäksi. Sodan
päämiehet jakoiwat rauhanki aikana oikeutta. Ennen
Wariegrin tuloa maahan oli jonkunlainen yhteiswalta
Slawienein seassa. Tarkemmista asioista päätettiin
Yhteisissä keräjissä, joissa pitäjäin ja kyläin wanhim-
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>millä oli enimmän sanomista. Mutta Wariegit lait-
tiwat yhteisiä lakia ja asetuksia, joita kuitenki usein
muutettiin. Sotataidossa oliwat Wariegit Slawie-
nein opettajia. Mi päämiehinä oli apuna pienempiä,
tuhannen,sadan ja kymmenen hengen päämiehiä. We-
sillä sodittiin airolaiwoilla, joista yksi kantoi40 henkeä.
Rahan siasta wiljeltiin metsän eläwäin nahkoja, sillä
kultaa, h>piata ja waskea ei ollut sihen tarpeesen.—
Slawienit oltwat tawoissansa raa'at ja rakastiwat
erinomattain wäkewiä juomia. Paras senaikuinen
juoma oli medest,a laitettu juowuttawa sima. Myös
sanotaan olleen ahneita, mutta liitoissansa ja lupauk-
sissansa eilvät pettäneet. — Entisiä tapoja rumettiin
wiimein lakina pitämään. Murhaa seurasi tawallisesti
werikosto,mutta taittiin myös rahalla sowittaa. Jos
joku nykäsi karwan toisen parrasta, pidettiin häntäsuurempana pahantekiänä, kun jos olisi sormen poikki
lyönyt. Kaupan eduksi laitti laroslawa lain, jossa
määräsi, että Venäläisillä ratkaisrawissa riidoissansa
piti olla 7 todiscajata, waan muukalaisilla ei kun
taksi. Talonpojat pidettiin orjain werosina. Sota-
wangit tehtiin orjiksi ja heidän lapsensaki. Napaa
mies taisi määrätyksi ajaksi lapsensa orjaksi myödä.
Samalla tawalla oli hänellä walta itsensaki kanssa
menetellä. Welkamies, joka ei tainnut maksaa, tuli
orjaksi ja semmoiset, jotka ei Ivoineet elättää henke-
änsä, taikka muuten oliwat turwattomat, walista
möiwär wapautensa. Orjan henki ei ollut isännän
wallassa.

—
Kristityt papit saiwat pian suuren wal-

lan ja suuret saaliit. Ruumiin woima pidettiin isossaarmossa ja kunniassa. Kun Wladimirilla oli sota
Petsenegein kanssa, ehdotteli naiden ruhtinas, että
sota piti paatettamän kahden tappelulla. Sihen suostui
Wladimiriki. Petsenegein puolelta tuli wähwa, war-
tswa mies, joka jo lasnäolollansaki pelätti. Wladimiri
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kun näki wihollisen miehen aiwan suureksi, niin rv«
pesi häntä arwelluttamaan ja tahtoi ensin koetella
miehiänsä. Nyt tuli eräs nuori mies joukosta ja
osotti crinomasen moiman seuraamalla tawalla. Wi«
hanen sonni oli nimittäin kuumalla raudalla kiihotettu
innon mäkeen: sen hän seisotti juoksusta ja piti liik-
kumatta paikalla. Tappeluksessaki otti tämä »voiton
kättensä mällin likistäin mihollisensa. Ja niin moit-
timat Wenälaiset. Kristinopin tunnustettua rupesi-
wat Slawienit luostariaki pitämään. Pispain malta
kasmoi suureksi ja kansalle tuli siitä rasitus. Niift
oli eräs jumalaton, julma ja ahne Pispa Rostoswassa, Theodoro nimeltä, joka,riistäaksensä suurta
»veroa rikkailla ja Baareilta, taikka poltatti nahan
heidän päästänsä, taikka puhkasi heidän silmänsä eli
leikkautti konnat, nenän ja huulet eli antoi puserrettaa
kahden laudan Maliin. Hän oli mäkemä mies, ettei
näissä töissänsä ustin toisen kättä kaimannutkaan.
Wiimein wietiil. Metropoliitalle Kiijoessa tuomitkaa
julmista töistänsä. Mutta »vastasi häntä hämästen
lumalata, josta syystä Metropolitta, Moseksen Lain
jälkeen,sidotti kimenhänen kaulaansa ja heitätti jokeen.

Kanssakäymisessä Greikalaisten kanssa oppimat
Wenälaiset suuresti ja hekumallisesti elämään ja ko-
reutta huoneissa ja rakennuksissa rakastamaan. Uusia
komioita hornia laiteltiin jo Wladimirin aikana Kii-
jokeen ja muihin kaupunkeihin; huoneet sisältä kau-
nisteltiin seinäkumilla. Mutta tästä tulimat myös
hempiätapasiksi, ja ylönpaltisuus turmeli heidän entiset
moimansa. Vhdennessatoista muossadassa mainitaan
Isiaslaman lahjottaneen Saksan keisarille Hen«
rikki Neljännelle niin paljon kulta- ja hopia-
astioita ja »nuita kalliita kappaleita, että koko kei«
sarin howi sitä kummasteli. Kaupankäynti ja moni«
tuisei sotaretket olimat näitä rikkauksia Konstantjno»
pölistä Wenäjälle saattaneet.
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Tämänlainen oli sen jo awaraksi tulleen walta«
kunnan sisällinen laatu. Monen keskinäisen rauhatto-
muuden perästä piti sen pian ulkosotiaki kärsiä.

Kolmas Luku.
Sisällisiä sotia; Swietopolkka I; Ja-

roslawa I; Isiaslawa I; Wsewoloda
I;Swietopolkka II; Wladimiri II;Mis-
tislawa; laropolkka II; Wsewoloda II;
Isiaslawa II;Nrjäl; Isiaslawa III;
Mistislawa 111.

Keskinäiset riidat sukuhuonetten walilla ja wal-
takunnan lohkominen moneen osaan, matkaansaatti
monta werenwuodatusta Wenäjän maassa.

Borisa, Wladimirin rakkahin poika, oli 50:llä
tuhannella miehellä lähtenyt Pctseneqejä wasta^n,
jotka taas oliwat hänen maitansa häwittäneet. So«
tawäen tulon huomattua pakeniw.it wiholliset. Sa-
maan aikaan kuoli Wladimiri. Nyt tahtoiwat sota-
miehet Borisan urhoollisuutensa tähden ruhlinaksi
tehdä. Mutta ei hän sitä tarittua ruhtinan waltaa
wastaanottanu, koska wanhemmalla weljellä Swie-
topolkalla oli parempi oikeus, eikä muuten keski-
näistä sotaakaan olis wälttäa taittu. Niin ottiwc,t
sotamiehet, paitsi muutamia uskollisia palwelioila,
Borisasta eronsa, Swietopolkan tähden, jonka jul<
muutta pelkäsnvät. Sillon sattui Swietopolkka juuri
Kiijoessa olemaan, ja otti kohta hallituksen isänsä
jälkeen, w. 1016 ja nimitettiin Swietopolkka
I:mainen. Waikka sotamiehet oliwat luopuneet
*) Olisiwatko namatolleet Suomalaisia kansoja ja oikia nimensä

Peitsiniekat suomalaisesta sanasta peitsi, joka merkit-see sotakeihästä sruots. spets, lans)?
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Borisasta, pelkäsi se uusi haltia kuitenki häntä, kan»
san rakkauden tähden, joka teki hänm woimalliseksi
»veljensä silmissä; niin lähetettiin wiisi salamurhaa»
jata häntä hengiltä poisottamaan. Meniwätki waki«
rynnäköllä Borisan majaan, jossa Ylsi ainoa palwelia
oli hänen kanssansa, murhasiwat ensin palwelian, joka
koki suojella herraansa, ja sitten Borisan, eikä ennen
heittäneet, kun saiivat kalkki muutki hänen seuruu-
destansa kylmäksi. Sitten ottiwat sen onnettoman
ruhtinan ruumiin ja paniwat rattaille näyttääksensä
työn täytetyksi. Mutta helken kuljettua halvattiin
kuitenki henki siinä nuoressa Borisassa. Eikä murha-
michillä enää ollut sydäntä,loistamien murharautaa
hänen sisäänsä syöstäa. Ahmissäan, ettei hänen tah-
tonsa tullut paremmin täytetyksi, pani Swietopolkka
kaksi Wariegiläista päättämään welimurhan. Mutta
ei siinä kyllä. Toinen weli Glieba nimeltä, hallit»sewa Muromassa, pelotti kanssa häntä. Siitä
syystä tahtoi tätäki pois hengiltä. Niin pani hänellesanan, että isänsä oli heikkona sairassa Kiijoessa ja
halasi häntä puhutella. Rakkaus isäänsä kohtaan
waati Glieban kohta liikkeelle; mutta matkalla kaatui
hewonen ja taitti ruhtinan jalan, että piti mettä
myöden lopun matkaa kulkeman. Kiijocn lahestöllä
tuli sisarensa Predslawa ja »varotti häntä ilmot-
tain isänsä ja weljensä kuoleman. Hämmästyksissä
tästä ei menny etemmäksi; mutta sanansaattajat tuli-
wat ja Swietopolkan puolesta käskiwät hanen wal«
miötanta kuolemaan. Nuhtinan oma kokki otti mur-
han tehdäksensä ja tarttuin herransa tukkaan leikkasi
kurkun poikki. Kun Swietoslawa kuuli weljen kau-
hiat työt, koki paeta Hungarian kuninkaan Andrean
luoksi. Mutta jälkeen lähetetyt murhaajat saawutti-
wat tappoiwat hänenki, koska jo luuli olewansa
turwassa. Näistä murhatöistä antoi Predslawa tie-
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don neljännelleki weljelle, jonka nimi oli laroslawa,
ja hallitsi Nowogorodissa. Kun tämä sanoma tuli
laroslawalle, oliwat hanen alamaisensa juuri nosta»
neet kapinan. Koitti kyllä näitä Wariegiläisten awulla
ja suurella weren wuodattamisella asettaa, mutta ker»
ran karkasilvat tapaturmasesti Waricgiläisten päälle
ja surmasiwat suurimman osan heistä. Nyt oli la-
roslawa kaksinkertaisessa waarässa: toisella puolen oli
weli, toisella alamaisensa. Tässä hädässä astui älkia
torille heidän keskellensä, ilmoitti suuren waaransa ja
itku silmissä rukoili apua. Arwaten paremmaksi olla
ruhtinan alla, joka oli heidän wallassa, kun pyytää
tyhjää kostoa ja joutua welimurhaajan käsiin, lupasi-
wat auttaa häntä. Ennen pitkää seisoiwat molem-
mat weljekset sotawäkinensa wastalusten. laroslawan
puolella oliwat Nowogorodilaiset ja Wariegi»
laiset, Swietopolkan puolella Kiijokelaiset ja
Petsenegit. Niin wiipyiwät kolme kuukautta toi-
nen toisella, toinen toisella puolen Dnieperi jokea,
odottain, kumpasen piti alkaman. Mutta kerran huusi
muuan Swietopolkan päällys pilkaten Nowogorodin
sotamiehiä: "te otetta työmiestennakösiä,teidän nilkku
päämiehenne aikoo kaiketi tuoda teitä Kiijokeen työ-
hön." Tästä suuttuiwat laroslawan miehet ja pyy-
siwat lupaa karata wihollisten päälle. Se oli hänenmieleensä, silla tieto oli tullut, ettci Swietopolkka pi«
tänyt waraansa, waan mässäsi yötä ja paiwää juo»
wuksissa. Meni pimiässä yössä sotawäkinensä joett
poikki ja poltatti sitte kaikki alukset, ettei wihollinen
pääsis pakoon. Ottiki woiton ja Swietopolkka, kelwo»
ton muuhun, kun salamurhaan, pakeni kiiruusti ap-
pensa, Puolan kuninkaan Boleslawan, turwiin.

Woitolla astui nyt laroslawa Kiijokecn, mutta
ei rauha sittekaän ollut pitkällinen. Wahingon tuli
poltti kaupungin tuhaksi ja senjälkeen rakettiin se en«



21

tista suuremmaksi ja kauniimmaksi. Petsenegitki, We^
yäläisten wanhat wiholliset, nähtiin taas liikkeellä,
ja toinen wielä waarallisempi wihollinen oli nyt lähi«
maissa, nimjttäin Boleslawa, joka halasi, hywän ti-
lasuude» tähden auttaa kelwotonta wawyänsä ja saada
takasin ne maat, jotka Wladimiri oli häneltä wal.
lannut. Lahtiki w. 1018 sotawäestön kanssa kulke,
maan; mutta kauan esti Buga joki molemmat yh«
teymästä, waikka oliwat wastatusten joen molemmilla
rannoilla. Wiimein saattiwat herjaukset ja pilkkasa-
nat taas tappelun alkuunsa. Muuan laroslawan
sotapäällys huusi Boleslawalle joen poikki. "Minun
mieleni tekisi puhkasta sinun mahasi halki." Siinä
samassa hyppäsi Voleslawa jokeen, sotamiehet perässä
ja kowa tappelu nousi, jossalaroslawa kolmen kum-
panin kanssa lahti pakoon. Boleslawa riensi Xii«
jokeen, pakotti kaupungin nälällä allensa, otti tawa-
rat ja teii Swietopolkan jälleen ' ruhtinaksi. Asetti
sitte wakensä kaupungin ympäristölle taimeksi ja piti
erinomascssa kurissa. Nyt teki Swietopolkka häwyt-
tömän petoksen. Tapatti kaikki Puolalaiset, jotka sai
kasiinsa ja neki, jotka wielä oliwat Kiijoessa, sur-
mattiin. Pian kokosi nyt Boleslawa murhasta jää-
neet sotamiehensä, wei kaikki tawarat ynnä Predsla-
wan kanösa myötänsä ja waltasi Puna se n Wenä«
jän maakunnan, mutta ei huolinut enää kostaa hä-
wyttömälle wäwyllensä hänen pahoja töitä.

Wastonkaymisessansä pakeni laroslawa Warie-
giläisten tykö. Siellä tahtoiwat ystäwät häntä wielä
onneansa koittamaan ja polttiwat laiwat, joilla aikoi
poislähtiä. Saikin äkkiä miehestön kokoon ja lähti
Poleslawan perään, mutta woitettiin häneltä ja pa-
lautettiin takasin. Senjälkren nähtin laroslawa Xii?
joen portilla, jotka siinä paikassa awettiin hänelle,
ja se wihattu Swiktopolkka pakeni sukkelasti pois
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kaupungista ja meni Petsenegeiltä apua anomaan.
Nämat oliwat paikalla walmiil, iloten ryöwiösaaliin
toilvossa, ja ennen pitkää tuliwat laroslawan sota-
waestön pateille. Wenälaiset rakastimat urhoollista
ruhtinatansa ja pellasiivat Emietopolkan julmaa kos-
toa, Pctsenea.it ahnehtiwat petoin lamalla saalista,
josta yltyimat molemmin puolin niin kowaan tappe-
luun, että kesti kolme päiwää. Wihdon rupesi woitto
kallistumaan laroslawan puoleen ja Swietopolkka
kiiruhti pakoon, eikä epäilty nytkään mennä Puolaan,
loukatun ja pahon petetyn appensa luoksi. Mutta
koslohetki oli jo tullu hänelle. Pelwon kauhistus
waiwasi häntä alti lakkaamatta, niin että luuli alino-
maa ajajat perässänsä oleman, eikä saanu muuta
suustansa, kun nämät sanat: "jo saamat, jo saamat
minun kiini." Tämänlainen pelkn hiwutti hanen wil-
mein kuoliaksi pakomatkallansa; mutta taru mainit-
see maan auwenneen ja nielleen hänen. Se hirmu-
nen Swietopolkka oli hallinnut ainoasti neljä »vuotta
ja kuoli w. 1019.

Wihvon nousi laroslawaIisänsä istumclle Xii,
joessa, mutta pitkää rauhaa ei ollut hänellekään
suotu. Weljensa poika, Polotskan ruhtinas, soti
Nowogorodia, wei paljon, saaliin ja teki paljo sota-
wankia. Siina samassa riensi laroslawa perästä,
otti pois ryöwätyn omasuuden, mutta kohteli wel-
jensä poikaa hywyydella kowuuden siasta. Lisäsi hä-
nen aluudensa w. 1021 kahdella kaupungilla, ja sai
hänestä senkautta uskollisem liittokumpanin, joka sen
perästä ei enää setallensa wihaa kantanu. Ei tästä-
kään ollu rauhaa kauaksi; silla wähaä jälkeen tuli
weli Mistislawa, Tumutrakanan ruhtinas,
häntä wastaan, karkasi rajusena yönä tietämättä la-
roslawan päälle, ja moitti hänen. Ei ollut onnelli-
nen Puolan kuninkaan Boleslamankaan kanssa, maan
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Piti hänen weljellcnsaMuranalle antaa lääniDnie«
Peri joen »varrella.

Wuonna 1026 soti laroslawa Tsuudilaisia,
jotka asuiwat nykysessä Liwoösa, waltasi heidänmaansa ja rakensi kaupungin, joka nimitettiin Tarto-
linnaksi ja myöhemmin Dorpatiksi mainittiin.
Sitte kun Puolan »valtakunta Boleslawan kuoleman
jälkeen w. 1030 joutui huonoksi, oli Wenäjän hal»
lialla hywä tilasuus woittaa Puna-Wenäjä takasin.
Asutti tyhjät maan paikat waltakunnassansa sodassa
saaduilla wangeilla. Petsenegitki, jotka piirittiwät Kii-
jokea, saiwat tuta hänen suuren woimansa ja pakeni-
wat. Nyt rakettiin myös muuri kaupungin ympä-
rille. Lähtipä laroslawa senjälkeen Konstantinopo«
liaki kohden 100:lla tuhannella miehellä, syyttäin
Greikalaisten häwässeen koko Wenäjän kansan. Eräs
armossa pidetty W?najan kauppias oli nimittäin Kons-
tantinopolissa nostetussa kapinassa surmattu, jonka
Wenäjän hallia koko kanssan häwästykseksi päätti.
Mainittu sotayritys ei kuitenkaan onnestanut laros-
lawallc, waan usiammat laiwansa poltettiin niin ni*
niitetyllä Greikan tulella, ja rajuilmatki tekiwät suu«
ren hawityksen, niin ettei monta miestä, eikä laiwaa
jääny. Sentähdcn teki rauhan Greikan keisarin
kanssa w. 1043, joka rauha pysyi koko hänen halli-
tuksensa ajan. Greikalaiset menettiwät tässä sodassa
pahasti Wenäläisten wankeja; he, paitsi muuta kau-
heutta, puhkasiwat silmätki heidän päästänsä.

Suuri oli laroslawan ansio waltakunnan sisäl-
listssa hallituksessa. Niin kutsui kaupungin armossa
pidetyt miehet, asetti heidän kanssansa lakia, joiden
jälkeen piti tuonut taman ja wcrot otettaman. Kään-
nätti kirkkokirjat Greikan kielestä Slawonian kielelle
Kristinopin edesauttamiseksi, ja talletti kirjat So-
phian kirkossa Kiijoessa. Perusti Nowogorodissa
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kakwatus» ja opetus-huoneen 3()0:lle Starostain ja
Pappein lapselle, ja määräsi palkan Papeille hengen
elatukseksi. Hänen ajallansa lewisi Kristinoppi laa«
jalta Wenajan maassa. Ia nähtäwä on hänen to,
ti,,en kiiwautensa Kristinuskossa siitäki, että kaiwatti
ylös molemmat setänsä laropolkan ja Olegin, jotka
oltwat kuollet pakanaLiftssa uskossa, jakastatti heidät.

Venäläiset tulnvat nyt warallisemmiksi ja sää»
dyllisemiksi jamuissaki maissa mainittiin laropla»van
nimeä kunnialla. Wanhimman tyttärensä naittiRuian
kuninkaalle ja toisen Franskan kuninkaalle Hen-
rikki I:mäiselle, kolmannen Hungarian kunin-
kaalle Andrealie; Puolan kuninkaan Kasimirin
kanssa oli sukua ja poikansa ottiwat waimoja Eng-
landin kuninkaan ja Greikan keisarin tyttäristä. —
laroslawiki teki Valtakunnallansa saman wahingon
kuin isänsä: jako sm wiiden poikansa walillä. Oli
kuitenki wiisas hallituksessansa, mintun usiammat ase-
tuksensa osotrawat. Jos ei päallekantaja tainnu wie-
railla miehillä todistaa asiatansa,niin tuomittiin koe-
teltawaksi kuumalla wedella eli raudalla. Jos joku
yöllä tapasi warkaan ilmi warkaudessa, oli oikeus
henki ottaa; mutta jos annettiin olla päiwään asti,
niin piti hän oikeuden eteen wietäman. Jos wie-
railla miehillä taittiin todeksi näyttää jonkun sito-
neen warkaan, ja niin estäneen hänen warastamasta,
mutta kuitenki surmanneen hänen, piti maksaman sak-
koa. Wijdenneljättäwuotisen hallituksen perästä kuoli
laroslawaIw. 10ö4, ja oli sillon 77 »vuoden
wanha.

Wanhin poika, Isiaslawa Iseurasi isäänsä
hallituksessa. Kiijoti ja Nowogorodi oliwat hänen
laqniflsä, ja maikka muut weljet erinäiststi itse hal-
litstwat omissa läänissänsä, pitiwät kuitenki hänen
Pftäherramlnsa.^ Yhteisestä suostumuksesta, päästiwät
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weljekset setänsä Sudislawan wankeudesta, jossa ha-
nen oli taytyny, laroslawan läskyllä, tuntematto-
mista syistä kitua 24 wuotta. Mutta sen onnetto-
man ruhtinan mielen woimat oliwat niin menetty-
neet, että pakein' maailman kohua ja meni luostariin,
jossa myös kuoli.

Ensikerta nähtiin nytWenajan maassa uusi wi-
hollincn. Kipotsakat eli Venäläisiltä nimitetyt Po-
loutsat. Heidän alkunsa luultaan olerran Hunni-
laisista ja oliwat ehki Pctsenegien sukujattöä; sillä
tästä ajasta ei Petsenegeista mitään mainita. Namät
sotiwat Wscwolodaa niin kowasti, että hänen piti
mennä pääkaupunkiinsa Perejaslaulaan ja jättää maansa
wihollisten käsiin. Mainitut wihoNiset meniwät wii-
mein pois paljolla saaliilla; warustttuilla kaupun-
geille ci woincet mitään. Mdessa olisiwat kuitenki
Wenäjan ruhtinaat tainneet estää kaikki ulkonaiset
päällckarkankset, mutta sisallisistä ja kcskinäissislä rii-
doista tuliwat huonommaksi. Polotskan ruhtinas
Wseslawa nosti kapinan Isiaslawaa wastaan,
ryöwasi ja häwitti Nowogorodia. Isiaslawa lutsui
molemmat weljensa, Swietoslawan ja Wsewo-
lodan awuksi ja woitti kapinan noslajan, mutta ei
tainnu hända täydellisesti kukistaa. Weljeksct pyyst-
wät Wseslawata puheillensa, wannoin ristin nimeen,
ettei hänelle mitään pahaa pitänyt tapahtuman. Epäi-
lemättä meni Wftslawa Isiaslawan majaan, mutta
otettiin siellä kiini, wittiin Kiijokeen »vankeuteen w.
!1066. Toisenki kerrall näkyiwat taas Poloutsat liik-
keellä. Jo mainitut k^lme weljebtä lähtiwat heitä
wastustamaan, mutta woitettim ja wiholliset häwitti-
wät maata ilman mitään estettä. Kiijokclaisct näi-
den suruttomuuden nähtyä, tahtoiwat aftita mennäk-
sensä heidän päällensä, mutta Kiijoen päämies ei
uskaltanut antaa heille aseita. Tästä fuuttuiwat
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asukkaat kowin, yhdistyiwat ja awasiwat wankihuv'
neef, jossa Wseslalvankin löysnvät. Siinä paikassa
walitsiwat t;dnen haltiaksi ja niin nousi wankcudesta
Kiijoen hallitus istuimelle. Mutta ci tainnu pysyä
sillä muuta kun kuusi kuukautta, koska Isiaölawa
palasi takasin Puolaa kuninkaan awulla ja waltasi
jddca iétumenfa. Nyt kulkl Wseslawa pakosalla sii-
henasti kun muutamain wuosien perästä taivaroil-
lanfa woitti entisen arwonsa w. JO7J.'Nowoqorodiösa ilmautui muuan mies yhteisestä
kansasta, sanoi itftnsä proftetaksi ja kehotti kansaasurmaamaan Pispansc». Wirka »vaatteissansa näytti
kyllä Pispa itsensä torilla, mutta ei kuitenkaan woinu
mitään pettäjälle. Nyt meni Glieba ruhtinas profee-
talta kysymään, jos hän tiesi, mitä tulemalla hetkellä
piti tapahtumaan"? Tämä wastasi juhlallisella ää-
nellä: "suuria ihmeitä, joita minä itse olen tekemä."
Tuskin ennätti puhua nämät sanat, kun ruhtinas
äkkiä halkasi hänen päänsä kirweellä, jonka oli piläny
waatteensa alla piilossa. Kansa asettui jälleen kun
profeetan ennustuswoima niin pian tyhjäksi tehtiin.
Scnjalkeen seurasi monta rauhallista wuotta, jolla
ajalla koko »valtakunta tuli waralliscksi. Mutta mur-
hat, jotka omat sukulaisensa alinomaa tekuvät Isi-
aslawa I:mäiselle, ei olleet wielä loppuneet. Suurta
waltaa ahnehtiwainen »veljensä^ Ewietoslawa ei ty«
tyny hänelle annettuun lääniin Tsernigowaan, waan
rupesi Kiijokeaki halajamaan, jota soti yhdessä toisen
wcljen Wsewolodan kanssa. Nyt kokosi Isiaslawa
kaikli tawaransa ja, muistuin alamaistensa entisen
petollisuuden, pakeni perheinensä Puolan kuninkaan
Boleslawa ll:sen luoksi, ja weljet waltasiwat sen
jätetyn kuninkaallisen istumen. Ei Isiaslawalle ollu
apua Puolan kuninkaasta, sillä, Hungarilaiset ja
Bohemilaifet sotimat häntä paraallansa. Kun ci
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tama yritys menestyny, niin meni Saksan keisarin,
Henrikki IV:jännen tykö; mutta ei siitäkään apua
saanut. Sillätvälin kucli Swietoslawa ja rauhalli-
sempi weli W se w oloda tehtiin yksinäiseksi haltiaksi
w. 1076. Boleslawa sotansa lopetettua lahti We-
näjan maahan Isiaslawaä^ entiseen armoonsa autta-
maan. Ia tämä menestyi: Wsewolodan piti tyty-
män Tsernigowaan, ja Isiaslawa nousi, nelivuotisen
rauhattoman waelluksen perästä, jälle Kiijocn kunin-
kaalliselle istumelle. Rangastukselsi Wsewolodalle kar-
kottitvat nyt Swietoslawan pojat Borisa ia Olegi
hänen pois Tsernigowastaki ja w. l078 täytyi hänen
turwata Isiaslawaan, jonka ennen oli niin pahain
loukanini. Hywyydclla wasta^notti Isiaslawa hänen,
lohdutti häntä ja warusti sotamiehiä awuksi. Tästä
seurasi tappelu Neshatinan luona, jossa Isias-
lawa sotien jalkasin, takaapäin pistettiin knoliaksi.
Josta toiftt mainitsemat, että se, joka hänen surmasi,
oli pettäjä, ja toiset, että se oli joku sotakedolla ma-
kaama haawotcttu: sillä tämän puheen jälkeen piti
Isiaslawan menneen, tappeluksen lopetettua, yksinänsä
katselemaan tappelupaikkaa ja mainitun surman sillon
tapahtuneen. Borisaki tuoli sodan alussa ja Olegi
riensi pakoon wakinensä. Isiaslalva oli sillon halli-
tusta pitany neljäkolmatta mnotta, aikaan, kuna kir-
jotettiin 1078. Sama kansa, joka niin usein oli hä-
nen hyljänny ja pettäny, murehti katkerasti hänen
kuolematansa.

WsewolodaIotti, niinkun wanhin, hallituksen
ehkä Isiaslawalta jäi kaksi poikaa Swictopolkka
ja laropolkka. Tawan jälkeen lahjoitti pojillensa
tietyt läänit ja antoi weljen poikain pitää, mitä isä
oli heille määränny. Erinomattain koki pitää sowin-
toa sukulaistensa kesken, jossa poikansa Wladimiri oli
apuna. Metropolilta Johannes Kiijoessa ja E«
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phraimi, pispa Percjaslaulasta lewittiwät walistusfa
Wenajan maassa. Johannes oli kiiwas sanan saar-
naaja ja köyhäin holhoja. lephreno rakensi kirkkoja
ja parannus huoneita sairaille, joissa kukin maksutta
»vastaanotettiin ja korjattiin. Wl>raiesa maissaki pi-
dettiin Wenajän nimi arwossa ja kunniassa. Saksan
keisari Henrikki IV Pyysi WjVwolodan ystawyytta
ja apua Hungarian kuningasta wastaan. Wsewolo-
dan onnellinen hallitus ei ollut pysywamen loppuun
asti. Taas tulirvat Poloutsat häwityksellä maahan;
kulkutauti tappo 40n,en päiwan sisälle 70l)0 henkeä
Kiijoessa, ja häiritsijät hawittiwät rauhan wa!talun«
nassa, eikä ollut lopulta mitään oikeuttakaan maassa.
Wsewoloda kuoli »vanhana w. 1l)9^ wiidentoista
»vuotisen hallituksen perästä.

Wuonna !09Z otti Swie topolkka 11, Isi-
aslawan poika, hallituksen.

Poloutsat paniwat sanansaattajat tämän U! den
ruhtinan tygö keskustelemaan rauhan pitämisestä.
Swielopolkka luuli Poloutsain woimattomuuden täh-
den tämän tehneen ja sulki sanansaattajat »vankeut^u.
Tästä seurasi moniwuotinen kowa sota. Itse »voi-
maton »vastustamaan wihotettua päällekäwiäta, pyysi
Wladimiriä, edellisen haltian poikaa, awuksi.
Kotomaan rakkaudesta joutui tämä pian ja tuli ynnä
toisen weljcnsa Nostislawan kanssa. Ennen pit-
kää lahestyitvät sotajoukot toisiansa; mutta wiela eh-
dotteli Wladimiri, että rauhaa piti nytki, aseet kä-
sissä, tarittaman. Swietopolkan kiukkuiset sotamiehet
hyljäsiwät tämän wiisaan neuwon, josta kuiten pian
katumus seurasi. Venäläiset, »vaikka kowasti was-
tustiwat, woitettiin kumminki. Rostisla,va hukkui
mennessänsä muutaman joen yli ja Wladimiri palasi
Ruhtinalääniinsa Tsernigowaan; Swietopolkka jäi
nyt yksin »vihollisen käsiin ja oli pakotettu häpiälli-
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se?n rauhantekoon, joka kuitenki pian uudella petolli«
suudella rikottiin. Swietopolkan toimesta oli nimit-
täin Poloutsain kuninkaan poika Itlari murhattu.
Poloutsat astumat maahan sisälle häwittäin, ryöstäin
ja murhaten. Tässä yhteisessä hädässä kutsuttiin
maakunta ensimäinen k^rta licrrain päiwille wuosina
1097 ja 1100. Näihin kcräytyiwat papit, ruhti-
nat ja kauppamiehet, ja keskusteltiin erinomattain
riitain asettamisesta ja ruhtinain läänein rajottami-
sesta. Tämä hiljan aljettu sowinto ei kuitenkaan
ottanut Menestyäksensa, waan rikottiin pian Swieto-
polkalta, kun uskoi Teredoulin ruhtinan Daawidin
puheen ja antoi pahasti menettää ruhtinan Masit-
ko» kanssa. Ei mikään muu, kun Wladimirin äiti»
puollN Annan, Kiijoen Metropoliitan Nikiphoran
ja Wladimirw hywyys tainnu nyt estää kowaa si«
sällistä sotaa. Poloutsain woitettua w. 1111 wah«
wisti Wladimiri rauhan alamaisillensa w. Il13.
Samana wuonna kuoli Swietopolkka, kun oli hallinnu
20 wuotta. Hän oli ahneudella, pikasuudclla ja ke«
wiauskosuudellansa waltakunnan ustin wahingollisiin
sotiin scottanut, joista ainoasti Wladimirin hywyys
sen pelasti.

luudalaislen rikkaus, ahneus ja kowuus welal-
lisia wastaan, nosti kapinan kansassa kohta tämän
ruhtinan kuoleman jälkeen. Yhteinen kansa kutsu
Wladimiriä ottamaan hallituksen Kiijocssa, mutta ei
tämä tahtonu ensin siitä huolia Swietopolkan poikain
tähden, joilta pelkäsi sisällisia sotia nostettawaksi.
Mutta kun näki laittoman menon tästä karttuneen,
niin otti taritun hallituksen wastaan. luudalaisten
wahingollisen wiekkauden huomattua, käski heidän
Mennä matkohinsa, mutta kielsi wainoomasta heitä.
Cipä näkynykaän luudalaisia siitä lahtiin Wenäjässa
aina Puolan jakoon asti, kun jälleen pääsiwät takasin.
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Wladimiri wahwisti waltansa toisten ruhtinain ylitse
ja piti heidät kurissa. Neljä hänen poikaansali ha-
lasuvat sotakunniaa. Niin waltasi Mistislawa
maita Liwossa; laropolkka woitti Poloutsat Dona
joen wttrcötöllä ja waltasi kolme kaupunkia; Vrjä
woitti Bulgarit ja sai paljo waickia, ja An drean
sotatoimi oli' onnellinen Puolassa.

Tarpeellinen rauha oli tämän hallituksen aikana
Wenajässä. Ensin rakensi Wladimiri sillan Doieperi
joen poikki, mutta sitte teki tulipalo suuren hawityk-sen Kiijocssa; 600 kirkkoaki mainitaan sillon pala-
neen. Tämä ruhtinas paransi laroslawan lakilir-
janki, jota senjälkcen nautittiin 16 wuossataan asti.
Koki paitsi muuta wähentää sen aiwan suureksi kas-
wancen woitonhiliion kaupoissa ja lainoissa. Siinä
aikeessa määräsi korkeimman kaswu-rahan 50:neen
sadasta. Mutta wielä edeskipäin otettiin kuitenni
100 sadasta ja encmpili. Wladimiri kuoli w. 11L5
hallittua 12 wuotta. -

Wladimirin wanhin poika Mistislawa tuli paitsi
mitään riitaa Kiijoen ruhtiliaksi wiimcksi mainittuna
wuonna. Poloutsat luuliwat nyt ajan oleman, mennä
Wenäjään ryöstämään ja hä-vittämään. Tuskin
wat hallitusmuutoksen kuulleet, cnnenkun lähliwät
liikkeelle. Mutta Mistiölawan welilaropolkka kar-
kotti omin apunsa heidät takasin suurella tappiolla.
Ennen pitkää nosti weljen poika Wsewolodaki kapi-
nan häntä wastaan ja kutsui itse wuonna NL7 nä-
mät ustin mainitut Wenäjän wunhat wiholliset jouk-
konsa. Mutta kun ei tiettyä suostumusta ollu hei-
dän wälillänsa, niin palasiwat takasi asian ajamatta,
ja jättiwät .Wsewolodan yksin käsin. Ei nyt muu
auttanu, kun anoa suostumusta. Mutta Mistislawa
oli wannonu, kostaa hänelle eikä tahtonu rikkoa wa«
laansa, waan kysyi muutamalta papilta Kiijoessa, jos
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han waston walaansa taisi mennä suostumukseen
Wsewolodän kanssa? — Wastaten (anot pappi, joka
oli btljanen ja puhdas elämäosansa: "Papit ottamat
sen waärän malan päällensä; parempi on rikkoa fem*
monen mala, kun viatonta merta wuodattaa." Tästä
seurasi suostumus, mutta ci SSendjan mäellä nyt pa-
remmin, kun usein ennenkään ollu rauhaa pitkälle.
Koko luonto näytti nyt oleman heitä wastaan. Myrs-
kyt, rankat sateet ia svuret tulwat häwittiwat kylwöt
Nowogorodin ympänstöUä, josta tuli suuri nälkä.
Ensin syötiin weto- ja muut aljo-eläwät, sitten täyty
ilkeimmät eläivät kelwata ja wiimein tehtiin niinipuun
tuoristaki leipää. Summaton ruumisten ja kuolletten
elämäin paljous saastutti ilman; monta ihmistä lähti
kululle ja m6in)dt lapsensa orjiksi. — Kerran ryös-
tettiin muutamat Wenäjan kauppiaat Puolassa. Mis-
tislama pakotti sentähden kuninkaan oleetanaa
lll:mannen maksamaan mahingon palkkiota ja an-
tamaan wapauskirjan kaikille Puolassa wasta kulke-
waisille Wenäjan kauppiaille. Tama ruhtinas soti
onnellisesti Tsuudilaisia, Lithowilaisia ja Poloutsia
pitäin waltakunnassa' kowan kurin ja järjestyksen.
Hallitsi ainoasti 7 wuotta ja kuoli juuri onnellisten
sotainsa aikana w. 1132.

Weljensä seurasi Mistislamaa hallituksessa. Ta-
mä ruhtinas, jonka nimi oli laropolkka 11, meni
siis weljensä poikain esille. Koko hänen hallituksensa
aikana oli rauhattomuus lemottomain ruhtinain täh-
den. Yksi heistä, Tsernigowa nimeltä, kutsui taas
Poloutsat maamichiänsä wastaan; mutta lOMOmen
miehen Hungariasta amuksi tultua, karkotettiin ne
wahingolliset wieraat. Tsuuditlin lakkasimat^ weroa
maksamasta, tämän rauhattomuuden kuultua, mutta
käännettiin mäkisin uuteen kuuliaisuuteen. laropolkan
kunniaksi mainitaan isällinen rakkautensa alamaisia
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kohtaan. Kuoli 7 wuotisen hallituksen perästä w.
1139.

Wsiwoloda II pakotti sen huonon Wietseslawan,
edellism ruhtinan weljen, jättämään Kiijoen hallituk-sen, jonka oli jo saar.u. Koko tämän hallituksen
aika oli kapinoita, petoksia, kamaluutta ja watiwaltaa
täynnä. Turhaan koki haltia wähentaä niiden le-
wotlomai. ruhtinain waltaa. Turha oli myös yri-
tyksensä kukistaa koko Wladimirin huonetta ja laittaa
koko Wcnäjän maa omaan ja weljeinsa waltaan.
Hän kuoli w. 1146, sitten kun oli hallinnu 7 wuotta
ja 7 kuukautta. Tämän ruhtinan omasuuksista mal-
niraan kiitoksella urhoollisuutensa ja wiekkautensa,
jotka oliwat tarpeellisia sihen aikaan. Mutta hem-
peytensä tähden unhotti usein welwollisuutensa, josta
alamaiset ei hänen kuolematansakaan murehtineet.
Määräsi ennen kuolematansa weljen Igorin jäl-
keensä Suuriruhtinaaksi. Tämä oli kopia ja kowa
mies, sentäyden rumettiin Wsewolodaa wasta kaipaa-
maan ja murehtimaan. Igori oli luwannu wähentäa
muutamia weroja, mutta waltaan tultua ei tahtonu
muistaa lupaustansa. Sen ohessa jätti myös halli-
tuksen ystäwienfä haltuun, jotka sen niin wäärinkäyt-
tiwät, että Igori yhtttststi alamaisiltansa wihattlin
ja piti jo 6 kuukauden perästä mennä pakoon.

Kansan yhteisellä tahdolla, kutsuttiin Isiaslawa
IIsiaan. Mutta, muistain kansan huikentelewaisuutta,
wainosi sitä paossa olewaista Igoria, joka löyttiin
jarwestä, kun oli m?nny sinne pakoon, ja wietiin ta-
kasin uuden Suuriruhtinan tykö, joka piti hänen ko-
wassa wankeudessa. Senjalkeen ei Isiaslawa säanu
rauhaa sukulaisiltansa, jotka häntä ustin waiwasiwat.
Igori piinattiin hirmufesti muutamassa kapinassa ja
surmattiin wiimcin. Vladimirko ja Vrjä hänensetänsä, oliwat sentähden Zsiaslawan kuolemaan asti
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hänen suurimmat wihollisensa. Jo kaksi kertaa kar-
kottiwatki hänen Kiijoesta, mutta molemmilla ker«
roilla sai awun Hungarian kuninkaalta. Kahdeksan
wuoden sisällä, koko hallituksensa ajalla, ei saanu rau-
haa maistaa — kuoli w. 1154, 58 wuoden ijässä.
Hänen setänsä Wietseslawa ja orpana Rostis«
lawa waltasiwat tosin wahäksi aikaa hallituksen hä-
nen jälkeensä, mutta ei woineet wastustaa Vrjaa,
joka w. 1155 tuli Suuriruhtinaksi nimellä Vrjä I.

Jo edellisen Suuriruhtinan aikana oli omin
waltoinsa nimittäny itsensä Suuriruhtinaksi läänis»
sänsa. Ei ollu toimeton hallitukseen tultua; perusti
monta kaupunkia uudesta, jotka asutti Venäläisillä,Bul«
garilaisilla ja Hungarjlaisilla. Moskowan kaupunginki
lewitti ja lisäsi asujamet. Hallitsi ainoasti kaksi wuotta
ja kuoli »vuonna 1157. — Sitten seurasi järjestyksessä

Isiaslawa 111. Asento waltakunnassa ci nyt
ollu hywa ja tuli aina huonommaksi. Vrjä I:mäisen
poika Andreas, Susdalin ruhtinas, asettui Wla«-
dimiri nimiseen kaupunkiin, nimitytti itsensä Suuri-
ruhtinaksi Walkiassa Wenäjassä, ja tuli wiimein niin
woimalliscksi, että tohti kokea sotaa Kiijokeaki was-
taan. Kaikki Wenäjän monilukuset ruhtinat jakaun-
tuiwat nyt kahteen osaan, toinen Kiijoen Suuri-
ruhtinan ja toinen Vladimirin Suuriruhtinan puo«
lelle. Tästä alko Kiijoen kowa onni ja rupesi wal-
takunta sittemyöden alaspäin käymään. Andreas teki
liiton Saksan Keisarin Fredrikki I:mäisen kanssa,
joka lähetti hänelle taitamia miehiä rakentamaan
Marian kirkkoa Vladimirissa. Koko neliwuotisen hal-
lituksensa ajan oli Isiaslawa sodissa. Kuoli w.1161.

Tästälähin ei ollut kuuteenkymmeneen kolmeen
wuoreen rauhaa waltakunnassa. Wenäjän pienet ruh-
tinat sotimat keskenänsä yhtapääta, ja usiasti muu-
tettiin Kiijoen haltioita, jotka, muuta mitään heistä
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painimatta, waan nimellänsä nimitämmä. He oli-
wat: Nostislawa, Mistislawa 11, GUeba,
Wladimiri 111, Romana, Swietoslawa 111,
Nuurikki 11, Wscwoloda 111 ja Mistislawa
111. Tama wiimeinen kuolr wuonna 1^24. Näistä
ainoftsta riidoista huononi waltakunra niin, että ra-
jakansat, tämän pian hawattua, tohtiwat usiammasti
ja kiiwaammasti sotayrityksiä sitä wastaan tehdä, sii-
hen asti kun wiimein koko maa tuliki w eracm wallan
alle, ja todeksi nähtiin, etta waan sowinto wahwistaa
woimallista »vastustamaan. Wenäjän waltakunta tuli
wiemalle sturaawaisella tawalla. Muuan woimalli-
nen ja urhia Monguo leiksi ja sen jälkeen Tata-
rilaislksi nimitetty kansa, soti/ Wolga joen poikki
mentyä, Poloutsia, >jotka pakeniwat Wenäjän maata
kohden ja pyysiwät sen ruhtinoilta apua. Kiijoen
Suuriruhtinas Mistislawa, nähtyä yhteisen waaran,
meniki Poloutsain puolelle ja lähti w. 12L4 Mon-
guoleja '.vastaan. Tästä syntyi kowa tappelu, jossa
Wenälaiset ja Poloutsat woitettiin. Wielä wastusti
Mistislawa kuiter.ki wiholljsia kolme päiwää warus-
tetun leirin suojassa. Mutta kun luwattiin antaa
wapaasti poismennä, ja Monguolein päällys takasi
hänelle hengen, niin uskoi hänen ja lähtiki ulos leie
rista, mu.tta siinä saniassa silrmasiwat wiholliset ba«
nen wäkensa, ja itsen Mistislawan ynnä muutamain
ystäwainsa kanssa peittiwät laudoilla, ja istuin niiden
päällä tappoiwat onnettomat uhrinsa w. 1224.

Nyt on tultu wuodesta Btt2 wuotcen 1224,
jota aikaa oli 362 lvuotta. 3tiin käykäme nyt kat-
somaan Wenäjän maan sisalliöta laatua sillä ajalla.

Isiaslawa I:mäiftn aikana yhdenncssätoista wuos-
sadassa jaettiin Wenäjän maa neljään suureen pää-
osaan, jotka oliwat: Suuriruhtinaskunnat Kiijoki
ja Wladimiri ja ruhtinaskunnat Smolen ski ja
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Nowogorodi. Kussaki näistä oli wielä usioita pie-
nempiä ruhtinaskuntia, joiden rajoja ei niin tarkkaan
tietä. Moskowa kuului Vladimirin ruhtinaskuntaan
ja Nowogorodi oli kaikkia suurin ja woimallisin.

Kansa oli yhteisesti jaettu seuraawaisiin erisaa-
tyimBo jariin, Wap asukusiin, Muukalaisiin,
Kauppamiehim, Wapaihin ja Orjiin. Muu-
kalaisille annettiin erityiset armokirjat, joissa etusuudet
olnoat heille määrätyt. Näillä oli wapa kaupan-
käynti lähimäisissä maissa. Maanhcrra oli itse hei«
dan tuomari muutaman Bojarin kanssa, jonka nimi
oli merkitty armokirjaan. Palweliat ja asianajajat
toimitteliwat isäntiensä asioita heille tehdyn malan
jälkeen. Muuton kuuluiwat oman yhteisoikeuden alle
ja wapautettiin tawallisista wcroista ja welwollisuuk-
sista. Näistä otettiin Moskowassa ja Arhangelissaki
tulli- ja ruokaaine-weron ylöskantajat. —

Kussaki
ruhtinaskunnassa oli sotapäällys, joka johdatti so«
tawäkeä jamerkittiin kullatulla kaulaimella, josta riip-
pui kultanen ketju. — Kymmenennen wuoösadan lo-
pulla toi Wladimiri Krisrin opin Wenajään, nimit-
täin Greikan tunnustuksesta. Papitki kutsuttiin usiam-
masti Konstantinopolista. — Senjalkeen tekiwät
Wenajänki ruhtinat sukuliittoja wierasten ruhtinasten
huoneissa, ja niin tuli monta oppinutta miestä ulko-
mailta Wenäjan maahan.

Aikasin rumettiin lakien jälkeen tuomitsemaan,
jotka Wladimiri eri tutkioilla katsotti, parannutti ja

kahdennessatoista wuossaoassa paljo lisäsi. Lyötyä ra»
haa ei sillon wielä ollut Wenäjan maassa. Tätä tar-
witessa tapahtumat laskut riunain, kunain (sau«
kon nahkain) ja nogattain jälkeen. Niunassa oli
alussa hopiamarkka eli LO kunaa; kunassa 3 riesania
ja riesanissa 2 nogattaa.
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Paitsi näitä rauhattomia aikoja näkyi kuitenki
säädyllisyys kamoissa ja opissa karttuneeksi Wenäjän
maassa. Kristinoppi aina etemmäksi lewinnyt, peh-
mitti Wenäläisten entisen jaykemmän luonnon. Muu«
lattiat käsityötti alkoiwc<t hywin menestyä.

Toinen aika.
Monguolein tulosta Wenäjän »valta-

kuntaan siihen asti, kun he jällen poiskar-
kotetaan;wuodesta 1224— 1462 taikka 238muotta.

Neljäs Luku.
Maakunta majoo taas taitamattomuuteen ja pi*

meyteen; Monguolit; Tsingiskhani; Wladi-
mitt IV; SfiaSlaroa VI; Kiijoki

'

piiritetään ja
suditaan; Wenäjän ruhtinat Monguolein Mallassa;
Danielin turha yritys päästä orjuudesta.

Yhteisen walistuksen aamuruskoa ei suorastaan
seurannut wirwottawainen päiwänwalo. Maan mallat-
tua saatti raaka kansakunta sen taitamattomuuteen ja
rasittawaiseen orjuuteen, josta paremmat ajat wasta
suurella työllä ja ahkeroimalla woiwat sen pelastaa.

Muuan Aasiassa olema raaka Monguolciksi ni-
mitetty karjakko kanssa, woimallisilla sotawehkeilla ja
julmuudetta kuulusaksi tullut, oli muiden kansain kau-
histus niissä maissa. Tämä tuli w. 1223 Tsingis-
khani nimisen haltiansa aikana, johdatettu sotapääl-
lyksilts, joiden nimet oliwat Sudai Bajadura ja
Tsepnowiana, Wenäjänkin maata kohden, lähellesen rajoja. Sodallansa etsei erittäin Poloutsia, waan
namät paeten Wenäjän piiriin, sckottimat pian Wcnä-
läisetki sotaan Monguolen, kanssa. Wiimein yhdyttiin
tappeluun Kalkassa w.1224.Poloutsat ja Wenäläiset
tuliwat siinä tapon alla, mutta ei Monguolit kuitenkaan
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wiela tällä kerralla kauemmin aikaa rasittaneet heitä,
waan heittiwät ja palasiwat takasin Aasiaan.

Päästyä tästä maarasta, josta waan polrettuin
kaupunkein ja kyläin suitstwat siat muistuttiwat, tu-
liwat Wenäläiset huolettomiksi, luullen ijäksi päässeen»
sä näistä julmista wieraistansa. Mistislawan siaan,
joka kuoli tähän sotaan, walitsiwat Kiijokelaiset Smo«
lenstin ruhtinan Wladimiri IV:jännen Suuriruh-
tinaksi w. 1224.

Eteliisenki Wenajän ruhtinat oliwat yhteisesti
»valmistaneet itsiänsa Monguolcja wastaan ja pyysi?
wät paraasta päästä Vladimirin »voimallista Suu-
riruhtinasta Vrjää awuksi; mutta ennenkun näki-
wät wihollisen, tuli tieto Kiijoen tappiosta ja muu-
kalaisten poismenosta. Paitsi tätä surusanomata Kii-
jol>sta oliwat kuitenki iloiset, kun tiesiwät maarasta
päässeensä ja Yrjä myös ei paljo surrut sen ha?
nellä wihatun Mistislawan kuolemasta. Ci arwan«
nut niinmuodon yhteisen wahingon pian sattuman
erinäsiinki. Waikka seuraawaiset erinomaset merklt
nähtiin ja waiwat maassa hämättiin: outo suuripyrs«
tötahti malasi nimittäin eteläisellä ilmalla, josta kan-
sa tuli murheelliseksi; Wladimirin ympäristöä wai<
wasi semmonen kuimuus, että metsät ja sarpanemat
syttyimät palamaan; tomupilmet pimittimat auringon
ja kummaksi nähtiin lintuin kuollunna ilmasta maa-
han putooman; niin eimät kuitenkaan Wenäläiset la-
kanneet keskinäisillä sodilla toisiansa mäsyttämästa,
koska juuri olis pitänyt yhteisillä moimilla mahmasti
lvarustaa itsiansä ulkolaista masten, jos tarme konsa
olis maatinut heidän melkeen tiettyjä uusia sotayri-
tyksia estämään. Niin mainitaan Nomogorodin ruhti-
nasten sotineen kaupungin rjkasten kauppiasten kanssa
ja Wladimirin ja Nomogorodin ruhtinoillaki olleen
nidan keskenänsä. — Näihin aitoin tuli seitsemän
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tuhatta henkeä Lithowilaisia maahan, roswosiwat ja
häivittiwät joka paikassa kulkiessansa, mutta saatiin
kuitenki suurella tappiolla poiskarkotetuksi. Liwolaiset,
Ruotsalaiset ja luuttilaiset, aikoen hyötyä Wenäjän
slsallislsta meteleistä, tuliwat myös maahan, mutta
urhoollisen ruhtinansa laroslawan johdatuksella pa-
lauttiwat Nowogorodilaiset kaikki namätki muukalaiset
maihinsa takasin.

Kuusi wuotta oli kulunut Kalkan onnettomasta
tappeluksesta, kun ei mitään Monguoleista Wenäjässa
kuulunut. Mallattuansa Tangutan kuninkaan maan
oli Tsingiskhani palannut kotomaallensa, ja kuoli w.
!1226. Sitä ennen oli määrännyt poikansa O k tain
siaansa waltakunnan haltiaksi, jolle kuolemansa edellä
antoi tämän merkillisen nemvon, ettei pitänyt koskaan
rauhaan suostuman muiden, kun woitettuin kanssa.
Alussa eli .Oktai hekumallisesti komioissa linnoissansa;
mutta pian syttyi hanessaki kunnianhimo. Niin kaski
weljensä pojan Batun kolmella sadalla tuhannellamiehellä, jotka antoi tämän haltuun, mallata Kas<
piameren pohjaset rantamaat ynnä kaukascmpain mai-
den kanssa. Tästäpä seurasi Wenäjanki kowa onni.

Jo wuonna 1229 tuli pakossalla olewaisia Po-
loutsia jaBulgarilaisten rajawahtia laika-joen ran-
noilta Wenajan maahan sanomalla, etta Monguolit
taas oliwat liikkeellä. Ei itse Batua kuitenkaan nä-
kynyt wielä kolmeen wuoteen. Mutta sitten tuliki jouk-
konensa Wolga joen seuduille. Tullessaan poltti Bul-
garian pääkaupungin ja surmasi miekalla kaikki asuja-
met. Tuskin ennätti sana Venäläisille, kun jo Mon-
guolit synkkäin korpien kautta tuliwat Riesaniin.
Kaupungin päällysmies ynnä lähisten ruhtinain kanssa
meni Vatulta kysymään, millä mielellä hän oli tul-
lut. Tämä wastasi ja sanoi:^'stlla mielellä, että jos
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tahtonetta rauhassa elää, niin antakaa meille kymme-
nys omasuudestanne." Johon Wenäjan ruhtinat lau-
suiwat: "kuolemamme jälkeen, ei emien," ja nyt oli
sota »valmis. Kiiruusti laittoiwat ruhtinat sanan Wla-
dimirin Suuriruhtinalle, anoin häneltä apua ja il-
mottain nyt oleman ajan sotia uskon ja kotomaan
puolesta. Mutta tämä ei siitä huolinut, eikä apua-
kaan antanut, siinä luulossa, että hän kyllä yksinki
woi wastata puolestansa. Huolimaton yhteisestä hy-
wästa teki itsellensä wahingon. Batu wastauksesta
närkästynyt lähti summattomalla wacstöNä liikkeelle,
poltti kaikki kaupungit matkallansa, ja surmasi asuja-
met, piiritti Riesanin, jossa Vrjä hallitsi. Wiisi päi-
wäa wastustiwat asujamet miehuullisesti wihollista,
ehkä usein muutti- uutta wäteä wäsyneitten siaan.
Mutta kuudentena wäsyiwat katkeemattomasta työstä,
kun ci ollut waraa uusia panna; »viholliset sitten hyö-
kysiwät wäkirynnäkölla kaupunkiin w. I^l7jatoiwat
kaikki sodan hirmut kanssansa. Ei sillon mitään sääs-
tetty; ruhtinas itse koko perheinensä kuoli muukalais-
ten miekan alle. Monta päiwää oli murha ainoana
työnä, mutta sen jälkeen seurasi kuoleman hiljaisuus;
sillä kaikki suut oliwat ijäksi waikenneet. Riesanin
sialla oli paljas tuhkaläja. Hiljan huomasi nyt Vrjä
tuhmasti tehneensä, kun ylönkatsoi tämän »vihollisen.
Pani poikansa Wsewolodan häntä wastaan paljolla
socawäellä. Mutta Kolomnan tappeluksessa lopetet-
tiin eli hajosi koko tämä suuri sotajoukko ja 2 päi-
wänä Helmikuussa w. 123,8 oliwat Monguolit jo
Wladimirin kaupungin portilla. Vrjän toinen poika
Wladimiri oli Vatun wangiksi joutunut ja itse pa-
keni nyt ynnä sisarensa lasten kanssa takasin laros»
lawaan. Kauhistuksella katseliwat Wladimirin asuja-
met »vihollisten paljoutta ja kewiätä liikuntoa. Aino-
asli Wsewoloda ja hänen weljensä Mistislawa oliwat
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ruhtinassuwusfa jääneet waimoinensa ja lapsinensa kau«
punkiin. NaiUä oli tietty kuolema edessä ja Pispa
walmistiki jo htttä eriämään mailmasta; waimot ja
lapset odottiwat kirkossa wiimeista hetkeänsä, joka
ei kamvan wiipynytkaän.

Kolmantena päiwäna wiimeksi mainittuna wuon-
na karkasiwat Monguolit kaupungin muurein päälitse,
toisen toisensa perästä, ja uudistiwat Riesani» hir-
mut Vladimirin onnettomain asujanten seassa. Kaikki
ynnä ruhtinasten kanssa surmattiin ja häwitettiin.
Sen jälkeen samosiwat muukalaiset monessa erinäi-
sessä joukossa halki maan monelle ilmalle ja heidän
jälkensä oli merkitty surmattuin ruumiilla ja polte-
tuilla kaupungilla, Wielä kerran koitti Vrjä kolmella
tuhannella miehellä Sitä joen rannalla wastus-
tain nnhollisia, parantaa häwiawaistä onneansa;
mutta turha oli yritys, ja hän kuoli wäkinensä tap«
pelukleen neljäntenä päiwanä Maaliskuuta w. 1238.
Nyt lähti Batu Nowogorodia kohden hawittain ja
hirmutöitä tehden pitkin matkaa. Kaupungit ja kylät
katosiwat kun tuhka ja Wenäläisten päällykset kaa-
tuimat kun heinä, missä ikänä yhtyiwät käsiksi. Mutta
sata Wenäjän wirstaa Nowogorodista kääntyi Batu
wäkinensä toisaalle, arwattawasti jarwien paljouden ja
synkkäin metsäin tähden. Waelsi sitten Kalugaan ja
soti Koselskoa, jonka asukkaat torjuiwat japidättiwät
wihollista seitsemän wiikkoa. Eikä siitä muuta ollut-
Faan, sillä Batu ikäänkun murhasta ja häwityksestä
täytynyt meni ehdollisesti pois Poloutsan maalle Do-
na joen warrella. Taman kuultua riensi Vrjän weli
laroslawa Kiijoesta Wladimiriin, itsiänsa Suuriruh-
tinaksi toimittamaan, luullen jo maarasta päästyksi.
Tultuansa Wladimiriin ei löytänyt siellä muuta kun
kuolutten ruumiita ja häwitettyin huonetten sioja;
mutta ilman tyhjää murhetta rupesi toimellisesti pa-
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kantelemaan hawityksen jälkiä. Kokosi peljästyneet ja
sinne tänne harhailcwaisct asujamet, joita kehotti uu<
teen rohkeuteen, hautasi kuolleet, rakensi uusia asunto-
huoneita ja piti lain ja asetusten hallituksesta mur-
heen. Tämän perään tuli taas lewollinen elämä ja,
niinkuin ihminen pian unhottaa murheen, kokiwat
Wladimirinki asukkaat lohduttaa itsensä ja toiwoiwat
onnellisempia aikoja. Mutta ei muistaneet niiden
ylen wäkewain, Monguolein ryöstäneen heiltä kaikkein
kalliimman omasuuden, nimittäin wapauoen. Ja-
roslawa oli wiisas haltia ja urhoollinen sotasankari.
Lithowilajset ilkastellen Wenäjän maan onntttomuutta,
waltasiwat Smolenskin kaupungin ja osan maata;
mutta laroslawa karkotti nämät pois, otti heidän
ruhtinan wangiksi ja korotti W se w olodan, Ro*
manan pojan, ruhtinan istumelle.

Tuskin Monguoleilta rauhaan päästyä alkoiwat
taas eteläisen Wenäjän ruhtinat wanhat keskinäiset
sotansa. Wuonna 1236 piti Wladimirin antauntua
Smolenskin ruhtinan alle, joka Isiaslawa IVyännen
nimellä omisti Kiijocn hallituksen. Mutta eipä woi-
nut siinä pysyä muutta kun 4 wuotta. Sitten joux
tui Kiijoki kowaan orjuteen w. 1240. Mainittuna
wuonna kswi jo peri huonoksi, ettei sittemyöten sii-
tä erinäifesti mitään kuultu, maan joskus mainittiin
ynnä Wladimirin kanssa, joka siihen aikaan edun kai-
kilta otti.

Turhaan toiwoiwat Wenälaiset Batun ijäksi pois-
menneen; sillä, kun poisollcssa oli Poloutsat woitta-
yut ja maat Dona ja Wolaa jokein wälillä wallan-
nut, tuli taas Wenäjän maan rajoille, malmissa täyt-
tämään aljetun työnsä. Tällä kerralla piti eteläisen
Wenäjän maan kärsimän hänen julmuutta. Ensiksi
häwitti Perejaslaulan ja Tsernigowan; mutta paraasta
päästä teki Kiijokea mielensä. Tämä »vanha ja woi«
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mallinen kaupunki oli tullut rikkaudestansa kuulusaksi
kaukalsillenki maille. Sitä ahnehtiwar nyt erinomat-
tain Aasian runsasta sotasaalista himoowaiset joukot.
Sentahden pantiin Tsingiskhanin pojanpoika Mangu
ensiksi paikkoja tutkistelemaan.

Ihanasti loisti kaunis Kiijoki ahneen wihollisen
silmissä. Walkoset muurit,korkiat tornit japortit ynnä
monta muuta koreutta kaunistiwat paikan toisellapuolen
Dnieperi jokea, jostaMangu silmäili sitä pulskaa kau-
punkia. Ei ehkä hywälläki himolla wielä kuitenkaanus-
kaltanut Dnieperi joen poikki mennä, eikä wäkiwaltaa
tehdä, waan koki »viekkaudella puhutella Kiijokilaisia
hänelle kaupunkinsa antamaan. Mutta namät oliwat
päättäneet, että tämä heidän paras omasuus piti
hänelle kalliiksi tuleman. Ei myöntyneet hänen pv«
heisinsa, waan surmasiwat sanansaattajat ja wannoi-
wat lujasti, ei juostua häpiälliseen rauhaan. Nyt
lähestyi Batun koko wäcstö ja asettui kun musta
ukkosen pilwi kaupungin ympärille. Epälukusten ra-
tasten jyrinä, hewosten hirnunta, härkäin, kameelein
ja monen tuhannen ihmisjoukon äänet kuuluuvat
kaupunkiin. Pelwosta pakeniwat nyt ruhtinat takana
filmin Hungarian kuninkaan turwaan; mutta muut
kaupungin asujamet, näitä miehuullisemmat, jaiwat
wiholllsia wastustamaan. Korkein walta annettiin
Demetriolle, joka hywin toimittiki wirkansa. Tarkan
waarin ottain wihollisten liikunnoista, sowitti mie-
hen taidolla kaikki sen jälkeen, kun tarwe waati, ja
kehotti alamaistansa rohkeuteen.

Ensiksi hyökäsiwät Monguottt porttia wasten,
joka Puolan portiksi nimitettiin. Yötä ja päi-
wää työtä tehtiin muurein särkemisessä, että joku
paikka jo kukistuiki. Mutta Kiijokelaiset tukkimat
pian reijan miehillä. Niinkun rakeita lensi nuolia
ja keihäitä näiden päälle; kuolleet ja haawotetut tal-
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lättiin jalkohin ia tappelus oli kauhia molemmin puolin.
Wiimein saiwat kuitenki Monguolit muurin mattaansa;
mutta Wenaläiset meniwät muutamaan kirkkoon,marus-
tiwat sen ja odottiwat aseet käsissä wihollisia toiseen
päimään. Monesta haamasta juoksi itsen Demetrionki
wer>, mutta liikutti kuitenki asettansa miehen tawalla.
Monguolitki, wäsyksissa merisestä työstänsä, lepasi-
wät yötä woitetulla muurilla. Mutta paiwän wa-
lossa aljettiin taas tappelus. Wcnäläisten warus-
tukset, heikot »vihollisten woiman suhteen, oliwat
pian murretut, mutta wielä sotiwat kuitcnki miehet
aiwan wiimeisilläki woimillansa siihen asti kun täy-
tyi wihdon waipua muukalaisten suuren maestönalle.
Wuonna 1240, 6:dentena päiwäna Joulukuuta, käwi«
wät Monguolit Wenäläisten ruumisten päällitseMa«
rian kirkkoon Kiijoessa. Demetrio otettiin elämänä
kiini ja mietiin Vatun luoksi. Tämä peljättämä
maiden maltaaja ei tosin ihmisten hywia awuja eikä
karsimisiäkään minään pitänyt, mutta urhollisuuden
kuitenki armossa piti. Kun hetken oli hymälla mie-
lellä katsellut Demetrion monia, wcrisia haawoja, sa,
noi hänelle: "Minä annan sinun elää," ja niin joutui
Demctrio hänelle mangiksi.

Iloten miettimät Monguolit monta paimaa ta-
mallisilla murha- ja hämitys-humituksilla ilojuhlaa.
Nyt kukistui Kiijoki kokonansa ja kadotti kunniansa
ijäksi. Wielä neljännellä ja wiidennellatoista wuos-
fadalla ei siitä näkynyt muuta kun häwityksen jälkiä,
ja nykynen Kiijoki on paljas warjo entisen suhteen.

Melkeen kaikki Wenäjän kaupungit olimat nyt
muukalaisten »vallassa ja kansa joutui suureen surke-
uteen. Koko maakunnat olimat tyhjiksi hämitetyt;
urhoollisimmat ruhtinat kuolleet sodassa, toiset paen-
neet mieraille maille paitsi muutamia, jotka wieläomassa maassansa harhailiwat sinne, tänne suurim-
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massa kurjuudessa. Monta kunniallista »vaimoihmistä
kitui hapiällisessä wankiudessa ja täytyi muukalaisten
orjina toimittaa kaikkiaan pahimpia töitä. — Kaiken
tämän surkeuden oliwat Wenalaiset itse syyttäneet
eripuraisuudella ja alinomasilla keskinäisillä sodilla.
Tosin oli Monguolein joukkoin paljous summatoin,
mutta jos Wenajan ruhtinat olisiwat yksimielisyydessä
pysyneet, niin olisiwat »voittaneet, kun nyt, erillään
toisistansa sotien, kaikki paitsi pelastusta tuliwat ta«
pon alle.

— Mitä muuton Monguoleihin tulee, niin
oliwat urhoollista kansaa. Waelsnvat karjoinensa maan-
paikasta toiseen rattailla kuljettain waimot ja lapset
muassansa. Kun wihollista sotiwat, niin tawallisesti
alottiwat tappelun nuolilla ja keihäillä, joita lingol-
tiwat satialta kun pilwi. Khani eli päähaltia joh-
dattikaukaa wiitaten sotawäkeänsä tappelukftssa,mutta
ei mennyt itse joukkoon. Pakoa suuremmissa jou-
koissa ei pitäneet hapiänakaän, mutta yhden pako
rangastiin kuolemalla.

Surusydämmellä näki Demetrio kotomaansa sur«
keudcn ja halasi pelastaa sen rasittajain käsistä. Siina
mielessä neuwoi Batun, jonka wankiudessa wielä oli
ja kunnioitettiinki häneltä, sotimaan rikasta Hunga-
rian maata, jossa suuri saalis piti oleman toiwossa.
Sanoi wielä sen kuninkaan Belan warustawan suur-
ta sotawäestöä, jolla aikoisi sotia Monguoleja, jos ei
pian estetty. Tästä sattunut läyti Batu, jattäin
Wenäjän maan, Hungariaa kohden. Niin hyödytti
Demetrio wankinaki kotomaatansa, ehkä toisen maan
»vahingolla.

Eipä korkiampain mieli ollut wielä muuttunut
näistä yhteisistä wahingoista. Bojarit kowin kopiat
sanoiwat wihollisen ainoasti heidän rikkauden tähden
häwittäneen kotomaata ja nyt olewan wuoronsa wal«
lita. Niin rasittiwat alamaisia suurilla maksoilla ja
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ylpiästi ylenkatsottiin ruhtinatki. Eikä ruhtinasten-
kaan kesken tumalliset riitansa ja eripurasuutensa lop-
puneet.

Nowogorodi yksin pääsi sodan rasituksesta, kun
Vatu, maikka jo oli lähellä, äkkiä palasi pois. No-
wogorodinruhtinas Aleksanderi, Wladimirin ruhti»
nan laroslawan poika, oli wielä nuori, mutta wii-
saus ja urhollisuus oli nähtäwa hänessä. Woitti
Monta kertaa Ruotsalaiset, Liwolaiset ja Lithowilai-
set, kun oliwat tulleet hänen piiriinsä. Lewitti wal-
tansa monella kaupungilla, jotka l)ttl wierailta, jH
Nimitettiin erityisella kunnianimellä Neu skitsi s. o.
New alaiseksi Newajoen wierestölläwoitetusta tap«
peluksesta.

Nämät erinäiset edut eiwät kuitenkaan tainneet
parata Wenäjän yhteistä kowaa onnea; waan walta-
kunta joutui tykkänänsä Monguolcin alle. Paljon
muitaki maita oli wäkewä Batu jo woittanut, ja koko
Euroopa pelkäsi häntä, kun itse äkkiä lakkasi maita
mallaamasta ja palasi takasin Wolgajoen rannoille,
johon asettui alituisesti wallitsemaan Wenäläisiä,
Poloutsia, Donawa- ja Donajoen meripuolisia wäli-
maita, Taurian ja Kaukasian maita, ja sääsi itsensänimitettäa korkonimellä k hani. Venäläisten ruhti-
Nat kokiwat lahjoilla saada Batun lemmen, sillä hä-
nen »valtaansa piti kaikkein pclkaämän. Hänen käs-
kyllänsä piti laroslawan kerran menemän sotamajaan
häntä terwehtämaän ja sai Kiijoen ruhtinaskunnan
lääniksensä. Muut ruhtinat yhdessä Aleksanderi Nevs-
kin kanssa tekiwät samoin. Nämät kaikki tehtiin
Tatarian khanin lääniherroiksi. Wielä kerran lähti
laroslawa Tatarilaisten pateille, koska Isokhanr
Oktai kuoli w. 1246. Tällä erällä täytyi hänen
Mennä kauwas Aasian maalle uudelle Isokhanille
kunnian osotuksenfa antamaan. Kotomaahan ei ikään
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tullut, kuoltuansa tulomatkalla. Hän oli omilla fil-
millänsä nähnyt kansansa häwäistyksen, ehkä aina ur-
hoollisuuden osotti kaikissa wastoinkaymisissä. Wenä-
läiset suriwat häntä katkerasti ja heille murheen li-
säksi surmattiin Tsernigowan ruhtinas Mikaeli seu«
raawaisella tawalla. Batu käski hänen luoksensa, ja
kun, käskyllä kuuliainen, oli juuri menemässä khaniu
sotamajaan, waatiwatkhanin pakanalliset papit häntä
menemään majan eteen tehdyn pyhän walkian läpitse
kumartain epäjumalata. Mutta Mikaeli, joka tun-
nustl Kristinuskoa, oli kowasti sitä wastaan. Täs-
täpä Vatu närkästyi ja laitti sanan, että jos ei Mi-
kaeli totellut, niin oli kuolema edessä, ja kun ei tämä
sittekään myötäynyt, niin lopetettiin piinallisella kuo«
lemalla. Danieli Galitsan ruhtinas oli onnellisem-
pi, kun Batu käski hänenki tulemaan. Kohta Wol-
gajoelle tultua sai ilman mitään ehtoa mennä Va-
tun majaan. Tämä jo kaukaa Danielin nähtyä huusi
wastaan: "isoon aikaan et sinä ole tahtonut nähdä
minua, nyt osotettu alamaisuutesi palkitsee rikoksesi."
Danieli tämän kuultua notkisti polwensa, ylisti kha-
nin wallan suuruutta ja joi, Moqguolein tawalla,
pikarista mmtoa kumi saksi nimitettyä. Tämä oli
tapana näillä, näyttää alamaisuutensa khanille. Batu
hywillänsä tästä nöyryydestä sanoiDanielille: "et sinä
ole tottunut meidän maitoon," ja tuotti hänelle pika-
rilla miinaa. Viisikolmatta päiwaa wiipyi nyt Da-
nieli Tatarilaisten parissa ja lupasi niisusti tehdä
welwollisuutensa niinkuin khanir. alamainen, mutta
toista palatessaan mielessä mietti, aikoin tilasuuteen
tultuansa murtaa orjuuden ikeen.

Wuonna 1247 korotettiinSwietoslawa I:mainen
laroslawan ll:sen siaan Wladimirin Suuriruhtinaksi.
Tämä antoi weljensä poikain pitää wanhat maansa.»
Mutta nämät paniwat hänen pian pois wiralta.
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Aleksander! Nevski sai Isokhanilla koko eteläisen We-
näjän maan ynnä Kiijoen kanssa, mutta hänen wel-
jensä Andreas otti hallituksen Vladimirissa. Kyllä
Swietoslawa pyysi khanin kautta wirkaansa takasi,
mutta et saanu. — Kuuluisa oli sihcn aikaan Aleksan-
deri Nevskin nimi ulkomaillaki. Paawi Innokcntsio
IV:jas pyysi häntä kirjallisesti, kahden kardinaalin
kautta, jotka kirjan toiwat,Paawinopin tunnustukseen,
sanoin tähän syyksi, ettähänen isänsä laroslawaki, olles-sansa khanin sotamajassa, oli luwannut siellä olewaiselle
Paawin papille Karpinalle siihen tunnustukseenmennä.
Mutta Aleksanderi wastasi kirjallisesti näin: "me tun-
nemma oikian opin, teidän opistanne emme huoli,
eikä sen tieto ole meille tarpeellinen." — Teki suos-
tumuksen Ruian kuninkaan Hakonan kanssa rajain
warjelukseksi Ruialaisia wastaan. Hänen pikanen ja
ulomma eteensä ajattelematon weli yritti kapinata
nostaa Monguoleja wastaan, josta ei hyötynyt,waan
täytyi siitä asti elää ja olla pakosalla. Ia Aleksan-
deri sai hänenki ruhtinaskunnan osallensa.

Batu Wenäjän peljätty woittoherra kuoli w.
1257. Berki, joka sitte tuli haltiaksi, antoi Wena-
jänhallituksen eräälle haltiasiaselle maänherralle, jonka
nimi oli Ulautfi. Aleksanderi ynnä muiden Wenäjän
ruhtinain kanssa tuliwat tämän luokse suurilla lah-
joilla, alamaisuuttansa ja kuuliaisuuttansa hänelle osot-
tamaan, mutta liiatenki pyytämään wapautta siitä
suuresta werosta, jota Tatarilaiset aikoiwat ottaa poh-
jaiststa Wenäjän maasta. Mutta ei saaneetkaan ar-
moa, waan pian sen jälkeen tuliwat Tatarilaiset wirka-
miehet weron ottoa alkuun toimittamaan. Hengelliset
ja Paawin papit päasiwat siitä wapaaksi; MäMon-
guoltt tiesiwat kansain näitä erittäin arwossa pitawän
ja nevoissansa kuuleman. Nowogorooilaisillaki olet-
tiin wero, mutta wastahakoset maksossa tekiwät monta
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meteliä. Koko maakunta Dniesterijoesta Ilmajarween
osti maksoi weroa Monguoleille. Tästä murheissansa
lahti Danicli Galitsan ruhtinas, aikoin muutoksen
tehdä, Kelalta Hungarian kuninkaalta, jonka kanssa
oli ystäwyydessä, apua hakemaan. Ia tämä menes-
tyiki; kehottain häntä sotaan Monguoleja »vastaan
suostuiivat Hungarilaiset ja Puolalaiset hänen ano-
mukseensa. Ensin sodan alussa oli Danieli onnelli-
nen, moitti Monguolit monta kertaa ja otti heiltä
kaikki kaupungit, jotka oliwat Buga ja Tetri jokien
wälillämuukalaisten wallassa. PäätappeluS oli lähellä.
Mutta kun jo molemmat sotajoukot malmissa sotaan
seisoiwat »vastatusten, ja koko Wenäjän maakunta
tarkalla silmällä odotti sodan päätöstä, nähtiin We-
näjän ja Lithowian rajoilla taas summattomat joukot
uusia Monguoleja, johdatetut silta hirmuiselta Bu-
rondailta. Tämä pani kysymään Danielilta, jos
hän oli khanin ystawa eli wihoUinen. Danieli, wi-
hollisten lisätyn paljouden nähtyä, ei halannut sotia
heidän kanssa, waan pani weljensä Wasilkon Bu-
rondain tykö ja sopi hänen kanssansa sotimatta, yh-
distäin osan mäestänsä Monguolein kanssa, jotka nyt
hyökäsnvät Lithowiaan. lärwissä ja metsissä suoje-
lnvat maan asukkaat itsiänsä, kun kaikki kaupungit ja
kylät, joiden kautta muukalaiskansat käwiwät, pol-
tettiin tuhiksi. Sillä wälin »varusteli Danieli kau-
punkinsa, siinä toiwossa, että rajakansat suostuisiwat
hänen kanssa yhteiseen »vastukseen Monguoleja was-
taan. Mutta Burondai, Danielin mielen hawattua,
kääntyi takasi rosrvoustieltänsä jameni Galitsan piiriin.
Nyt tuliDanielille kiiru,laittipoikansaLewa n,weljensä
Wasilkon ynnä Holman pispan kanssa Burondaille
runsaita lahjoja wiemään ja makuutti tätä kuuliai-
suuden ja almaisuuden lupauksella. Mutta sai tämän
»vastauksen: "jos tahdotte minua lupauksenne uskomaan,



niin repikaät warustetut muurinne maan tasalle." Se,
piti tehtämän; pelastuksen hetki ei ollut wielä tullut.
©anteli mj?ni formaalia mielellä Hungarian maalle.

Pohjanen Wenäjä oli melkein kokonaan erinnyt
eteläisestä,, joka, ensin Monguoleilta rasitettu,- ennen
kukistuin' ja fentähden sai oman erityisen hallituksensa.
Pohjaspuolt Sfienajätå oli enemmän aikaa wapaa
Monguolein tuffesfet, mutta täytyi nyt myös käydä
käsiin muoroStanfa.

Aleksander!' NeuSfi taiwutti itfenfä wiifaaéH ny-
kyisen kowan onnen alle, pelastaaksensa kotomaata
perinpohjafeéta hämityfstétä ja oli itse awullinen fen
uuden weron laSfuöfaft. Muttet weron otfajain roää*
ryys tuli ivihdoin maalle ylen raskaaksi. Säåryyteen
tottuneet ulkolaiset kauppiaat makfoitvat määrätyn
rahan Monopoleille ja faiwat sitte ottaa weron maa*
kurmasta itsellensä. Saamattomalla rooito.tta fiSfoiroat
ulos weron kansoitta, ja ne, jotkaci woineet maksaa,
tehtiin orjiksi ja kuljetettiin wieraille maille. Tästä
menetyksestä suuttuneet nostiwat SBlabiroirtn, Susda-
lin ja Rostowan afujamet kapinan w. 12!,2, ja
muutamia pahimmia maan rasittajita tapettimfi; toi-
set karkotettiin pois. Mitä tästä piti seuraaman oli
kyllä orroatfaroa, tiiatenfi kun ci waltakunnan halli-
tus estänyt kapineita. Niin lahti Aleksanderi Nevski
maansa puolesta uudestaan Tatarilaisten khanin tykö,
joka ftfloft oli nimeltänsä' S3erf t ja asui Saroi
kaupungissa Wolgajoen wieresfä. Saiki tapauksista
Wenajait maassa suuttuneen khanin leppymään, mutta
ci pääéfy kotiansa ennen,, kun koko taimen ja sttwen
perästä. Söihdoin syksyllä palasi kotia kitvulaifesfa
tilasfa ja kuoli sitten kowan taudin perästä m.1263,
st 14 p. Huhtikuusfa. Kun palweliat itku silmissä
fetfoirpat hanen tauti wuoteensa wieressä, sanoi hän:
"menfaät pois, ettei teidän kyyneleenne lisäisi minun
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sydämeni huolta." Ei hän tainnut pelastaa kotimaa,
tansa orjuudesta, mutta kewenti kuitenki paljo sen
kuormaa.

Tämän hallituksen aikana rupesiwat muukalais-
kansatki riitoja keskenänsä nostamaan, joka ennusti
tulomaista hawiöiä. Paitsi näitä keskinäisiä riitoja
lewisi Monguolein »valta kuitenki aina Wenäjän maan
itäpohjaisiin äarihin, Permian maahan asti, jonka
asujamet pakeniwat Ruian eli Norjan maahan, jossa
kuningas Hakona ystäwällisesti wastaanotti heidät
ja Kristinuskoonki käänsi.

Wiides Luku.
Pitkitetyt riidat; Monguolit kaäntywat

Mahometin uskoon; Uskonsotia; Danieli
kuolee; Uusia keskinäisiä sotia; Moskowa
kaswaa; Riidat Twerin ja Moskowan ruh-
tinasten wälillä;Wer enwuodatus Monguo-
lein seassa Twerissä; Moskowan Suuri-
ruhtinasten walta kaswamisessa; Rutto;
Ensimäinen koko Wenäjän maan Suuri-
ruhtinas.

Waikka moninaiset waiwat Wenäjän maata ra«
sittiwat, niin eleliwät kuitenki sen ruhtinat keskenänsä
riidoin. Erinomattain oli suuret riidat nostettu No«
wogorodissa Suuriruhtinan ja kaupungin kauppiasten
wälillä, kuin myös rajakansain ja Saksan sankarien
kanssa, jotka usein woiton toiwossa sekottiwat itsensä
Wenäläisten keskinäisiin riitoin. Nämät oliwat siihen
aikaan tapaukset Nowogorodissa w. 1294.

Muutamien kauppiasten Mahometin uskosta pu-
huttelemalla kääntyi Isokhani Berki samaan uskoon.
Hänen wäkensa piti seuraaman tätä esimerkkiä niin-
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kun lakia ja w. 1272 käantyiwäl pian kaikki Mom
guolit Mahometin uskoon. Berkin jälkeen tuli Mengu
Timuri khaniksi. Tämä teki Wenäjän maaNe juna
hywin, että häwitti pois wierasten kauppiasten wc«
ron oton, mutta oli toiselta puolen julma kaikille,
jotka ei hänen uskoansa tunnustaneet. Niin näytti
julmuutensa kun RicsaniN hywän ruhtinan Roma-
nan tappoi. Tämä oli nimittäin kerran ollessansa
khanin joukossa jonkun pahemman sanan sanonutMahometistä, josta kohw wietim khanin eteen was«
laamaan sanastansa. Taalla kysyttiin nyt hänen us«
koansa, johon Romana wastasi semmoisella rohkeu-
della, etta wieressä olewat Tatari^aiset tukkimat hä-
nen suunsa, repiwat hanen kappaleiksi, nylkiwät hä-
nen päästänsä nahan, jota peitsin nenässä näytteli--
wät kansalle.

—
Wuodm 1265 paikoilla kuoli Ga-

litsan urhollinen ruhtinas Danieli, joka, kun muut
pelkäsiwät, uskalsi aseilla wastustaa kotimaan rasitta-
jita. Ei tosin aikomustansa saanut täytetyksi, mutta
kuoli kuitenki siinä toiwossa, että 3)tonguoleinki »vallan
wielä kerran piti keskinäisten riitain kautta huonone»
man. Hän kehotti maatimichiansä sekä rahalla ja
neuottelemisclla suostuttamaan muukalaiskansoja, että
kowalla wastuksclla pcljattämään heitä, aina kuitcnki
turwaten läntisen maan ruhtinoihin. Näistä toiwottiin
kerran Monguolein woittomiehiä niinkun oliwat muu«
kalaiset muinen Hunnilaisetki maasta karkottaneet.
Danielin kuoltua nostiwat pojat ja sukulaiset paljon
.riitoja ja jakoiwat ftnaikuiscsta rawasta erinäiset pie-
net piirit keskenänsä.

Wuoden 1270 paikalla toimittnvat Monguolit
taas weron oton kaikkiin ruhtinaskuntiin, jota was-
taan ei enää oltukaan, kun jo oli orjuuteen ja ulko«
naiseen rasitukseen siksi totuttu. Suuriruhtinas Wa<
siliä I! kuoli samana wuonna jättäin kansan ja
ruh tinat suureen murheeseen.
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Kolmekymmentä wuotta oli nyt siitä kun Batu
enfimaisen kerran tuli Wenäjan maahan, joilta ajan
hirmuin suhteen tämä nykyinen oli onnellinen; sillä
paitsi alinomaisia sotia, ei hawitys kuitenkaan koko
maahan lewinnyt. Monguolitki, itse kauppiaat, hyö-
dyttiwät Wenaläisten kaupantekoa, kun tiesiwät sillä
lailla maksot näiltä paremmin saamansa. Eiwät ruh-
tinasten keskinäisistä sodistakaan paljon huolineet,
siihen asti, kun wihdoin Demetrio, Aleksander!
Nevskin poika, tuli Suuriruhtinaksi. Tämä soti alti
weljensa Andrean kanssa, suureksi «vahingoksi We-
näjän maalle; kun Andreas wiimein khaniltaki apua
pyysi. Tähän anomukseen roswoamisen ja saaliin
toiwossa mieluiftsti suostuttua tuliwat Tatarilaisrt
suurissa joukoissa maahan ja toiwat Batun-aikaiset
hirmut muassansa. Kahdeksantoista wuotisen waiwa«
loisen hallituksen jälkeen kuoli Dcmetrio w. 1L94. —
Mettopolita Kyrillo yksin oli näillä rauhattomilla ja
petollisilla ajoilla hyweillä kaunistettu mies ja tahtoi,
niinkuin nskollilien Jumalan palwelia, aftttaa wihan
myrskyt ja sowittaa riitaiset mielet. Mutta kuoli
yhteiseksi kaipaukseksi ja murheeksi jo wuonna 1281.
Ennen aljetut riidat nousiwat nousemistansa Monguo-
lein kesken jaPohjainen Wenäjä sai heiltä jo parem-
man rauhan; tawallisen weron tosin ottiwat, mutta
eiwät kuitenkaan itse tulleet maahan. Demetrion kuo-
leman jälkeen sääsi Andreas paitsi mitään estettä it-
sensä korotettaa Suuriruhtinaksi Wenäjan maassa.
Kotva ja hirmuluontonen oli hän, mutta myös pel«
kuri; sentähden ei paljo surrut Monguolein kauhis-
tuksista ja werenwuodatuksista maassa, kun waan sai
oman päänsä rauhassa pidetyksi. Näihin aitoin kas-
woi Moökowan ruhtinan Danielin walta, ja niin pe-
rustettiin tämän ruhtinaskunnan tulewaincn woima.
'Kansan henkilutuki oli suureksi hänen pääkaupungissansa
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lisayntynyt, että hänellä oli kyllä wakea sotaan ja
muihinki yhteisiin töihin. Näistä kokosi Bojaria ja
sotamiehiä itsellensä ja toimitti ynnä monenlaiset wa-
rustukset kaupungin ympärille: korkiat maasalot, sy-
wät wesiojat ja kaksinkertasen muurin, jossa oli kak-
sitoista erinäistä tornia, joista wihollista torjuttiin.
Hän mainitaan »voittaneen Riesanin ruhtinan Kons-
tantinon tappeluksessa ja usiampia Tatarilaisiaki sil-
loin surmanneen. Sitä uskallusta ei ollut kellään ny-
kyisin ollut; silla kaikki pelkasiwät naita muukalaisia,
mutta ei siitä kuitenkaan mitään pahempaa seurannut.
Nain rupesiwar Wenalaiset wähitellen terottamaan
aseitansa rasittajitansa wastaan.

— Danieli haudattiin
Mikaelin kirkkoon Moskowassa ja oli ensimäinen,
jolle senlainen kunnia osotettiin.

Wuoden 1300:ban paikalla tuli joukko Ruotsa-
laisia 3to!vogor?din rajoille ja perustuvat warustetun
kaupungin Ohtajoen suuhun, nimellä Landskrona.
Mutta, pitäin närnät likiasukkaat waarallisina, häwitti
Andreas tämän uuden kaupungin. Senjälkeen suostui
rauhaan Danskan kuninkaan Erikki Viidennen kanssa
w. 1302. Wihollisille wastukseksi tehtiin sotawarustus
kiwesta, joka ennen oli maan puusta. Andreas kuoli
wuonna 1304 »vihattuna kaikilta. Erinomaiset näyt
peljättiwät siihen aikaan kansaa. Taudit ja walkian
waarat tekiwat paljon wahinkoa, jonka rosmot ja
warkaat wielä lisäsivät.

Ehkä »vahingollinen Andrean hallitus oli ollut,
tuliwat Wenajan karsimiset kuitenki suuremmaksi hänen
kuolemansa jälkeen. Kafsi ruhtinasta Mikaeli ja
Vrju nimeltä, toinen Twerista toinen Moskowasta,
sotimat mallasta. Mikaelilla, joka oli wanhempi ja
Vrjän setä, oli parempi oikeus; silla wanhasta ta-
wasta alnuttiin walta »vanhimmalle, sumussa. Mutta
eitvat namat sopineet waan nostiwat riidan kcske-
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nänsa ja muut ruhtinat oliwat wuoroon kummanki
puolella, eikä sodasta loppua tullut muuton kun kha,
nm kautta. Hänen piti riidan ratkaseman näiden wa-
lillä ja nyt meniwät bänen päätöstänsä kuulenkaan.
Mikaeli sai edun, mutta tieten riitakumpaninsa uppi-
niskaisuuden, kokosi sotawäestön ja lähti Moskowata
sotimaan. Vrjä löi wastukftn ja piti puolensa Mikae-
lin yrityksiä wastaan. Wuonna 1305 aljettiin tämä
sota ja pitkitettiin wuoteen 1308. Slllä ajalla oli
Usbeka Tohtan kuoleman jälkeen korotettu Monguo-
lein khaniksi. Tätä rakastiwat alamaisensa niin, että
«siat ottiwat Usbekan nimen ja kauan aikaa jälkeen
nimitettiin Usbekalaisiksi.

Wuonna 1313 lahti Mikaeli toisen kerranMon,
guolein asunnoille ja wiipyi siellä, arwattawasti was-
toin tahtoansa, kaksi wuotta. Sillä ajalla hawitti Vrjä
hänen piirinsä; mutta Mikaeli walitti kotia tultuansa
siitä Monguolein khanille ja Vrjän piti mennä was-
taamaan työnsä. Kolmen wuoden perästä patasi wasta
sieltä, kun oli saanut khanin lepytetyksi runsailla lah-
joilla ja niin rakastamaan, että antoi sisarensaki
Kontsakan hänelle waimoksi. Kotia tultua warus-
tettu Tatarilaisten sotawäellä teki Vrjän mieli kostaa
riitaweljellensa. Mutta Mikaeli, tämän hawattua,
walmistl itsensä wastuksiin ja sota aljettiin wuonna
4318 Twerin kaupungin tienoilla. Ei Vrjä siitä mi-
tään hyötynyt, waan täytyi antaa woiton Mikaelille,
joka sekä Tatarilaisten että Moskowalaisten woitet-
iua otti Monguolein päällyksen Kaugadin wangiksi.
Vrjä wältti waaran päästyä Usbekan turmaan. Kauan
asioitansa kotona toimitettua lähti Mikaeli wasta
Monguolein joukkoon, surulla eriten puolisostansa ja
tapsistansa. Löysi Usbekan Asowa meren luona, jossa
Vrjä wiela olihänen parissansa ja oli suututtunut kha-
nin Mikaelille. Kuusi wiikkoa oltiin häntä hywäna
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pitäwanänsä, mutta senjalkeen asetettiin tutkinto oikeu-
den eteen, johonka Kaugadi Mikaelin suurin wiholli«
nen oli määrätty tuomariksi ja tuomitsi hänen poiS
hengiltä. Tämän tuomion jälkeen pistettiin Mikaeli
wcilsillä kuoliaksi. Nyt pääsi Vrjä Suuriruhtinaksija sai ynnä riitakumpaninsa omasuudet. Mutta eipä
hänellä tästä suurta hywää ollut. Khanin weron-
ottajat rupesiwat jällen maata kowin rasittamaan,
kun ottiwat weron talonpojan aurastaki, jolla tuskin
elätteli surkiata henkeänsä. Paitsi tätä rasitusta oli
suurista hiiristäki waiwanen wastus, joidensummaton
paljous haaskasi kaikki »viljamaat, niin että siitä seurasi
köyhyys ja kallis aika Wenäjän maassa w. t318.

Arja tieten itsensä wihatuksi aikoi sotawoimalla
Twerin kaupungin woittaa. Demetrio mainitussa kau-
pungissa asuwa, ehkei sotaakaan peljännyt, ehdotteli
kuitenki sowinnosta Yrjän kanssa kun weljensa Kons-
tantino wiela oli wankina tällä wihollisella. Mielui«
sesti suostuiHrjä rauhaan, kun muutki ruhtinat päälle
pakkausiwat. Paraasta päästä tunkiwat Ruotsalaiset
hänen päälle. Näille esteeksi teki sotavarustuksen
Päähki.nä saareen Laatokan meressä Newajoen
suulla, joka mainittiin ensiksi saaren nimeltä Päah-
kinälinnaksi (Wen. Oriehowaksi) mutta nyt nimi-
tetään Slysselpuriksi. Tämä Suuriruhtinas sai
wihdoin petollisuutensa ja.hirmutöittensä palkan; kutt
tuli khanin luoksi, jossa Demetrio Mikaelinpoika wiela
oli, ja, hänen nähtyä, muistain isänsä surman, wihan
innossa pisti hänen khanin nähden miekalla hengettö-
mäksi. Kauan mietittyä, kahdella päällä, jos hänen
piti antaman Demetriolle hillitsemättömästä wihasta
tehdyn rikoksensa anteeksi, eli kostaman wäwynsa kuo-
leman, käski Usbeka wihdoin. kymmenen kuukauden
perästä Demetriolta hengen ottaa. Senjälkeen korotti
hänen »veljensä AleksanderinNwennSuuriruhtinaksi.
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Ennen pitkää tuliUsbckan weljen poika Senkala taas
suurella sotajoukolla Tweriin. Naiden puhuttiin aiko-
wan mäkisin pakottaa kaikkia Kristityltä Mahometin
uskoon eli miekalla surmata heidät. Tästä koivin
suutuksissa hyökäsnvat jo ennenki paljon waiwatut
Wenäläisct, suurissa joukoissa joka ilmalta Tweriin
Tatarilaisten päälle ja tappoiwat joka miehen w. 1327.
Väman kuultua pelkäsi khani koko Wenäjän maan
kapinaan noussehen. Mutta kun kuuli muut ruhtinat
rauhassa oleman, niin laitti Moskowan ruhtinasta
Iwanata käskemään, jolle lupasi Twerin ja antoi
viisikymmentätuhatta miestä awuksi. Monta raja-
ruhtinastaki meni Iwanan puolelle. Nyt lähti hän
wäkinensä liikkeelle ja rankasi Tweriä ja lahista maa-
kuntaa kowalla kostolla. Aleksanderi ynnä weljemsa
Konstantinon ja Wasilian kanssa ylönantoiwat sen
onnettoman kansan ja pakeniwat Laatokkaan. Niin
oli tämä yritys wahingollinen Wenajän maalle, mutta,
niinkun joku pelastuksen kokemus muukalaisten orjuu-
desta, jätti hywät jäljet peräänsä. Nyt ei Usbeka
eikä muut khanit hänen jälkeensä sittemyöden enää
panneet sotawäkea Wenajaän, waan tytyiwät tawalli-
seen weron ottoon, eikä halunneet uusilla rasituksilla
kansaa wihoittaa liiatenki, kun ei rauha heidän itsen-
sakaän wälilla ollut wahwa ja wakawa. Kuitenki
oliwat Wenajän ruhtinat wiela Monguolein khanille
alamaiset. Kun käsky tuli Monguolein päamiehelta
niin totteliwat, waikka usein sinne tultua, kun khani
kerran wiittasi, monen pää pyörähti tantereelle. Mutta
näitä onnellisemmat oliwat maamiehet siihen aikaan
ja kauppiaatki jotka 40 wuotta saiwar rauhassa asi-
oitansa toimitella. Moskowan Suuriruhtinan kas-
wawa walta hyödytti maakuntaaki. Suurilla lah-
joilla warjeli sen Usbekan rasitllkscsta ja woimassa
muitaki ruhtinoita etusampi, pitäin heitä kurissa, rau-
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hoitti koko maan. Kolme kaupunkia Wenäjan maassa
oliwat yhteisen hyödytyksen perustuspatsaat, nimit-
täin: Nowogorodi wakinaisen yksihallituksen alku;
Kiijoki josta Kristinoppi lewisi, ja Moskowa,
jossa sen suuren waltakunnan keskinäiset hallitusneuot
yhteen juoksiivat. Wuonna 1340 sinä 31 paiwana
Maaliskluissa kuoli Moskowan Suuriruhtinas Iwana.
Hän nimitettiin mainiosta toimellisuudestansa Wenä-
jan waltakunnan yhdistäjäksi, niin myös Katilaksi,
joka Suomen kielellä merkitsee rahakukkaroa,' kun oli
aina waruslettu kukkarolla, josta waiwasille apua
jakoi. Rakennutti monta kirkkoa Moskowassa ki-
westä, ja Kremlill kaupungin, joka oli kolmasti
palanut hänen aikana.

Iwanan kuoleman jälkeen riensiwat ruhtinat kil-
wotellen Monguolein päämieheltä Suuriruhtinan ar-
woa pyytämään. Iwanan poika Simanaki meni
sinne welinensa. Lupasi Usbekalle uskollinen alamai-
nen olla, muistuttain isansäki uskollisuudesta; mutta
wiela paremman teki suurilla lahjoillansa. Nyt ko-
rotti thani Simanan Suuriruhtinaksi jakäski muiden
ruhtinasten häntä päanänsä pitää.

Näihin aitoin rupesiwatMonguolein tawat muut-
tumaan. Säädyllisten kansain parissa tuliwat hem-
piämpi-luonrosiksi ja alkoiwat rakastaa koreuttaki, jo-
hon tarwittiin enempi rahaa ja kultaa. Tästä seurasi
liika ahneus ja wirkamiehiäki ruwettiin lahjomaan.
Moskowan rikkaat jawoimalliset ruhtinat oliwat kha-
uin alamaiset palweliat olemanansa, mutta paäsnrät
rahalla ja lahjoilla wahittäin waltaherroiksi. Simana,
ehkä nuori, taisi, wiisaasti kh^nin suuruutta ja woi-
maa kehuin, hänen niin mielitellä, että sai suuren
»vallan muiden ruhtinasten suhteen, jotka siitä nimit-
tiwat hänen Koplaksi. Moni koitti kyllä häntä
wastustaaki mutta piti pian myötamäan. Wuonna
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1341 kuoli Usbeka, ja hänen siaansa tuli poika
Tsanibeka khaniksi. Tälle piti Wenäjän ruhtinasten
tulla osottamaan kunnian. Kaikki terwehtiwät häntä
runsailla antimillä, mutta Simana woitti parahan
ystäwyyden, ku», hänen lahjansa oliwat runsaimmat.

Wuonna 1347 yritti Ruotsin kuningas Maunus
sodalla pakottamaan Nowogorodin Wenaläisiä Grei-
kan uskosta Paawin uskoon, mutta täytyi suurella
tappiolla poiketa. Näihin aikoin tappoi mustaksi
kuolemaksi nimitetty ruttotauti paljon ihmisia koko
Euroopassa ja muissaki mailman osissa. Wuonna
1346 kuoli tähän tautiin paljon ihmisia Kaspia meren
ranta maissa ja Donajoen suun puolessa. Wuonna
1349 tuli se Ruotsin maasta Nowogorodin ja Pes-
kowaan. Kewa puoleen w. 1352 oli niin kuoletta-
wainen, ettei jättänyt kolmatta osaa wäkiluwusta
henkiin. Koko huonekuntia kuoli tämän murhamiehen
kasiin ja kaikki jotta pääsiwät, lahtiwat' pakoon ja
sairaat jätettiin omaan onnettomuuteensa. Alussa jäi-
wat muutamat ahneudesta kotia, mutta kun usein
sauvat maksaa hengellansä, mitä kotiin jäämällänsä
woittiwat, niin ei mikään enää woinut asukkaita pai-
koillansa pitää. Lähestywä talwi ehkäsi wihdoin tä-
män hirmuisen taudin. Simanaki ynnä yhden wel-
jensä ja molempien poikiensa kanssa kuoli siihen w.
1353 kuuden neljättä wuoden ijassä. Tämä wiisas
ja urhoollinen ruhtinas käwi kolmasti khanin luona
ja toimitti siellä ncuwottelemisellansa, etta nimitettiin
ensimäiscksi Suuriruhtinaksi koko Wenäjän maassa.

Hänen aikana edistyiwät käsityöt jotenki Wenä-
jän maassa. Simana kaunisti kolme kirkkoa Mos-
kowassa kuwilla ja walatti kellotti Moskowan ja No-
wogorodin pääkirkkohin. — Siihen'aikaan rumettiin
tawalltsta paperiaki wiljclemaan.
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Kuudes Luku.
Iwana II; Monguolein keskinäiset so«

dat;Dcmetrio IVDonski;ensimainen kerta
woitetaanMonguolit;Demetri on kunnialli-
nen woitto Donajocn luona.

Kun kaikki Wenäjän ruhtmat Simanan kuole-
man jälkeen taas kokoon tuliwat khanin hallitusistui-
men eteen, korotti hän -entisen Suurirubtinan rau-
hallisen, mutta heikon weljen, Iwana Il:sen Mos-
kowan haltiaksi. Hänen aikana nostiwat muut ruh-
tinat monta meteliä. Mutta Monguolein khani Tsa-
nibeka osotti lempeyden Venäläisille, kun jumalisuu-
della ja hywilla awuilla Monguoleilleki kuulusaksi
tullut Metropolit^ Aleksei meni ja paiansi häncy
puolison silmäkiwusta. Walitettawasti ei tämä kham
saanut kauwan elää, waan oma poikansa Berdibeka
surmasi hänen ynnä kahdentoista weljen kanssa w.
1357. Aleksei omin silmin nämat hirmutyöt nähtyä
riensi Moskowaan. Mutta kun werta janoowa isänsä
murhaaja kowilla uhkauksilla pelotti Wenäian ruhti-
noita, lähti tämä jumalinen Metropolita wielä ker-
ran Kaptsakan pääkaupunkiin .lepyttämään hirmu-
haltian julmuuden, joka asia nytki menestyi. Tästäpä
Suuriruhtinas, Bojarit, kansa ja Iwanan poika De-
metrioki hänelle suuren kiitoksen ja kunnian antonvat.
Iwana joka liikanimeltä nimitettiin Laupias, hal-
litsi kolmekolmatta wuotta ja kuoli w. 1359. Hänenhallitessa tekeysiwat ruhtinaskunnat Moldawia ja
Walakia. Edellinen näistä, ennen Galitsan ruhti-
naskuntaan kuuluma, syntyi sillä lailla, että paljon
uudisasukkaita ja pakolaisia Aasiasta ja Euroopasta
asettuiwat siihen olemaan. Kun Galitsa hawisi, jou-
tuiwat nämat Tatarilaistcn maltaan. Mutta näiden
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neljannessatoista wuossadassa poikettua, tuliwat Wa-
lakilaiset Hungariasta päällyksen Bodanan eli Dra-
gosan johdattikftlla, ajoiwat maan wanhat asukkaat
pois edellänsä ja asettiwat oman hallituksen, jolle
pcmiwat Moldawian nimeksi jaoli sitte Bogdanan
sukulaisten waUassa, joita Woiwodiksi nimitettiin.
Samalla lailla syntyi Walakiaki. Nige rl Siedon-
purista mainitaan perustaneen Buharestan ja
Tergowiston ruhtinaskunnat ja jättäneen ne tulc-
waisille sukulaisillensa erityiseksi waltakunnkasi.

Liiallisesta elämän hekumasta kuoli Bcrdibeka ja
hänen sukulaisensa Kulipa sai hallituksen. Tämä ta-
pahtui w. 1269. — Nyt rupesi Monguolein wclta
käymään alaspäin ja sekannukser, murhat ja petokset
ennustiwat sen pikaista loppua. Kolmiwuotisten
tain jälkeen korotettiin alaikäinen Demetrio Mos-
kowan Suuriruhtinalsi. Kaptsakalaisten ja Wolgalais-
ten Tatarilaist^n wielä alti jyrytessa keskenänsä, pi-
dettiin kuitenki M vruta yhteisenä päänä Monquoleilta
ja Wenajänki ruhtinailta. Mutta kun ei käskyjänsä
wahwistaliut sotawoimaNa, niit! eiwät ruhtinat niistä
huolineet, waan sotiwat kun ennenki toiset toisiansa.
Kaksitoistawuotias poika hallitsi nyt sitä hajotettua
»valtakuntaa, jota ulkolaiset sotimat ja sisäNiset mete-
lit waiwasiwat. Iwana Kalita ja Sima» a,
kopceksi nimitetty, oliwat yhteiseksi hywäksi perus-
taneet ykstwnlm Wenajäl, nm^ssa, mutta Iwana
N:ftn ja De me trio lll.mannen aikana raukesi tämä
työ tyhjään, slksi kun Kalitan poika, nuori Demc-
trio, !V:jäs laitti täyteen woimaan mitä ennen al-
jettu oli.

Täyteen ikään asti oli Demetriolla hywät opctta-
jat ja ncuon.n,tajat. Nämat aikoiwat Demetrion
t'a»csa laänihalliturscn häwittää ja laittaa Suuriluh.-
tinalle oman yhteisen waUan. Mutta muut ruhtinut
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tämän pian kuultua nostirvat siitä siMiset sodat ja
kapinat. Taas tuli ruttotauliki waiwain lisäksi Wc-
näjään, ainoastaan kahdeksan wuotta senjälkeen, kun
zviimeksi maata rasitti. Tulipaloillaki rankasi kowa
onni maata. Moskowa palo puhtaaksi jamyösKremlin
walkia häwitti. Nyt päätettiin rakentaa kaupunki ki-
westä ja w. 1367 perusttttiin se uudesta. Erino-
masen murheen piti Demetrio kaupungin sotawarus-
tuksista,niiden lewittamallä ja wahwistamalla.Hänen
halullisin tarkoitus oli pelastaa kotomaan Monguolein
orjuudesta, ja siihen tarwittiin paljon, sillä ciwät he saa-
liistansa wähalla luopuneet. Muutamia Monguolein
erinäisiä rosmojoukkoja oli kuitenki jo aluksi woitettu.

Kaikissa näissä toimen pidoissa oli Demetriolla
tekemista sisällisistä melökeistäki. Niin läksi kerran
muutamia hurjapäitä joukkoja hallituksen luwatta No-
wogorodista liikkeelle ja Aleksanderi Obakuno-
witsan johdatuksella sämosiwat kautta maan rosmo»
ten ja sotien Biberialaisia ja omia maanmiehiäki Wiena-
joen wiereslölla. Samalta mieheltä johdatetut laski-
wat sadalla ja wiidelläkymmenellä wenh^llä Wolga-
jokea alas surmaten Tatarilaisia, Armenilaisia ja Bu-
harilaisia. Senjalkeen palasiivat kotimaahansa ylpeil«
len paljosta saaliistansa ja sotawchkeistansa. Deme-
trio wcrati yhteistä hallitusta näitä jyryjä asettamaan
ja wihooin tapahtuiki hänen tahtonsa.

Lithowilaiset, Wenaläisten wanhat wiholliset, tu-
liwat päällyksen Oligerdan johdatuksella maahan ja
pakkauten Moskowan muurein asti ottiwat suuren
saaliin. Pian tämän myrskyn jälkeen tuli Liwon
miekkaweljiksi nimitetty ritariseura ja johdatettu
seuraston päämieheltä Freymersanalta häwitti maata.
Niiden kanssa kuitenki suostuttiin rauhaan w. 1371.

Monguolein khani Mamai joka jo kauwan oli
epäillyt ja pahonut Suuriruhtinan töitä, teki sala-
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suostumuksen muutamain tytymättömäin ruhtinasten
kanssa ja hyökäsi äkkiä Wenäjän maahan w. 1377
ja moitti ne suruttomat Wenalaisct. Mutta Demetrio
muisti palkita suruttoMuutensa. Monguolit poikkcusi-
wat pian suurella saaliilla, eiwätkä huolineet tällä erää
maita mallata. Mutta kun Demctrio huomasi näiden
uutta sotaa hankkiman, kokosi pian wäkeä ja lähti
heitä wastaan Riesana» tienoille, ja Waskajoen wie-
xessä wastaluksin tultua, moitti Monguolit tappeluk-
sessa ja karkotti maasta w. 1377, 11 paiwä Elo-
kuussa. Siina tilassa wiholliselta woitettu saalis oli
suuri. Tämä oli ensimaincn kerta, kun Wenalaiset
oikiassa sotatappelukstssa moittimat Monguolit sitte-
Myöten, kun he maahan tulimat w. 1224. Zo sata
ja wiisikymmcntä wuotta oliwat Wenäjän kansat wa-
wisten karsineet hirmuisten woittomiestensa orjuutta,
eimätkä tohtineet julkisesti heitä wastustaa, mutta
Nyt rupesi toiwon tahti koittamaan heille.

Nyt paloi koston halu Mamain sydämessä. Itse
hän ei ollut siinä tappelukftssa ollut. Kolme wuotta
walmisti hirmuisia sotajoukkoja usioista kansakunnista
ja kaikki malmjiksi saatuansa sanoi: "lähtekäme nyt
kurittamaan uppiniskasia orjia! kaikki heidän kaupun-
git, kylät ja kirkot pitää poltettaman ja heidän kulta
meille rikkauden tuomaan!" Paremmaksi wakuudeksi
teki liiton Lithowian ruhtinan lagailon ja Riesa-
nan petollisen ruhtinan Olegin kanssa. Pian näki
Demetrio uhkaaman myrskyn jakiiruhti kehoittamaau
kaikkia Wenäjän ruhtinoita tätä yhteistä wihollista
wastaan. Paikalla olimatki malmiit, kun eimät enää
kauhiötu?sella peljänneet Monguoleja, waan sen pitkän
ja raskaan orjuuden muistosta yltyneet, rohkenimat
kaikki altiiksi panna heitä wastaan. Kilwotellen rien-
siwät nyt ylhäiset ja alhaiset Suuriruhtinan joukkoin
yhteyteen. Miehet ja nuorukaiset tekiwät itsellensä
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aseita ja wanhat lasten ia waimoin kanssa kokousiwat
kirkkoon hartailla rukouksilla apua .korkeudesta walke«
uden Isältä anomaan. Nyt oli wiisikymmentätuhatla
miestä jalka- ja hewoswakea yhteen tullut Malmissa
sotaan, ja Demctrio, ratsastain läpi joukkoin, katseli
iloisella toiwolla wäkeansä. Wuonna 1380 Syys-
kuussa aljettiln sota Donajoen ticnoilla. Wenäläiset
tarttuiwat aseihinsa sanoen: "Jumala on nnidän tur-
wamme ja wäkewyytemme." Itse Demctrioki soti mie-
hen tawalla sotamiehen rinnalla ja, kun väällimykset
warottiwat häntä waaraa wältämään, sanoi wastaten:
"jos minä menisin teidän soujaanne, kuinka taitaisin
minä itse k ehoittain kaskia teitä rohkiasti kuolemata
kohden astumaan kotomaan puolesta." Kuitenki we-
täysi wihdoin keskijoukkoon, kun näki koko sorawoi-mansa urhoollisesti työtä tekewan. Kauwan ei woi-
tosta tietoa ollut kummankaan puolella. Kymmenen
Wenäjän wirstan lcwyiftltä oli maa Kristittyin ja
pakanain weren wallassa, joka wirtana juoksi. Jo ru-
pesiwat wiholliset kowasti päälle pakkauten ahdista-
maan Wenäläisten paäwoimaa, kun Wolhynian ruh-
tinas Demetrio huusi takasuojassaolewaiselle mäellensä:
"kas nyt on meidän wuoro! ja rajulla kiiwaudella
karkasiwat nyt närnät lewäyncet sankarit hämmästy-
neen »vihollisen päälle ja temmasiwatki woiton puo-
leensa. Kukkulalta katsellen tappelusta näki Mamai
wäkensa jo lannistuman ja wiimmein pakoonki rien-
tämän. Nyt sanoi: "suuri ja wäkewä on Kristittyin
Jumala," ja pakeni muiden kanssa. Wenäjän sota-
päällysten senjälkeen kokoon tultua, kaiwattiin Suuri-
ruhtinasta. Kauwan turhaan etsittyä löyttiin hän
wihdoin hengetönnä puun juurella. Emulla tunkcusi-
wat kaikki ruumiin ympärille ja pyysiwät häntä hen«
kim, kun Yhtäkkiä kaikkein iloksi silmänsä aukasi ja
wirkosi. Hän oli lyöty pybrryksiin ja pudonnut he«
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woijen snästa. Summatoin wäen paljous makasikuol-
lunna sotakentällä. Muutamat kirjoittamat, kaksi sataa
tuhatta miestä kaikkiansa kuolleen siihen tappelukseen.

Suurella häpiällä meni nyt Mamai leiriinsä ja
aikoi kostaa miholliselle, mutta se yritys raukesi sii-
hen paikkaan; kun Tohtamisa, Tsingiskhanin suku-
lainen, karaten Mamain päälle Asowa meren tienoilla
woitti hänen. Senjälkeen 'pakani Mamai Kassan
kaupunkiin, jossa siellä asuwaiset Geliualaiset moitto-
miehen mieliksi eli tamaran ahneudesta surmasiivat
hänen.

—
Demetriolle pantiin liikanimi Donski kun

oli Donajoen wierestöllä woittanut Wenäjän pääwi-
hollisen. Nyt luuliwat Wenaläiset taas rasittajan
ijäksi menneen; mutta »vielä monasti tapeltiin ennen-
kun toiwottuun määrään paasiwäs.

Seitsemäs Luku.
Monguolit haw ittäwät Moskowan; uusi

orjuus; Demetrio Donski kuolee; hänen
poikansa Wasilian hallitus; Wasitia ill;
Wenäjän maan laatu Monguolein maahan
tuloon jälkeen;Kasakat; <?ppincul)t ja kieli.

Heti seuraawaisena kesänä w. 13^1 pani khani
Tohtamisa lähettilaiset seitsemän sadan sotamiehen
turmassa Demetrioa ynnä muiden ruhtinasten kanssa
käskemään hallltusistumensa eteen. Mutta eiwät We-
näjän ruhtinat tätä käskyä totelleet. Khani ei ollut
mistään huolimanansa, mutta salaa walmisteli kui^
tenki suurta sotaa. Ia pian senjälkeen oliwatki Ta-
tarilaiset tulossa Donajoen poikti Wenäjän maahan.
Pelolla hawatsiwac Wenälaiset sen, ja olis pitänyt
taas yksimielisesti waslustaman mitallista. Mutta
kun muutamat ruhtinat lahjoilla ja alamaisuudella
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koknvat lepyttää khania, muutamat taas riensiwätpakoon, ja itse Suuriruhtinaski Kostromaan mentyä
jättikaupungin suojelemisen ynnä sotahallituksen kanssa
Bojarein haltuun, ja wihdoin, kun Lithowian nuori
ruhtinas Ostcia, joka keskinäisten kapinain jahäm-
mennysten keskellä oli rumennut päällysmieheksi, us-
koin wihollisen lupaukset rauhaan suostumisesta, kaski
awata kaupungin portit; niin wlholliset astulwat si-sälle, ja, kun nälkäiset sudet lammaslaumassa, rupesi-
wat tawallisia hirmutöitänsä tekemään. Pian muut-
tui nyt Moskowa tuhaksi ja enin osa sotawäcstä ruu-
misläjiksi. Wihdoin jätti kuitenki Tohtamisa ehdolli-
sesti Wenäjan maan, kun oli jo murhasta ja hawi-
tyksestä täytensä saanut. Suru silmillä katseli De-
metrio hawityksen kauhistuksia. Kulle'ki haudankai-
wajalle maksettiin rupla kahdeksastakymmenestä ruu-
miista, ja 300 ruplaa oli pantu näihin tarpeisiin,
josta nähdään ncljäkolmattatuhatta ruumista hauda-
tuksi, paitsi niitä jotka tulessa paloiwat eli kauhistusta
paeten wirtaan hukkuiwat.

Niin katosi nyt Wenaläisten wapauden toiwo
kun uninakö. Pian senjälkcen pani khani lähetliläiset
Demetr,' lle »vihansa ilmoittamaan,mutta käski sanoa,
lupaamansa armon niille, jotka katumat rikoksensa.
Nyt osotti Demetrio hänelle alamaisuuden ja laitti
poikansa Wasilian w. 1383 Monguolein asuntoon,
jossa hywyydellä wastaanotettiin. Mutta Wenajän
maan asujamet loutuiwat taas raskaan iveron alasiksi.

Wenäläiset ja Puolalaiset myös näinä aikoina
rupesiwat riitaumaan keskenänsä uskonopin tähden,
josta wanha wihaki heidän wälillä kaswoi.

Kolmiwuotisen wankiuden perästä pääsi wihdoin
Demetrion poika pois Monguolein käsistä w. 1387.
Epäilemätä oli Suuriruhtinalla wielä aikomus kukis-
taa Monguolein walta ja sentghden tapahtui kaiketi

5



66

pojanki pako. Mutta kuolema tuli ja temmasi hänen
pois jo neljänkymmenen wuoden ijässä w. 1389 suu-
reksi laipioksi alamaisillensa. Merkillisten ja suurten
luonnon lahjain tähden nimitettiin hän korkialen-
tämaksi kotkaksi. Hän oli ensimäinen, joka woitti
Monguolit, mutta moitittiin siitä, ettei paremmin
»varjellut maata wihollisen toiselta yritykseltä, jolla
huolettomuudella saatti sen pitkittämään orjuuteen, joka
loppui wasta poikansa pojanpojan hallituksen aikana.

Demetrio Donskin ajalla jätettiin nahkarahat
kunit pois janiiden siaan tehtiin pieniä hopiarahoja.
Waskirahojaki wiljeltiin maassa. Venäläiset sanoiwat
hopiarahansa tengöiksi ja maskiset puliksi. Nii-
hin oli lyöty ratsasmiehen kuwa. Demetrio IV:jänncn
wiimeisillä hallituksen ajoilla rumettiin Wenäjän maassa
kiwärejäki wiljelemaän.

Wenäjän waltakunnan pelastus wiipyi wiela De-
nietrion aikasen kuoleman tähden. Khanin lähettiläs
Savmata kruunasi Vladimirissa Demetrion pojan
Wasiliän hänen siaansa Suuriruhtinaksi, joka halli-
tusarmo tästälähin polwi polwelta perittiin Mosko-
wan ruhtinoilta. Ei Wasilialla ollut täyttä isänsä mie-
huutta, elkä muuta hywyytta. Mutta oli rauhallisesta
luonnosta ja hallitsi kolmekymmentä wuotta rakas-
tettuna alamaisiltansa. Alinomaisia riitoja ja melskeitä
pitilvät ruhtinat wieläki keskenänsä ja sisälliset sodat
nousiwat suurempain kaupunkein kanssa.

Muuan Tamerlana niminen pienen ruhtinan
poika Tsagataista, suututettu Monguolein ihanilta
Tohtamisalta lähestyi nyt Wenäjän maan rajoja ja
kaikki pelkäsiwät häntä. Samarkandasta lähdettyä
waelsi sitte neljä kuukautta Wenäjän pohjaista maata
kohden. Kun Tohtamisa kerran uskalsi sotia tätä pel-
jättämää maan wallottajaa, tuli itse tappioon; mutta
kaikeksi onneksi hänelle poikkesi woittomies M ker-
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misa sotawäella Tamerlanan maihin ja tohti toisen
kerran yrittää häntä wastaan; mutta täytyi kowan
tappeluksen perästä rientää pakoon ja wihollinen ajoi
häntä Wolgajoelle asti. Wenäläiset hywillä mielin
näiden maanrasittajain keskinäisestä riidasta, luuliwat
Tamerlanan nyt samate kun edelliselläki kerralla, wi-
hollisensa woitettua, poikkeaman maasta. Mutta ei
mennytkään, waan aina edespäin maata wallaten uv«
disti Vatun hirmut Wenäjässä. Kaikissa kirkoissa
rukoiltiin Jumalalta apua häntä wastaan, kun oliki
kuultuhänellä olewanneljäsataatuhatta miestäliikkeellä!

Mutta Moskowan Suuriruhtinas Demetrio Dons-
kin poika Wasilia oli kuitenki jotain isänsä urhoollisuu-
desta perinyt. Hän kehoitti kaikkia muita ruhtinoita
walmistamaan itsensä sotaan, aikoin aseilla warus-
tettuttu suojella kotimaatansa. leletsa ja Riesani
otiwat jo wihollisten käsissä ja asujamet orjuudessa,
kun Tamerlana näkyi aikoman Moskowaan. Mutta
seisahti sitte äkkiä koko sotawäkinensä kahdeksi wiikoksi
yhteen paikkaan ja wihdoin lähtien etelään päin, meni
perunki pois Wenajän maasta. Sen teki hengen ela-
tuksen puutteesta, tulewaisen talwen pelwosta ja kun
toiwoi suurempata saalista Syyriasta, Egyptistä ja
Indiasta. Wenäläiset ihastuiwat tästä ja Wasilia
teetti kiitollisuutensa meikiksi kiwisen kirkon Mosko-
waan ja monasterin (luostarin) Jumalan äitin (s.o.
NeitsytMaarian) kunniaksi jonka awulla ja warjeluk-
sella kansa uskoi wihollisesta päässeensä.

Tamerlanan poikettua kokosi Tohtamisa uutta
wakeä ja alamaisensa osottiwat hänelle korkeimman
khanin kuuliaisuuden ja kunnian. Silloin karkasi khani
Timur Kutluka hänen päälle, woitti ja waltasi hä-
neltä pääkaupungin Sarain. Tohtamisa pakeni
Kiijokeen, WittoutanLithowian wäkewan ruhtinan tur«
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waan w. 1399. Timur Kulluka waati häntä Wil-
toutalta haltuunsa, mutta kun ei saanut, niin nosti
sodan ja moitti Wittoutan. Tohtamisa kuoli sitten
tappelukseen.

Suuremmat riidat ja melskeet nousimat Mon-
guolein kesken, mutta ei heidän malta ollut kuitenkaan
wielä häwinnyt ja Wenäjän Suuriruhtinas koki siis
olla khanille mieliksi ja kämi monasti hänelle meroa
maksamassa. Wuonna 1407 piirittäwät Tatarilaiset
wielä kerran Moskowan khani Bulat Saltanan joh-
datuksella. Tällä kerralla pääsiwät Wenäläiset heistä
kolmellatuhanella ruplalla. — Samoin aikoin maimasi
taas ruttotauti ja nälkä maata.

Wasilia ll:sen hallituksen ajalla rumettiin suku-
nimiä pitämään, mutta isän nimi, joka ennen oli ta-
mallinen, jätettiin pois. Paljon oppineita ja taitamia
käsillismiehiä oli siihen aikaan Wenajässa. —

Me-
tropolita Photio lähetti m. 1410 kirjallisen kiellon kai-
kelle naismaelle, että ennen kahdentoista muoden ikää
mennä naimisiin; kielti hengellisen säädyn kauppaa
tekemästä ja »voittorahaa ottamasta; sen joka ennen
puoltapäimäa uskalsi juoda miinaa, ulosfulki Herranehtoolliselta; Paamin munkit ja nunnat eimät saaneetasua yksissä monastereissa ja kcmiämieliset ihmiset
kiellettiin kuulemasta maallisia tarinoita.

Wasilia ll:sen kuoleman jälkeen, joka tapahtui
w. 1425, seurasi häntä hallituksessa poikansa Wasilia
1II:mas. Ei talla nuorella ruhtinalla ollut isänsä
eikä ukkonsa mielen makuutta ja moimaa ; maan Bo-
jarein neuolla toimitettiin waltakunnan asiat. Paljon
kärsi »valtakunta hanenki aikana. Kaikkein suurin ra-
situs oli sodasta, jonka hänen setänsä Vrjä saadak-sensa Mallan, oli nostanut hallitsiaa mastaan. Ei
muutenkaan onni tahtonut maata noutaa, *kun uusi
ruttotauti ja Lithowilaisten hawitykset waiwasimat ja
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Tatarilaisetki usioita kertoja maassa ryöwiöllakawl-
wät, wieden mukaansa kaikki mitä saiwat. Wasilia ja
hänen setänsä Yrjä lähtiwät khanin luotsi riitaa rat-
kasemaan. Nyt päätettiin asia Wasilian puoleen, ja
khani kaski wielä Vrjän taluttaa Suuriruhtinan he-
wosta, joka Tatarilaisten tawan jälkeen oli alamai-
suuden merkki. Mutta wcljen poika ei huolinut tästä
kunnianosotuksesta. Kotia tultua syttyi sota uudesti
näiden wälilla, jossaWasilia kahdesti menetti jamyös
kahdesti takasi moitti mattansa. Kun Vrjä sitte ker-
ran sai setänsä pojan käsiinsä, niin teetti hänen soki-
aksi. Mutta kowa kosto odotti häntä tästä hirmu-
työstä w. 1440. Puolisonsa synnytti hänelle pojan,
jolle pantiin Johannes nimeksi, ja jonka tulcwai-
sina aikoina piti kotimaansa rasitusta liewittäman ja
sen onnellisemmaksi tekemän.

Wuonna 1437 nousseessa kapinassa karkotettiin
khani Mahmeta omasta joukostansa. Kauwan lewo-
tonna sinne tänne kuljettua lähti wihdoin Kasaniin,
joka jo neljäkymmentä wuotta oli ollut häwiöperissä.
Mahmeta teki sotawarustuksen toiseen sopiwampaan
paikkaan, johon kaupunginki muutti. Ia niin perusti
Mahmeta Kasanin waltaklmnan, joka sitte koko wuos-
sadan oli Wenäjan waarallinen naapuri.

Wiimeisinä -aikoinansa tuli Suuriruhtinas enim-
mästi kärsimään, kun Kasanin khani Ulu Mahmeta
karkasi hänen päälle. Werisessä sodassa, jossa Wa-
silia wähillä woimilla kiiwaasti wihollisia wastusti,
woitti khanin suurempi wäesto wihdoin Wenäläiset,
joista enin osa oli tappclukseen kuollut, ja itse Wa-
siliata ammuttiin käteen, ja kolme sormea hakattiin
poikki. Päassäki oli hänellä kolmetoista haawaa ja
rinta ja hartiat meriin pieksetyt. Wihdoin piti hänen
parastcn Bojareinsa kanssa wangiksiki antauta. Sen
kuultua oli pelko suuri Moskowassa, kun asujamet,
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ehkä usein kowaa onnea kokeneet, eiwät ikään olleet
Suuriruhtinatansa wankina nähneet. Mutta pelastus
oli nytki lähempänä kun luultiin. Kun nimittäin kha«nm piti keskinäisten kapinain tähden rientämän Kasa-
niin, niin laski wangin wähallä lunnaalla irti, paljok-
suin waiwaansa häntä kuljettaissa.

Ei kowa onni wielä nytkään laannut Suuriruh»
tinata noutamasta. Orpanansa Demetrio Semiaka
halusi Suuriruhtinan waltaa. Ja, kun Wasilia kerran
wähällä seuruudella meni Moskowasta wähän matkaa
Sergia monasteriin, isänsä ja ukkonsa tawalla ruko-
uksiin, karkasi Semiaka tiellä hänen päälle, otti kiini
ja sokasi hänen. Senjalleen waltasiMoskowan; mutta
asujamet, kamoten hänen hirmutyötänsä Wasiliaa koh-
taan, eiwät puollustaneet häntä. Bojarit ja papit
pakottiwat wastahakosuudcllansa hänen Suuriruhtinan
armosta ja kunniasta luopumaan. Sitten nousi Wa-
silia jällen Suuriruhtinan istumclle ja otti poikansa
Iwanan kanssahaUitsiaksi w. 1450. Parempi oli nyt
»valtakunnan hallitus ja Wasilia piti paremman ois
keuden kun ennen. Wiimeisilla ajoilla waiwasiwat
Vatarilaiset taas ja st petollinen Semiakaki häntä.
Monesta onnettomuudesta ja karwaasta surusta tuli
hän wiimein heikoksi ja woimattomaksi. Luullen sen
kuiwetustaudiksi koki parantaa itsensä taulawalkialla,
jota moni silla ajalla wiljeli manlttuun tautiin; mutta
kun eiwät polttohaawat paranneet, niin kuoliki niistä
w.1462 kahdeksanneljätla wuotisen hallituksen perästä
ja seitsemänwiidetta wuoden ijassä. Ehkei Wasilialla
ollut erinomaisia hallitsian omasuuksia, niin perusti
kuitenki jälkisille ruhtinoille monet toimen alut ja ko-
keet, jotka he wiisaasti aikaa myöten päättiwät.

Wuonna 1453 joutui Konstantinopoli Turkki-
laisten kasiin, eikä Wenäjän ruhtinat siitä paljon huo-
lineetkaan. Eteläisellä Wenäjän maalla oliwaan pelko
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Tatarilaisista ja Lithowilaisista ja pohjaisella Saksa-
laisista ja Ruotsalaisista, jotka kansat kummallaki puo-
lella oliwat lähimpinä. Muita ei Wenäjässa tietty
waroa. — Wenäjän waltakunnan rajat ulottuiwat sil-
loin,pohjaiselle ilmalle:Newajoesta,Peippo-,Laa-
tokka-ja Onega-järwistä altain Kuolaan ja Pet-sora jokeen asti,eteläänpäin: Kamajokeen ja Wi-
atkaan; itää kohden: Nowogorodiin, Tambo-
waan jaDonajoen lähteisiin, ja wieläki edemmä
Tuulan jaKalugan siwutse Smolenskiin asti, joka kuu-
lui Lithowiaan, ja wihdoin aina Peskowaan
saakka. Tatarilaiset wallitsiwat eteläpuolista maata
Uraliwuoresta Pianaan ja Worskalaan asti, ja
Mustaan Mereen ja Htsakowan maihm päin, aina
Donawajokeen asti,

Katsokaamme nyt Wenäjän maan sisällistä laa,
tua Monguolein ensimäisestä tulosta alkain ja mitä se
kowa rasitus waikutti maan asujamissa. Monguolilais-
ten sodat ja maahan tulo pidättilvät kauanWenaläisiä,
etteiwat päässeet tointumaan ja kaikenlaisissa opeissa ja
tiedoissa harjaumaan. Greikan Keisarikaupungin ra-
joilla asuwaiset olisiwat Wenälaiset niin pian, jakuka-
tiesi pikemminki, kun monet muut kansakunnat saaneet
sieltä oppitietoja ja wiisautta ja tulleet hnwaan woi-
maan, mutta alituisilla keskinäisillä riidoillansa pääs-
titvat pienet Wenäjän ruhtinat muukalaiskansan maan
sydämeen ja siitä seuraama kaksisataa kolmekymmentä
kahdeksan«wuotinen kowa rasitus oli Venäjälle suureksi
wahingoksi monessa kohdassa. Jos Monguolit, jättäin
pois karjakkoelämän, olisiwat asettuneet kaupunkeihin
ja kyliin, kaupantekoa harjottamaan, niin olisi Wenä-
jän walta peräti hawinnyt jaMonguolit kukatiesi wiela
nyt wallltsisiwat kuusisataa wuotta tätä ennen malla-
tulta maita; mutta Wenäjän maan kylmyys estimuu-
kalaiset muuttaumasta ja oikein maan sisään asettu-
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masta. Sentahden toimitteliwat waltaansa siellä muilla
»virkamiehillä, jotka paljolla wäaryyden teolla turme-
liwat rasitettuin maan asujanten hywiä tapoja jamuita
luonnon lahjoja. Onnettomuuden lisäksi tuli wielä
rutto ja nälkä, josta lain woima ja hywä järjestys
ajaksi melkein katosiwat. Siitä seuraawainen rikosten
paljous waati kowempaa oikeutta kun ennen. Se lem-
piä luontonen Johannes Kalita mainitaan sanoneen
pojillensa: "älä surmaa pahantekiäta; Kristityn henki
on pyhä." Mutta senjälkeen hirtettiin waras ja uusia
rangastuksen tapoja saatiin Monguoleilta. Ensimai-
sestä warkaudesta merkittiin rikoksen alainen poltto-
merkillä, ikuiseksi häpiäksi kaikkein silmissä. Kristin-
oppi, waiwaa kärsiwäisen paras turwa ja suloisin
lohdutus, warjeli kuitenki wielä Wenäläisten sydä-
missä jonkun kipinän omasta paremmasta luonnos-
tansa, niin ettei se peräti sammumaan päässyt. Nöy-
rät oliwat ruhtinat khanille. mutta kowat kotohalli-
tuksessa. Bojärit, jotka kansa ok walinnut wälimie-
hiksi japuollustajiksi ruhtinasten wääryyttä, kowuutta
ja kopeutta wastaan, menettiwät arwonsa japian piti
heidän ynnä muiden kanssa ruhtinoita tottelemaan.
Sillä lailla loppui wiimeinenki wapaus. — Mosko-
wan suuri woima oli kansalle hyödyllinen siinä, että
jotenki esti sisälliset riidat. Monguolista oliwat We-
näläiset oppineet henkirahaaki ottamaan. Papit pi-
dettiin korkiassa arwossa Monguoleiltaki ja oliwat
wapaat weronmaksosta. Niin taisiwat monella lailla
sitä sorrettua kansaa auttaa. Nukouksillansa estiwat
monta kowaa onnea jen päältä. Toimittiwat Kons-
tantinopolista hyödyllisiä tietoja, joita se raaka aika
ei wielä ollut woinut kaikkia häwittää, ja muutoin
oliwat läntisen Euroopan pappeja siinä paremmat ett'
eiwät halunneet maallista waltaa ja kunniata. Kun
euvät Monguolit huolineet yhteisestä oikeuden halli-
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tuksesta, niin piti kansain useinki tottelemaan pienten
hirmuhaltiain omaa mieliwallaa. Kolmannessatoista
wuossadassa mainitaan Jumalan tuomioa Wenäjässä
wiljellyksi. Se tapahtui seuraawaistlla tawalla: kun
ei totuutta eli walhetta millään muulla lailla taittu
näyttää, niin piti totuuden Jumalan itsen sen jolla-
kulla ihmeellä tekemään. Mutta kun Jumala ei ole
luwannut semmoisia ihmetöitä ja wääryys uscinki seu-
rasi siitä, niin kokiwat papit aina sitä estää. Raha-
sakkoki otettiin. Kun esimerkiksi joku nykäsi toisen
parrasta karmoja, niin sakotettiin häntä kaksi ruplaa.
Paras sotawäki oli waltakunnan wirkamiehistä, »van-
himmista, korkioista ja wapasukusista, niin myös
omasuus -

Bojareista, jotka kaikki yhteisellä kunnia-
nimellä mainittiin Suuriruhtinas ho miksi. Näitä
lähimaiset arwossa oliwat Bojarem pojat ja aseen-
kantajat. Waan suurimmassa hädässä warustiwat
kauppiaat itsensä sotaan, mutta maan asujamet ei
koskaan. Waikiara oli sentähden Demetrio Donskille,
saada sata 'viisikymmentätuhatta miestä sotawäkeä ko-
koon. Alituista sotawäkeä ei wiela ollut. Edkä am-
pukeino jo lviidenneltätoista wuossadalta oli tuttu
Wenäjässä, pidettiin kuitcnki peitsiä, miekkoja ja nuo-
lia wiela kauan paraina aseina. Hewoswaki oli woi-
mallisln -ja asetettiin tawalliftsti jalkawaen rinnalle
ahtaisiin letiin. Msi osa waestä pantiin edelläpäin
tutkistelemaan ja estelemään »vihollisten wchkeitä, toi-
nen takasuojaan ja muut alkoiwat tappeluksen. Wii-
saasti ymmarsiwätki Wenajän päällykset maan luon-
non ja muiden asian haarain jälkeen asettaa wakensä.

Kahakoista mainitaan wasta Wasilia Sokian
ajalla w. 1444 Riesani n Kasakka in nimellä ja
sanotaan olleen kewyt-aseellisia sotajoukkoja. Jollakulla
wisseydcllä luultaan näiden Wenäiän maassa olleen
jo ennen Vatun tuloa ja asuneen Dnieperijoen ran«
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noilla, Kiijoen alapuolella; kumminki nimitettiin siellä
olewaiset asukkaat Tserka soiksi, joka nimi oli Ka-
sakoillaki. Usiat näissä ciwät tahtoneet antauta Mon-
guolein eikä Lithowilaiöten waltaan, waan ennen aset-
tuiwat omaan wapauteensa Dnieperijoen ruohosiin
saarekkeisiin. Näiden joukkoon yhdistyi paljon We-
näjän pakolaista, jotka eiwät enää jaksaneet sodan ja
orjuuden waiwoja kärsiä; näistä tuli nyt se wapaa
Kasakka kansa, jossa joka mies eli Kristillisessä
sota-yhdishallituksessa, toinen toisensa kanssa sowin-nossa ja suosiossa, kun weljekset ja towerit. Kun
kansan luku lisäntyi niin rupesiwat kyliäki ja kaupun-
kia rakentelemaan Dnieperijoen eteläisille Marsille, jotka
Monguolit oliwat häwittäneet. Lithowian rajain war,
jelemisella saiwat Puolan kuninkaan Sigismunoi I:sen
erinomasen puolluksen, joka antoi heille monta etua
ynnä muutamain maiden kanssa, jotka saiwat yläpuo-
lelta Dnieperijoen koskea, johon rakentuvat T ser-
kassaksi nimitetyn kaupungin. Kansa jaettiin sata-
kuntiin ja hallitusosiin, joiden korkein päällysmies
nimitettiin Hetmanaksi. Paitsi niitä ensimäistä
Ukrainilaisia Kasakoita oli sitten muitaki, niinkun
Asowa laisia ja Nogalaisia ja niin edespäin.

Waikka tämä aika oli onneton, ei kuitenkaan
kauppa perunni häwinnyt; kun Monguolein oma hyöty
waati heitä sitä auttamaan, että olisiwat saaneet suu-
remman weron alamaisiltansa. SiUä ajalla käytiin
kauppaa itäisellä maalla jaKonstantinopolissa ja länsi
mailla Asowa mert'n poikki ja Donajoella. Paraasta
päästä tapahtui se waihetuksella, kun metsän nahoilla
saatiin kalua ulkomailta. Sitä kauppaa auttoiwat
paljon Venäjän maan synkät ja awarat metsät, joissa
oli paljon tyyrisnahkasia elämiä. Tatarilaisten kaup-
piaat olcskeliwat suurimmissa kaupungeissa: MoSko«wassa, Twerissä ja Nostowassa. Wiidennessätoista
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wuossadassa oppiwat Venäläiset läntisen maan asu-
jamilta tekemään paperia ja kruutia ja wiljelemään
suurempia ja pienempiä ampuneuwoja. Rahaaki ru-
lvettiin niillä ajoilla lyömään. — Huoneista ei paljo
huolittu. Harmassa nähtiin kiwihuoneita ja Mos-
kowassaki oliwat waan kaupungin kirkot ja muurit
kiwestä, mutta kaikki muut huoneet puusta, terweelli-
syyden ja wihollisen pelwon tähden, kun ei lietty kuinka
pian piti koto jätettämän. Keskellä kaupunkia oli
metsän lehtoja, niittuja, myllyjä ja puutarhoja. Kal-
liit waatteet jakoreeksi puetut palweliat oliwat silloin
paras koreus ja wäkewa wanha sima paras juominen.
Ruhtinat ja yhteisesti kaikki korkiaarwoset wapautti-
wat tawallisesti kuolemansa hetkellä orjansa.

Wanha Klijoki oli Moskowata etusampi kaikissa.
Siellä oli monta wanhaa opin ja taidon muisto-
merkkiä ja suuri kirjainki paljous koossa joista näh-
tiinkansan wanhat oppineuwot ja tawat.

— Wenäläiset
pitiwät omat tapansa Monguolein wallan alla, waikka
sorretut ja rasitetut kansat useimmiten tawoissa seuraa-
wat waltamiehiänsa. Tatarilaiset oliwat alussa paka-
noita epäjumalan palwelioita, mutta kääntyiwat sitten
Mahometan uskoon, joka wielä enämpi eroitti heidätVenäläisistä; myöskinoliwat Tatarilaiset liikkuwaista
karjakkokansaa ja Wenäläiset maanwiljeliöitä. Karttain
muukalaisten tapoja mainitsiwat Wenäläiset ne saas-
taisiksi ja suostuiwat paremmin Euroopan, kun Aasian
tapoin. Wariegiläiset ruhtinat toiwat WenajäänFrans-
kan maan tapoja ja Sakjanki. Nämät pitiwät kai-
ken aikaa kun rasitusta oli; kaksisataawiisikymmenta
wuotta. Ei Tatarilaisten kielikään Wenäläisille kel-
wannut. Hasarein, Petsenegein, lassain, Poloutsainsa Sarmatain sanoja tuli paljo Wenäjän kieleen,
mutta tuskin neljäkymmentä Tatarilaista sanaa.
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Kolmas Aikakerta.
Monguolcin karkottamisesta Pietari Suureen

asti, eli wuodesta 14(i2 vuoteen 1682/ joka
tekee 220 wuotta.

Kahdeksas Luku.
Iwana III:maö ja hänen hallitus; hännaipi Greikan keisarin tyttären Sophian;

Nowogorodi woitetaan; Monguolein walta
Wenäjan maasja loppuu.

Nykyisesta ajasta muuttuu Wenäjan kansan his-
toria. Smä ei enää mainita ruhtinasten turhia sotia
keskenänsä, waan wiisaasti mietittyjä ja toimella teh-
tyjä wehkeitä. Wenäjan waltakunta tulee yhteystiit-
toon muiden Euroopan waltakmttain kanssa; Mobkowa
rikastuu maasta kaiwetusta hywyydestä; Tatarilais-
ten orjuudesta päästäänlivana lll:mannen hallitessa.
Hän nai jo kahdentoista wuoden ijällä Twerin ruh-
tinattaren Marian, ja kun oli kahdeksantoista wuoden
wanha, syntyi hänelle poika, joka nimitettiin Iwana
Nuoremmaksi. Kahdenkolmatta wanhcma rupesi
hän yksin hallitsemaan ja osotti wanhemman ja pal-
jon kokeneen miehen taidon ja wiisauden. Aina wa-
ransa pitäwäinen otti wisun »vaarin kaikista ja akkasi
aina parahan ajan. Hän oli Jumalalta aiwottu suu-
ria töitä tekemään. Muut ruhtinat sai Iwana heti
puolellensa, kun i,ntoi heidän pitää wanhat maansa
ja oikeutensa. Kolme ensimäistä wuotta oli hänen
hallituksensa rauhallinen,mutta senjälkecn toimitti Kapt-
sakkalaisten khani Ahma ta sotaa häntä wastaan.
Iwana Ill:mas ei ollut wielä päässyt häneltä, mutta
ei myös anonut waywistuskirjaa wirkaansa eikä tietä
weroakaan maksaneen. Niin lähti Ahmala jo sota-
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wäkinensä Moskowata kohden, mutta yhtyi Dona-
joen luona Taurian khaniin, jonka nimi oli Asi
Girei. Tämän kanssa syttyi kowa ja »verinen tap-
pelus. Niin saiwat Wcnaläistt enämpi walmistus-
aikaa tulewaisiin tappeluksiin.

—
Paitsi muita mur?

heitä oli Iwanalla wastus wäkensä pelwostaki ja
alakuloisuudesta, kun luuliwat maiiman lopun tule-
wan. Muutamat kankiat eli wäarin selitetyt raama-
tun paikat ynnä muita merkillisiä tapauksia ja näke-
miä oliwat saattaneet kansan siihen uskoon. Suuri-
ruhtinan nuori puoliso Maria tuli sairaaksi ja kuo-
li nuorella ijallänsä w. 14s>7.

Yllyttääksensä kansan sotahalua soti Iwana Ka-
sHnin Tatarein khania Ibrahimia, jonka waesta
Vienalaiset ennen oliwat usein »vastuksen nähneet.
Waiwaloinen ja pitkä oli tämä sotareisu. Eiwät Ta-
tarilaiset tahtoneet antaa perään. Wihdoin woitti
kuitenki Iwana ja siitä asti määräsi hän itse Kasa-
nin khanit, jotka myös oliwat hänen wallassansa. Tä-
mä tapahtui w. 14(19.

Tätä ensimäistä woittoa seurasi toinen walta-
kunnan sisällä. Nowogorodi, ehkä alttaunut Mosko-
wan wallan alle, tahtoi nimittäin pitää omaa wapa-
hallitusta ja, luullen Iwanan huonoksi ja toimetto-
maksi, rohkesiwat asujamet monta weroaki jättää
maksamatta hänelle, ja pakottiwat waltakunnan jäse-
net wannomaan waan yhdishallituskunnan Nowogo-
gorodin alle, osottain ylönkatsetta Suuriruhtinan la-
hettiläisille. Scntähden walmisti Iwana itsensä w.
1470, kurittamaan ylpeitä alamaistansa. Merkil-
liset tapaukset mainitaan silloin ennustaneen Nowo-
gorodin tulewaiöta surkeutta. Kowa myrsky särki
Sophian kirkon ristin, muutaman monasterin wan-
Hat kellot helahteliwät itsestänsä ja haudoilla hämät-
tiin weren pisaroita. Mutta kapinan nostajat nau-
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roimat yhteistä kansaa kun pelkäsi näitä merkkejä ja
liitto suostuttiinPuolan kuninkaan Kasimlrin kans-
sa, wastuksen aikeessa Moskowan Suuriruhtinalle.
Wakewä sotajoukko lähti nyt Moskomasta Nomogo-
rodin kaupunkia kohden. Kaikki Nowogorodin asuja-
met warustiwat itsensä aseilla Iwanan joukkoja was-
taan, mutta eiwät woineet pitää puoltansa, waan
tappeluksessa tapon alle tultua, joutui monta woitto-
miehen wangiksiki, joista toiset mestattiin, toiset sul-
jettiin »vankihuoneisiin ja muut päästettin kotiansa
menemään. Nyt täytyi Nowogorodin antauta Iwa-
nan waltaan,kun ei Kasimirikään apuun tullut, ja Suu-»
riruhtinas näytti kowaki ja waka taitamansa olla
kun tarwe waati. Nowogorodin wapaus oli nyt ko«
konaan Iwanan mieliwallassa. Sen jälkeen Maltasi
Suuriruhtinas Permiän maan ja niin lewitti piirin-
sä Urali tunturiin asti. Paitsi paljon wankia sai
saaliiksensa kuusisataa ja neljäkymmentä kallista sopcli
eläwän nahkaa, yhden turkin saman elämän nahasta,
Yhdeksänkolmatta kappaletta Saksan kutomia kankai-
ta, yhden rautatakin, kaksi sapelia ja kolme haar-
niskata.

Samalla ajalla hyökäsi Ahmata, sen kultaisen
jo.ukon khaniksi useen nimitetty, Wenäjän maahan
w. 1468. Wielä entisistä hirmuista pelossansa kau-
histuiwat Wenälaset Tatarilaisia ja Moskowa tuli
lewottomaksi. livana lähti heitä wastaan sadalla ja
kahdeksalla kymmenellä tuhanella miehellä Okajoen
luoksi. Molemmat sotajoukot oliwat jo mastatus-
ten toinen toisilla ja toinen toisella puolen jokea,
kun khani äkkiä poiikeusi ennenkun yhtään Wenä-
läistä oli wirran poikki mennyt. Tarttuwais.'n tau-
dln tähden Monguolein joukossa sanotaan stn tapah-
tuneen. Luullen hänen kauwaksi poikenneen ei Iwa«
na huolinut seurata.
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Puolisonsa kuoltua tahtoi Iwana naida toisen

kerran ja walitsi wiimeisen Greikan keisarin Konstan-
tino Palaiologon wcljen tyttären Sophian, joka
molempain weljcinsä kanssa oli paennut Ruoman kau-
punkiin. Tämä naiminen tapahtui w.1473 ja waikut-
ti paljon hywää Wenäjässä, kun nuori ruhtinan puo,
liso toi monta taitawata, wiisasta ja oppinutta Grei-
kalaista muassansa, jotka asectuin Moskowaan siel-
lä taitoa ja oppia lewittiwät. Kuwausmerkiksi su-
kusuudcstansa Greikan keisarihuoneen kanssa, otti Suu-
riruhtinas kilpikuwaksi kaksipäisen kotkan, jonka yh-
disti wanhaan kilpikuwaan, jossa näkyy sotasanka-
ri pyhä Georgi tappamasta karmettä. Siitä asti
piti molemmat kuwat sinetissäl,sä ynnä seuraawaisen
klrjoitukftn kanssa: Jumalan armosta Suuriruhtinas
kaikkein Venäläisten Itsewaltias. Nykyisen rauhan
aikana kaunisteli Iwana pääkaupunkiansa. Toi Ita-
liasta oppineen huoneen rakentajan, jonka nimi oli
Aristotcli ja rakennutti hänellä monta tirkkoa ja lin-
naa, joista pääkirkko, Marian taiwaaseen as-
tumisen kirkoksi nimitetty, oli paras, ja teetti
uuden wahwan muurin Kremlan ympärille. Kirkkoa
rakettiin neljä »vuotta ja walmistettin w. 1479. Muu-
an Genualainen Pawali Bossio nimeltä waloi w.
1488 suuren kanunan, jolle panriin nimeksi kuningas-
kanuna. Italialaiset löiwät Wenäjan rahanki täy-
dellisempään muotoonsa.

Iwanata rumettiin nyt pitämään suuremmassaarwossa muissa maissa. Saksan tähtikunnan jäsen-
ten päämies sopi mielellänsä hänen kanssa; se kapi-
nan nostoon halukas Peskowa ej tohtinu enää rau-
haa rikkoa ja Lithowilaisetki, Wenälawtm alituiset
wihollisct, pysyiwät paikallansa. T.^urianihanin Men-
gli Girein kanssa suostui Iwana liitton, joka sitten
hywässä sowinnossa wahwana pidettiin Suurinchti-
nan kuolemaan asti.
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Wiisaasti wältti Iwana kaikki riidat Ahmatan
kanssa, kun arwasi hänen sisällisista kapinoista pikem-
min huononeman. Mutta Suuriruhtinan puoliso
Sophia kysyi aina: "kuinka kamvan pitää minun ol-
la khanin orjana?" Tähän asti oliwat khanin lähet-

.tiläiset asuneet Kremlassa, jossa Suuriruhtinas ltse-
ki asui. Mutta kun Sophia rakennutti kirkon sinne,
niin täytyi lahettiläisten muuttauta sieltä pois. Kha-
ni piti wielä kowckn wallan. Iwana maksoi hänelle
wielä wcroa ja täytyi usein muullaki tawalla nöy-
ryyttää itsensä. Kun esimerkiksi lähettiläät tuliwat
Moskowaan^ toiwat he muassansa khanin kuwan, jol-
le Suuriruhtinasten, naita wieraita wastaanottaissa,
piti omin käsin tuomaan simapikarin. Näädän nahka
lewirettiin sen jalkain alle joka julisti khanin kirjan, jota
Suuriruhtinas polivillansa kuulteli. Sophian puhut-
telemisesta mainitaan Iwanan ei enää osottaneen kha-
nille sitä kunniata, ja sen jälkeen rakettiin wapahta-
jan kunniaksi kirkko sille paikalle, jossa khanin sanan-
saattajia mainitulla tawalla ennen wastaanotettiin. Ah-
mata käski nyt Iwanan, wanhan welwollisuuden täyt-
tämiseksi, tulla tykönsä. Ne kun sanan toiwat pidet-
tiin kyllä hywanä, mutta ei Iwana luwannur tätä
käskyä totella.

Sisällisen waltansa perustettua, muistui Iwa-
nan mieleen Nowogorodi, joka oli ainoa wahwa kau-
punki pohjaseen päin, mutta ej ollut uskottawa niin
kauwan kun silla oli oma wapahallitus. Sen aikoi
hän muuttaa, silla ej hän tahtonut turhaan olla Suu-
riruhtinas. Wälttain kaiken wäkiwallan muotoa,
oli hän antanut Nowogorodin pitää wanhan halli-
tutstn laatunsa, mutta päätti nyt sen yhteyden täh-
den Lithowian ja Puolan kanssa, joka aina woimas-
si piti kapinallista mieltä, ottaa pois kaikki mai-
»utull kaupungin wapaudct ja pakottaa sen kokonaan
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allensa. Siinä alkomisessa keksi miisaan neuon, kun
salaa nostain riitoja sen wapaan Nowogorodin asu-
janten kesken, tawan takaa laitti itsensä wälittäjäksi
ja Yhteisen kansan turwaksi niitä »voimallisia Bojareja
wastaan, jotka tahtoiwat sitä paljon rasittaa. Siitäpä
suostuiki kansa häneen niin, että laittiwat kerran kaksi
wirkamiesta Nowogorodista hänen luoksi w. 1477
kansan puolesta kutsumaan häntä Nowogorodin wal-
tiaksi. Nyt lähetti Iwana Nowogcrodilaisilta kysy-
mään, jos he tahtoiwat niinkun alamaiset antauta hä-
nen waltaansa ja tehdä laroslawan linnan kokous-
paikaksi yhteisten asiain keskustelemisissa. Yhdestä
suusta wastasiwatNowogorooin asujamet: "ei ikään"!
ja pian sen jälkeen nousi suuri kapina,, jossa kaikki,
jotka luultiin oleman Suuriruhtinan puolella, summat-
tiin ja pienille palasille remittiin. Nyt oli Iwanan
toiwo täytetty; sillä hän odotti hallitukeen riidoista
woimattomakfi tulemista. Lähti heti sen tappeluksen
jälkeen suurella sotavoimalla Nowogorodiin, piiritti
sen ja pakotti nälälläennen pitkää antaumaan allensa.
Wanhat kaupungin asetukset muutettiin nyt.ja kellot,
joilla kansaa ennen kokouksiin kutsuttiin, wietiin Mos-
kowaan Marian taiwaaseen astumisen kirkon kelloiksi.
Ynnä monen muun kanssa wietiin se kuuluisa Mar-
tha wankiuteen. Heti sen jälkeen sopi Iwana Nowo-
gorodilaisten kanssa ja sowinnon wahwistamiseksi kut-
sui kaikki kaupungin paremmukset suuriin pitoin. Edellä-
päin antoi arttipispa Suuriruhtinalle helmillä kau-
nistetun kuwan, yhden suuresta linnun munasta teh-
dyn hopwlla wannetetun juomaastian, toisen kalliista
kirvestä tehdyn astian, kuuden naulan painosen hopia-
maljan ja neljäsataa kultarahaa. Kaikilla wierailla oli
siinä tilassa lupa Suuriruhtinasta puhutella.

Nyt tuli Nowogorodi, joka jo Kuusisataa wuotta
oli ollut jokapaikassa kuuluisa wapaa yhdiswalta-

-6
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kunta, Iwana Ill:mannen allo. Se luultaan peruste-
tuksi Slawieniläisiltä kalamiehiltä, jotka ennen wan-
haan oliwat sinne kokountuneet Ilmajärwestä kaloja
pyytämään. Sitä ennen mainitaan siellä Suomalaisiaasuneen, joista wiela nykynen järwenki nimi Ilmeni
eli Ilmajärwi mahtoi alkunsa saada. Wariegiläisten
aikana toimitettiinNowogorodiin kaupankäynti maalla
ja merellä. Mutta näistä »vieraista waltaajista wih-
doin päästyä tuli Nowogorodista niinä wallattomina
aikoina erinäinen wapaa omituinen waltakunta, joka
opilla ja säädyllisyydellä oli muita etusampi jamonta
urhoollista ruhtinastaki helmassansa kaswatti. Sen-
jälkeen MuuttuiNowogorodi wapahallituskunnaksi, jonka
kauppiaat kymmenennessä wuossadassa mainitaan käy-
neen kauppaa Konstantinopolissa asti ja kahdennessa-
toista wuossadassa läntisen Saksan kaupungeissakin
Synkkäin korpein kautta waelsiwat Nowogorodilaiset
Siperianki maahan ja oliwat myös Laa tota n,
Walkian merett, Nowa Semlian ja Obi-joen
awarain wälimaitten ensimäiset asuttajat, jotka Kris-
tinopinki sinne toiwat. Muista Euroopan maista toi-
mittlwat Wenäjään kaikenlaisia walmiita kalliskaluja
ja Aasiasta ja Konstantinopolista työaineita. Sodis-
saki oliwat Nowogorodttaiset muita woimallisemmat.
Urhoollisesti sotimat wihollisia wastaan, joka ilmalta
tulemia; woittiwat Liwonian miekkaweljekset; eiwät
antauneet Monguoleinkaan orjuuteen, niinkun muut
Wenäläiset, waan maksoiwat weroa jonka heidän ruh«
tinat kansasta kokosiwat — silla jamonella muulla ta-
walla näyttiwät woimallisuutensa. Siitäpä sananpar»
ressaki sanottiin: "kuka woittaa Jumalan ja wäkewän
Nowogorodin." Mutta suuri rilkaus turmeli kansan,
ettei lopulla ollut enää entista sotamiehuuttakaan, waan
wiholliftt pääsiwät wallan päälle. Iwana III:mas
yhdisti Noworodin omaan waltatuntaansa warukkeeksi
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Ruotsalaisia ia Saksalaisia wastaan. Nowogorodin
asujamet, muistain entistä wapauttansa, yrittiwat ka-
pinoitaki nostaa, joilla ei mitään wolttaneet, waan tuli-
wat kowempaan oloon. Onnellisempi oli Peskowa, kun
tiesi nöyryydellä pitää oman hallituksensa ja asetuksensa.

Onni oli Iwanan kanssa omassa huonecssansaki.
Puolisonsa oli paitsi kolmea wanhempata tytärtä syn-
nyttänyt hänelle pojan, Wasiliaksi nimitetyn, ynnä
neljä muuta poikaa ja kaksi tytärtä.

Wenäjän maan hyödyksi oli hän suostunut liiton
khani Mengli Girein kanssa ja turvannut auttaa
häntä Ahmata khania wastaan, ja Mengli Girei
puolestansa lupasi Iwanalle apua Kasimjriä Lilho-
wian hertuata wastaan. Wihdoin päätettiin nyt kha-
nin walta kokonaan lopettaa ja aluksi otti Irvana lä-
hettiläisiltä Ahmatan kuwan ja tallasi sen jalkainsa
alle; wiela surmasi kaikki jotka lähetetyt oliwat, yhtä
waille, jonka käski mennä ja, sanoin herrallensa kaikki
mitä hän oli nähnyt, julistaa hänelle että jos hän us-
kaltais häiritä Suuriruhtinan rauhan, niin kawis ha«
nellenki pahoin, kun tumallensa ja lähettilaisille. Ah-
mata lähti sus jo werkalleen liikkeelle odottain Kasi-
mirin apua; mutta Mengli Girei sanansa pitämä soti
Iwanan puolesta Ahmatata jo Iwana
huomattua Ahmatan jättäneen waimot ja lapset jäl-
keensä leiriin, laitti wäkeä sitä sotimaan ja takaa pel-
jättämään khania. Pi<m oli Moskowaki täynnä wäkeä
sotaan walmistettua ja Suuriruhtinan edelliswäki oli
jo Okajoelle tullut. Heti sen jälkeen lahti Iwana itse
pääwäkeensa, joka ikäwöitsi käskyä tappelukseen. Mutta
livana oli wiisas ja warusa kun ennenki, eikä kiireh-
tinyt tappelusta alkamaan; sillä nyt oli koko Wenäjän
maalla woitto eli kowempi orjuus edessä, ja kaikki
nähty kahdeksantoista-wuolinen waiwa waltakunnan
sisälliseksi parannukseksi, olis saattanut muutamissa
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hetkissi mennä hukkaan, jos kowa onni olis ruwennut
seuraamaan. Wicla wiiwytteli han senki tähden, että
odotti jokapaiwa tietoa wihollisten takana olewaisen
waestönsä töistä. Siitä rupesnvat jo Bojaritki ja pa-
pit häntä epäilemään, luullen hänen pelwosta wiipy-
wän ja kehoittiwat häntä sotaan; mutta Iwana ei
siitä huolien,ehdotteliki wielä wihollisten kanssa, jotka
suunnattomilla waatimuksillansa kaikki ehdot tyhjäksi
tekiwat. Ei Ahmatallakaan ollut kiirutta tappelukseen,
kun odotti Kasimiriä. Kaksi »viikkoa talla lailla kulu-
tettua wetäysiIwana wäha takasin soweliampaa paik«
kaa tappelukseen hakemaan. Siitä hämmästyksissä
waelsiwat Wenaläiset paitsi järjestystä nmikun pakoon
rientäin. Mutta Tatarilaiset jäiwät paikallensa peljä-
ten petosta. Pian scnjälkeen tapahtui ennen mainit-
sematon asia, kun Tatarilaisetki lahtien liikkeelle niin-
kun pelon nojassa wetäysiwat rientämällä takasin; ja
niin pakeni kaksi sotajoukkoa toinen toistansa weren
«vuodattamatta, juuri kun jo oliwat wastatusten wal-
missa sotaan. Epäilemättä oliwat Tatarilaiset kuulleet
leirin waaran jakiiruhtiwat sen apuun. — Siitä ajasta
oli Wenäjan maa wapaa Tatarilaisten orjuudesta, kun
eiwät Monguolit ikään enää palanneet sinne peljattä-
walla woimalla. Niin tuli Iwa»M Hinnas kansansa
pelastajaksi; häneltä hhwin mietitty asia toi Wena-
läisille woiton weren pisaran wuodamatta. Suurella
kunnialla waelsi nyt Suuriruhtinas Moskowaan, ehkä
Bojarit salaa oliwat soimanneet häntä pelkuriksi. Ah-
mata tiellänsä rosmosi joka paikassa ja alkoi, sota-
wäkensa kotia laskettua, asettua talweksi Äsowan ran-
noille; mutta Iwakan, Timnenskan ruhtinanSipe-
riasta, teki mieli sitä saalista, jonka Ahmata oli koon-
nut, ja kuudeltatoista tuhannella kasakalla pitkin mat-
kaa seurattua khania piiritti wihdoin hänen leirissä
ja surmasi omassa sotamajassa wuoteellcnsa. Wenä-



85

laisten suurin wihollinen kaatui nyt ja Kaptsakalais-
ten joukko tuli ajan päälle aina heikommaksi.

Yhdeksäs Luku.
Monta wapaata kaupunkia antamat it-

sensäImana lll:mannen maltaan; Suuri-
ruhtinan kowa onni huoneessansa;hän kun-
nioitetaan muissa maissa; hänen tyttären
naiminen; ensimäinen liitto Konstantino-
polin Sultanin kanssa; suku-riitoja; I-
wana lll:mannen kuolema; yhteisiä mielin-
noita.

Nyt joutui Iwana sotaan Saksan Tahtikunnan
jäsenten kanssa Liwossa. Tämä maa sai sillon paljoa
kärsiä pitkällisistä hawityksistä. Mutta sitten sul?snii-
wat rauhaan kahdeksikymmeneksi muodeksi. Se tapah-
tui wuonna 1483. Vakuudeksi Puolan kuningas?
ta Kasimiriä mastaan teki Iwana rauhan liiton,
Hungarian kuninkaan Mathian kanssa ja lähetti
ystämyyden merkiksi hänelle metsän elämän nahan,
kaunistetun kalliilla helmillä ja kultasilla hakasilla.
Sitä mastaan pyysi Iwana Mathiasta laittamaqn
Wenäjän maahan kaikenlaista käsillismafeä ja muita
taitamia ja oppineita miehiä. Hän kirjotti kirjan ja
sanoi: "meillä on kulta- jahopiamuoria, mutta emme
ymmärrä niitä nauttia." Vstamällisesti mastaanotti
Iwana Hungarian lähettiläiset, käski heidän istua ja
antoi makiata miinaa pikarista. — Iwana naitti poi-
kansa Imanan Moldamian hospodarin Stephani läjän-
nen tyttären kanssa, jonka nimi oli Helena.

Nowogorodi, Wienajoen wierusmaqt ja Permiä
olimat nyt jo Imanan mallan alla; mutta Tweri oli,
niinkun saari meressä, hänen maitten keskellä mielä
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vaajaa omain ruhtinastensa hallituksen alla. Jo aikaa
ennen siihen mielistynyt odotti Iwana waan hywaä
tilasuutta senki mallata. Hawattua mutinan Mikaelin
salaisen yhteyden Kasimirin kanssa, lähti hän nyt
Tweria kohden. Miekkaa liikuttamatta antoisat asu-
jamet kaupungin livanalle W. 14^-3 . chka jo aikanansa
oli Moskowanki UHTtaifefft pääsemässä. Suuremmalla
ilolla »voitti Kasanin, Venäläisten alituisen »vihollisen,
mutta ci uskaltanut yhdistää sitä omaan waltakuu?
taansa, kun tiesi Tatarilaisten wanhan n;il)an Venä-
läisille oleman muuttumattoman; sentähden sääsi ni?
mitettää Bulgarian ruhtinaksi,mutta asetti Ma hmeta
Amma n Kasanin khaniksi w. 1487. Sitten waltasi
Iwana Wiatkanki, kun sen asujamet pahalla mene-
tyksellä oliwat poiskarkottaneet Suurinchtman siellä
olewan maaherran.

Onnettomuus omassa huoneessa kohteli nyt tätä
muutoin onnellista ruhtinasta. Hänen »vanhin poika
tuli nimittäin kipiäksi jaloistansa ja kuoli w. 1490
kahdenneijatta wuoden ijässa. Siitä pahoilla mielin
sääsi Iwana julki surmalla ottaa muutaman luuda-
laisen parantajan hengiltä pois, joka oli omalla hen-
gellansä taannut Suurjruhtinan pojan hengen, eikä
tainnutkaan parantaa häntä. Siitä kowuudesta sai-
kahtiwat kaikki wieraat Wenäjän maassa niin, että
suuresta taidostansa kiitetty Aristoteliki tahtoi
poislahtea. Sentähden panetti Iwana hänen wan-
kiuteen, mutta sopi pian hänen kanssa.

Iwanan weljet Andreas ja Borisa paheksiwat
ettei hän antanut heille mitään »valtaa; mutta Iwanasen hawattua rupesi epäilemään heitä, ja, kun mie-
lestänsä näki heidän pitäwan waaraneuoja wastaansa,
niin sulki heidät wankiuteen. Pian kuoliwat he toinen
toisensa perään, josta Iwana rupesi kowin katumaan
ja kyyneleitä wuodattain seisallansa pyysi metropoli-
lalta ja pispoilta rikostansa anteeksi.
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Ennen oliwat wieraat waltakunnatWenajän maan
ylönkatsoneet, mutta nyt rupesiwat jo sitä arwossaki.
pitämään, josta Iwanan kunniahimo ihastui. Saksan
keisari Fredrikki III:mas toimitti nyt naimista poi-
kansa Maksimllianin jaSuuriruhtinan tyttären walillä.
Oli muitaki hallitsioita Saksassa, jotka samaa mietti-
wät. Chk'ei näistä mitään tullutkaan, niin nähdään
siitä kuitenki Moskowan ruhtinan huoneelle kunnm
osotetuksi. luutinki kuningas suostui ystäwyydenliiton
Iwanan kanssa, johon muutamat Tatarilaisten khanit
myös pyrkiwät. Turkin keisarin Bajasetan Il:sen
ja hänen wälillä tuli nyt kanssa hywä sowinto.

Wuonna1491huomattiin se Wenäjän maaUe hywä
asia, etta Petsorajoen wierusmaissa Arhangelissa oli
waski-ainetta. Kaksi Saksalaista Johannes ja
Wiktori ynnä kahden Wenälaisen kanssa sen wissiksi
ilmoittiwat. Siitä ajasta ruweltiin Wenäjässä lyö-
mään rahaa waskesta ja hoplasta.

Wenäjän wanha wihamies Kasimiri ll:nen, joka
oli Puolan kuningas ja Lithowian hertua, kuoli w.
t492. Hänen jälkeensä sai nuorempi poika, Aleksan-
der! nimeltä, Lithowian ja wanhempipoika 'Albrehti
nousi Puolan kuninkaan istumalle. Toiwottu oli tämä
Lithowian woiman wähennysWenajän maalle. Siinä
tilassa otti Iwana IIl:mas pois Lithowian mallasta
muutamia wanhoja Wenäjän maita ja Moldawian
hospodariki ynnä wanhan liittoweljensä khani Mengli
Girein kanssa rupesi sotaa hankkimaan uutta hertuata
wastaan. Tämä, ei tohtienMoskowan Suuriruhtinasta
sotia, suostui rauhan hänen kanssa w. 1494 ja, an-
lain poisotetut kaupungit ja maakunnat takasin, pyysi
Suuriruhtinan tytärtä Helenaa puolisoksensa, liiton
wahwistamistksi wakewan wihollisen kanssa. Tähän
Iwana suostuiki sillä ehdolla, ettei Helenan millään
kuulla pitänyt luopuman Greikan uskosta, eikä Paawin
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uskoon, jota Aleksander! tunnusti, poikkceman. Mutta
kun naimisen ehtokirjaan hämättiin seuraawaiset sanat
pistetyksi: "kuitenki jos ruhtinatar itse tahtois, niin
on hänellä walta kääntyä Paawin uskoon," — niin
oli koko liitto tyhjään raukeemallansa. Ci Iwana
sanastansa luopunut, ja nyt piti mainittnin sanain
siaan wielä kirjuitettaman: "jos ruhtinatar tahtoisiki
mennä Paawin uskoon, niin ei hänen puolisonsa pidä
häntä siihen laskeman." Iwanan tahdon täytettyä
wietettiin naiminen stnjalkeen juhlallisesti. Mutta eipä
siitä ollutkaan toiwottua hnödytystä, kun wäwy ru-
pesi apeltansa liikoja waatimaan.

Heti Kasimirin hautaamisen jälkeen tuli ilmi, että
han wähä ennen kuolematansa oli salaa Iwanan hen-
keä wajynyt. Hän oli nimittäin Moskmvaan lähettänyt
muutaman Johannes Lukomski.nimisen ruhtinan
pojan myrkyllä eli teräkalulla Suuriruhtinasta sur-
maamaan. Tultuansa otettiin tämä mies hywin was-
taan ja rupesi Iwanan palwelukseen. Mutta kun
murha aikomuksensa itse waromattomuudeöta sattui il-
moittamaan, niin otettiin kiini ja ynnä mmhalumpa-
ninja Mathias nimisen Puolalaisen kanssa, joka oli
latinan kielen tulkki, pantiin häkkiin ja eläwä»,ä pol-
tettiin. Kaksi muuta liiton wannonutta,Smolenskin
asujanta, jotka oliwat sotawankina Moskowassa, sur-
mattiin kanssa; toinen mestattiin ja toinen piiskat-
tiin kuoliaksi.

Wäkiwallasta ja wääryydestä, kun Saksassa oli
tehty Nowogorodin kauppiaille, rankasi Iwana kowasti
Nowogorodissa olewaisia Saksan kauppiaita w. 1495
ja niin lopetti ijaksi mainitun kaupungin kaupanteon.

Suomen maataki häwitti sillä ajalla yksiwuoti-
nen sota Wenäjän jaRuotsin wälillä. Sen oli Iwana
nostanut kunniansa loukkausta kostaaksensa.
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Iwana teki liiton Konstantinopolin keisarin Ba-
jasetan kanssa, laittaaksensa Wenäjän kauppiaille
kauppa-etuja Konstantinopolissa. Sitä lähetettiin Mi-
kaeli Plessejewa sinne toimittamaan ja oli ensi-
mäinen lähetysWenäjästä Turkinkeisarin tykö. Tämä
oli neuottu niin käyttämään itsensä, ettei hänen her-
ransa kunniata olis millään lailla saatu loukata. Sei-
soilla, ei polwillansa, piti hänen keisarille ja hänen
pojallensa tawalliset terweiset tuoman; eikä antaa
etua kellenkäan muulle lähettiläälle, maan ensimäiseksi
itse puhutella keisaria. — Hywyydella »vastaanotettiin
tämä Wenäjän lähettiläs Konstantinopolissa.

Passiat, korkiat Turkin »virkamiehet, ilmoittiwat
hänen ensimälsenä päiwäna pääsewän keisarin eteen.
Käskiwät hänen ruoalle tykönsä ja laittiwat kalliita
waatteita ja toistakymmentä tuhattapenninkiä rahaaki
lahjaksi. Mutta hän sanoi wastaten: "ci minulla ole
passioille asiata, en tarwitje heidän »vaatteitansa, enkä
rahaansa

—
keisaria tahdonpuhutella." Ehkä rohkiasti

Plessejewa wastasi, suostui keisari kuitenki niihin
kauppaetuin, kun pyyttyki oli, ja kirjoitti saman lä-
hettilään kanssa ystälvällisen kirjankiIwanalle. Mutta
Mengli Gireille kirjoitti: "Wenäjan waltias on lähet-
tänyt tänne säädyttömän ja törkiän lähettilään. En
aimo panna miehiäni häntä Wenäjän maahan takasin
saattamaan; sillä minä pelkään hänen heitä loukkaa-
man, jota hawäistystä minä, idästä länteen asti wal-
litsewa, en woisi kärsiä. Minun poikani, Kaffan her-
ran, pitää sentahden itse Moskowan ruhtinan kanssa
liittoon menemän."

Piessejewan Moskowaan tullessa o!i suuri eripu-
raisuus ruhtinan linnassa ja kaupungissaki. Muuta-
mat puollustiwat Suuriruhtinan kuolleen wa,chimman
pojan poikaa Demetriota, ja toiset Iwana liemannen
wielä elossa olcwia poikia. Niin tuli kaksi liitto-
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euraa, joista toinen tahtoi Demetriota, toinen yhtä
Fwana Ill:mannen pojista nykyisen Suuriruhtinan
alkeen hallitsiaksi. Demetriolla ja hänen äitilla»sä
Helenalla oli enempi puollusta, kun ei Suuriruhtinatar
Sophian liika suosio GreikalaisiUe ollut kansan mie-
leen. Hämmästyksellä huomasi nyt Iwana salaliiton
hankkeilla häntä uhattawan. Kuuli nimittäinpojallensa
Wasi lialle satukirjalla ilmoitetuksi, että hänen kuka-
tiesi joskus wasta pitais luopuman hallituksesta ja
weljensä pojalle Demerriolle sen poisantaman; ja
Wasilian siltä liiton tehneen muutamain nuorukaisten
kanssa aikoin, Demetrion surmattua, mennä Wolog-
daan, ryöstää sen tawarat ja sitten sotawoimalla ka-
rata isänsä päälle. Siitä komin suutuksissa otti Iwana
kaikki rikoksesta wangitut pois hengiltä, pani wahdin
pojallensa hänen omaan linnaan ja hyljasi puolisonsa
Sophian. Pian senjälkeen kruunautti poikansa pojan
Demetrion jälkeensä Suuriruhtinaksi.

Wiisas Suuriruhtinatar antoi myrskyn pauhc.ta
tyweneen asti. Kahdenkymmenen wuoden yhteydessä
oli awioliiton side lujaksi wahwistunut hänen ja Iwa-
nan wälilla, joka tuten Sophian toimen ja wiisauden
pian leppyi hänelle. Nyt joutui monta Demetrion
liittoseuruudesta samaan onnettomuuteen, jota Suuri-
ruhtinattaren puollustajat wähän ennen oliwat saaneet
kokea. Poikansa Wasilian määräsi Iwana Nowogo-
rodin ja Peskowan Suuriruhtinaksi, mutta oli pojan
puolisolle Helenalle ja hänen pojalle kylmäkiskoinen.
Peskowan asujamet pyysiwät rukouskirjalla Demetriota
Suuriruhtinaksi, niinkuin jo laillisesti Suuriruhtinan
jälkeen hallitsiaksi määrättyä. Siitä hihoissaan was-
tasi Iwana: "enkö minä saa tehdä mitä minä tahdon
poikani ja pojan poikani kanssa?" Mi»a annan We-
näjän maan kenen haltuun hylvänsä ja käsken teidän
totella Wasiliata."
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Ennen oliwat Siperian korpiset maat kuuluneet
Nowogorodin alle, mutta Iwana lii.mas otti ne nyt
allensa w. 1499. Hänen sotawäkensa karsti siellä pal-
jon waiwaa; wetokoirain reessä .ajoiwat wihollisiaan
takaa, jotka eiwät suurta wastusta tehneet. lugarit,
Siperian asujamet, laittiwat Wenäjän maahan lähetti-
läät P^rmian pispan johdatuksella. Sinne tultua
osottiwat Wenäjän päällysten läsnäollessa alamaisuu»
tcnsa, juoden mettä kultasesta astiasta. Kalliilta na-
hoiltansa, kullalta ja muulta maasta kanvetulta hy-
wyydeltä tuli heidän maa Wenajälle hyödyUiseksi.

Monenlaisista riidoista Iwanan ja wäwynsa Li-
thowian hertuan Tlleksanderin kesken tuli wiimen
sota w. 1500, jossa molemmin puolin kiiwaasti so-
dittiin. Saksan tahtikunnan jäsenet lähettiwät Litho»
wilaistlle apuwäkeä ylipäällyksensä Walterin Plet«
tenbergistä johdatuksella. Nämät hätyyttiwät
monta kertaa Wenälaisiä tykillänsä. Mutta sitten kun
Venäläiset oliwar muutamia maisemia ja kaupungcita
woittaneet, tehtiin kuusiwuotinen rauha w. 1502.
Samana wuonna lopetti Mengli Girei sen ennen yh«
teisesti peljätyn Tatarilaistensiksi nimitetyn kalltasen
joukon. Josta kirjoitti Suuriruhlinalle: "wihollis-
temme kedot owat minulla; sentahden minä onnistan
sinuaki, joka olet minun ystäwäni ja weljeni."

Ruhtinatar Helena oli jo kolme wuotta niinkun
maasta erotettu paitsi kunniata ja arwoa poikinensa
M^skowan linnassa oleskellut. Sophian luultaan yl-
lettäneen miehensä siihen. Iwana panetti wahdin heille
huoneisiinsa ja kieltäin Helenan pojalta hänelle luwa-
tun oikeuuden hallitukseen kuolemansa jälkeen, antoi sen
pojallensa Wasilialle. Surusta kuoli Helena ennen pit-
kää w.1505, japoikansa pidettiin kowan wahdin alla.

Iwanan wanhuudcssa kuoli hänen puoliso So-
phia. Siitä muuttui hänen hylvä tcrweytensa. Mutta



92

cihuolien parantajista oleskeli kauan muutamissa mo-
nasterissa, yhtäpäätä waan rukoillen Jumalalta ter-
weyttänsä takasin. Määräsi testamentilla neljälle nuo-
remmalle pojallensa muutamia kaupunkia wapaaksi
omasuudeksi, kuitenki sillä ehdolla, että heidän piti
pitämän wanhimman weljen päänansä. Poikansa Wa-
silian naitettua erään alhaisen Bojarittaren kanssa
perusti sukunsa tulewaisen häwiön. Wiimeisiin hetkiin
asti piti livana murhetta »valtakunnastansa. Wihooin
tuli kuolema äkkiä ja lopetti hänen paiwansä w. 1505,
27:mäntenapäiwänä<Lokakuuta,kun oli elänytseitsemän
seitsemattäkymmentä ja hallinnut neljä Viidettäkym-
mentä wuotta.

Iwana III:mas hyödytti kauan ja hellittämättä
kansaansa. Hän teki lopun Tatarilaisten orjuudesta
ja wahwisti Wenäjän maan, joka jo muutamia wuos-
satoja oli Euroopan waltakunnan nimettä ollut,uudella
woimalla ja armolla. Monesta wieraasta waltakun-
nasta tuliwat nyt lähettiläät hänen ystäwyyttänsä ha-
kemaan. Waltakunta pantiin yhteisen rajan sisälle,
Ehkei hän itse ollut erinomasesti oppinut sotamies,
moitti kuitenki usiammasti. Moldawian hospodari
Stephani sanoi hänestä, "minun orpanani on kumma
mies, hän istuu linnassansa, pitää hywia päiwiä ja
woittaa wihollisia, kun minun pitää alti hewosen se-
lässä ja kedolla oleman ja suurella waiwalla »varjele-
man maatani." Mutta Iwana oli itse wiisas koto-
hallituksessa ja sotaan walitsi hän taitamia päällyksiä.
Sekä hywyydellä että hirmullaki wälistä sai kaikki
pelkäämään tahtoansa, jolle rMinatki ja Bojarit kuu«
liaiset oliwat. Linnamenonsa kirkasti uusilla wiroilla.
Korkeimmat »virkamiehet siinä oliwat: iso kassa-
haltia, ylitallimestari ja kamariherra.
Palweliapoikinansa piti ruhtinastenki jamuiden walta-
kunnan paremmustcn poikia. Itse oli hän seurakuntain



93
kirkkokokousten ja muiden asiain päämies. Toimitti
wakinaisen homimenon säännön. Niin eli Iwana ma-
jesteetin hohtamassa kunniassa; mutta oli jokseenki
kocva töissänsä. Scutähden nimittimät erityisella liika-
nimellä Wc»äläiftt hänen peljattamäksi. Paljaalla
katsannollansa peljatti heikompia waimonpuolia ja wa-
pistcn lähestyi kukin rukouskirjalla tulema hänen hal-
litusistuinta. Kun wäsymyksestä jamiinan nautinnosta
ruoalla ollessa joskusnukahti, niin eiwat läsnaoiemaiset
Bojarit tohtineet pienimmälläkään hiiskunnalla hanta
herättää. Häneltä säatyt ranqastukset oliwat kowat ja
paitsi muodon ja säädyn katsomista. Niin rangastiin
kerran eräs ruhtinas, eräs muu wapasukuncn ja eräs
hengellisen säädyn päällys piiskarangatuksella, kun oli-
wat määrällä waywistuskirj«Ua tahtoneet livanan
ruhtinallisilta weljiltä poisottaa muutaman omasuuden.
Ehkä hän joskus on »verrattu Pietari Suuren, ei
kuitenkaan ole sitä kaikissa ansannut. Ei Iwana niin
pitänyt murhetta kansansa jäädyttämisestä ja hyödyl-
listen tapain laittamisesta ulkoa maahansa kunPietari.'
Tosin hanki taitamia miehiä Wenajäan kutsui, mutta
waan pääkaupunkia kaunistamaan ja sotamehkeitä ja
kaupantekoa parantamaan. Ehdotellessansa muitten wal-
tain kanssa piti tsarin nimeä, joka jo ennenki oli
tuttu Wenäjassä. Mainitsi waltakuntansa walkiaksi
Wenäjaksi, joka Itäisen maan kielen tapaan mer-
kitsee, manya a eli suurta Wenajän maata.

Maakunnan merot laskettiin kyntömaitten jälkeen;
kaksi talonpoikaa jotka wuosittain kylwiwat kuusi tuoh-
kaista jymiä, matsoimat meroa rahassa ja jywissä wäha
yli 20 ruplan; toisten taas piti wuodentuloista an-
taman wiides ja joskus neljästi osa. Kaupanteosta
piti Iwana erinomasen huolen ja sentähden oli lii-
tossa Asoman ja Kaffan kanssa. Toimitti sinne so-
belln, ketun ja kärpän nahkoja ja Saksan Ynnä Eng-
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landin kutomiaki, josta saatiin kalliita helmiä ja silkki-
wäatteita.

Sekawammat riidat ratkastiin kahden tappeluksella,
jossa asia annettiin Jumalan haltuun ja »voittanut piti
oikeuuden. Tätä kutsuttiin Jumalan tuomioksi.
Riitakumpanit saiwat walita aseet itsellensä, paitsi
pyssyä ja jousta, jotka oliwat kielletyt. Tawallinen
puku nlissa tiloissa oli rautatakki ja raudotettu takki,
ja pitiwät useimmiten aseina sotakirweitä, keihäitä
miekkoja eli murha«veitsiä. Seka hewoisilla etta jal-
kasin näissä oltiin.

Iwanan hallituksen ajalla matkusti eräs Athanasio
Nikitina niminen kauppias ensimäisen kerran Wenä-
jästa Aasian eteläisiin maihin w. ja käwi Gol-
kondan waltakunnassa asti; mutta sieltä kotia palattu-
ansa warotti muita sinne lähtemästä, kun ei ollut löy-
tänyt mitään hyödyllistä Wenäjään tuotawata kalua.

Iwana oli luonnostansa wakataytonen ja ahkera;
mutta oli myöskowa, itsepäinen ja wälistä wiekaskin.
Aiwan merkillinen ja mainio on hän kuitenki kan-
sansa ja muittenki muistossa, kun saatti Wenäjän
maan muitten Euroopan waltakuntain yhteyteen.

Kymmenes Luku.
Wasilia IV:jännen hallitus; Wenäjän

maan sisällinen laatu.

Wuonna 1505 nousi Wasilia IV:jas isänsä istu-
melle ilman mitään juhlallisuutta. Sen teki, ettei
onnettoman Deme trion loistawata kruunausta olis
muistettu. Nyt tuli sen onnettoman wainotun ruhti-
nan pojan onni wiela kowemmaksi kun ennen, siksi
kun wihdoin kuolema, kärsiwäisten hywintekia, w.
1509 pelasti hänen siitä pimiästä wankiudesta jo-
hon Vasilia hänen sulkenut oli.
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Wasilia piti isänsä hallituksen laadun. Oli itse-
lvaltias niinkun hälcki, mutta laupiaampi luonnostansa.
Mielellänsä teki entisen hallituksen aikuisten Bojarein
nevon jälkeen. Ehkä lempiä ja kohtuullinen otti kui-
tenti kaikista waltakuntansa lewittämiften sopimista
tilasuuksista tarkan »vaarin. Uudisti liiton Puolan
kuninkaan ja Taurian khanin kanssa; mutta hankki
sotaa Kasanin khania Mahmet a Amina ta wastaan,
kostaaksensa monen Wcnajän kauppian murhaa, joka
khanin neuosta oli tapahtunut. Wuonna 1500 lähti
summattoman suuri sotajoukko, jossa mainitaan otteen
satatuhatta miestä, hanen weljen johdatuksellaKasaniin.
Hewoswaki kulki maittc, mutta jalkawäki meneillä
Wolgajokea. Edelliswäki ennen perille tullua, hyökasi
urhoollisesti wihollisten päälle ja karkotti heidät pa-
koon; mutta kun TatarilaisteN hewoswäki äkkiä takaa
heidän niskaan syöksi, niin tuli sekannus mäkeen, ja
Wenaläisten piti rientämän takasin Wolgajoclle. Juuri
silloin oli Kasanin wieressä suuret mainiot markkinat,
joihin summaton kansan paljous oli tokountuintt.
Tappeluksesta tultuansa rupesi khani suunnattomalla
ilolla wäkinensä markkinoita pitämään, luullen waa-
rasta päässeensä. Mutta Vienalaiset uudella kiiwau-
della palaten tekiwät Tatarilaisten seassa hirmuisen
weren wuodatuksen, josta he kowin hämmästyksissä
sekasin juosten Kasanin porttiin ahdistiwat toiset toi-
siansa kuoliaksi. Helposti olisiwat nyt Venäläisetkaupunkiinki päässeet, mutta rupesilvat ennen ulko-
puolella saalista kokoomaan. Niin hnökäsiwät nyt
khanilta jaäneesen leiriin ja tuliwat siinä paikassa
pyörryspaihin ja sekosiwat pois järjestyksestä. Khani
eräältä kukkulalta sen nähtyä laitti sinne, siinä hadassakootun, wiidenkymmenentuhannen michen sotawoiman,
joka niin tyyni tappoi Wenalaiset, etta tuskin seitfe-
Nläntuhatta mi,stä paasi pakoon. Se tapahtui w. 1506.
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Niin onnettomasti käwi Wasilialle ensi yrityksessä.
Soimaamatta wastaanotti hän kuitenki »voitetun wa-
kensa päällykset. Waan yksi ainoa tykkien hoitaja
toi tykkinsä kotia, jostaei kuitenkaan Wasilialta muuta
kiitosta saanut, kun seuraawaiset sanat: "henkesi waa-
ralla olet sinä tosin pelastanut tykkisi; mutta tiedäse, etta ansiollisten miesten henki on minulle kal-
liimpi, kun muutamat tulikurkut." Pian senjälkeen
kuoli Kasanin khani tautiin. Sitä ennen oli anonut
Suuriruhtinan ystäwyyttä ja söwintoa.

Wuonna 1506 kuoli Puolan kuningas Aleksan-
der! ja hänen siaan tuli Sigismund! knninkaaksi.
Hän ärsytti Tatarilaiset Wasilian päälle ja muutoin
osotti monta widan merkkiä, josta pian syttyi täysi
sota heidänki walille. Yhdeksän wuotta oli hawittä-
wainen sota. Se loppui Wenäläisille hywaksi. Pa-
raan piti kuitenki Wasilia, kun woitti Smolenskin
w.1515, jonka asujamet, tahtoin Paawilaisen wallan
alta Greikan uskolaisten waltaan, itse siihen awulliset
oliwat. Samoin hyötyi Suuriruhtinas, kun sai kolme
Puolan alawaltiasta ja weljestä Glinski sukunimellä
puolellensa. Paras niistä oli Mikhaeli, joka Saksan,
Italian jaHungariansodissa oli oppinut taitamaksi sota-
johdattajaksi ja wlisaaksi hallituksen nevoissa. Wuonna
1523 suostui Sigismundi rauhan Wasilian kanssa
wiideksi »vuodeksi.

Mahmeta Amman siaan asetti Wasilia Kilik
Alein Kasaniin khaniksi. Häneen ei kansa millään
lailla suostunut, kun pitiwät häntä ei omana pää-
nänsä waan Wenäjän wirkamiehena, eikä ollut miehen
waan ruman akan näkönenki. Niin ei hän kauan
menestynytkään Mirassansa; »vaan kolme wuotta hal-
littuansa pois alamaisilta karkotettiin. Sen jälkeen
lähti Wasilia uudesti Kasanin Tataria sotimaan,
mutta ei kuitenkaan heitä perunni lvoittanut.
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Kun Wasilian ensimainen naiminen oli hedel-
mätön, niin hyljäsi puolisonsa ja nai toisen, nimit-
täin Mikaeli Glmskon tyttären, joka synnytti hänelle
pojan ja seuraajansa hallitulftssa. Wasilia IV^:jas
kuoli w. 1533, hallittuansa yhdeksän kolmatta kym-
mentä wuotta. Wastoin ruhtinan weljen ja muu-
tamain paremmustcn tahtoa pani metropolita man-
hasta tawasta papin kaapun hänen ruumiinsa päälle.
Kun sanottiin monta ruhtinasta papin kaapuitta
taiwaaseen päässeen, wastasi l)än sanoen: "hopia-as-
tialla on armonsa, kulta-astialla suurempi." Rupesi
sitte kuolleen hiuksia keritsemään, ja uhkasi kirouksel-
lansa kaikkia, jotka häntä siitä cstaisiwät.

Kuudennessatoiöta wuosisadatzsa oli Wenäjan
maa muuttanut sisällisen laatunsa. Suuriruhtinan tah-
toa rumettiin nyt lakina pitämään, ja usein kuultiin
kun sananparsina sonottairan: "se on Jumalan ja
ruhlinan tahto; Jumala ja ruhtinas sen tietämät,"
josta kaikki »vastahakoiset waikeniwat. — Sotawoi-
ma oli niiden aikain suhf»n sangen suuri: kolme sa-
taa tuhatta Bojarin poikaa ja kuusikymmentä tuhatta
talonpoikaa oli aina walmisna haUitsian palivelukscen.
Nämat eiivät hallitukselle paljoa maksaneet, kun jo-
kaisen bojarin piiristänsä, jonka oli ruunulta saanut,
piti paitsi mitään muuta palkkaa, sota palivelusta te"
kemän; ainoastansa köyhimmät- sotamiehet saiwat
ruunulta palkan ja muutamat osakunnat jalkawäeßä,
jossa Saksalaisia ja Lithowilaisia palweli, mutta ei
niitä ollut päälle kahden tuhanen miehen. Hewoswä-
ki oli woimallisin, koska sitä enimmän tarwittiin
Wencijän ja rajamaitten hiekkakankailla ja erämaissa.
Tällaki ajalla pidettiin sota-aseina jousia, nuolia, so-
takirweitä, rautaluotia, pitkiä murhaweitsiä ja joskus
miekoja ja keihäitäkin. Päällysmiehet pitiwät teras-

-7
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suomuisia sotapaitoja ja rautatakkia. Tyttiä pidettiin
ainoasti linnain ja sotamuurien suojelemiseksi. Tap-
peluissa luottiwat Wenäläistt waan waen paljouteen,
ja kokiwat aina takaa karata wihollisten päälle, eli
piirittää heitä. Jos wäkirynnäköllä päälle hyökä-
ten eiwät kohta woittaneet, niin wetaysiwät pian ta-
kasin ja riensiwät pakoon. Erinäisten kansain eriluo-
nosta mainitaan seuraamalla tawalla: kun Tatarilai-
nen haawoitettuna hewoisen seljasta putoaa, ei hän
wielä annate wihoNisen waltaan, waan torjuu käsin,
jaloin ja hampainkin wastaan; Wenäläinen siinä
tilassa ei yritä wastusta, eikä armoa ano, waan
sanaa »virkkamatta antaa itsensä kuoliaksi lyödä; Tur-
kilainen poisheitaa heti miekkansa eli sapelinsa ja ru-
koilee armoa »viholliselta. — Tawallisesti waltasiwst
Wenäläiset wihollistensa kaupunkia piirittämällä ja
pitkällisellä näljällä. Pitiwat leirinsä taikka wirtain
wierissa, taikka metsissä, joissa oliwat hywat laitu-
met. Päällysmiehet asuiwat rankisissa ell teltoissa,
mutta sotamiehet tekiwät oksista suojuksia asuaksensa,
ja pitiwät waippoja niiden katteina. Kullakin mie-
hellä oli ewaänsa muassa: muutamia nauloja hienoksi
surwotuita kuiwia kauroja eli talkunajauhoja, sianli-
haa, suoloja ja pippuria. Jokaisella eri-joukkokun-
nalla oliwat omat wirkamiehcnsä, jotka kirjaan pis-
tiwät kaikein urhollisimmain ja pelkureinkin nimet.
Palkinto ja rangaistus seurasiwat tämän ansiokirjan
johdosta. Ainoastansa itsellä suuriruhtinalla oli walta
päättää näistä asioista, eikä muu kukaan saanut ke-
tään pois hengeltä tuomita. Monguolilaisten ajoista
rumettiin Wenäjässa kowilla waiwoilla pahantekiöitä
tunnustukseen pakottamaan. Päähän esimerkiksi, eli
muualle paljaalle iholle tiputettiin jääkylmää wettä,
pistettiin tikkuja kynsien alle ja niin edespäin. Kaup-
pa oli hywässii woimassa wiimcisen ja sen edellisen
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suuriruhtinan ajalla. Kaihista ulos ja sisälle kuljetet-
tawista kaluista piti suuriruhtinalle tulli maksetta-
man. Wenajan hopia- ja waskirahoja lyötiin Mosko-wassa, Twerissa, Pleskowassa ja Nowogorodissa.
Niihin oli kuwattu istuimella selkä kenossa istuma
ruhtinas ja mies kumarruksissa edessä. Kultarahoja
ei kuljetettu maassa, paitsi Hungarian, Ruomin ja
Lithowian rahoja. — Tehtyjä teitä silloin Wenäjäs-
sä ei ollut; kuitenkin oli auttawainen postikulku toi-
mitettu tarpeeUisimmille retkille, joilla mäarättyin wä-
lien päässä oli usiampia kelvoista walmisna johdat-
tamaan kulkewaisia. Moskowa oli tullut suureksi ja
kauniiksi kaupungiksi, ja jota lähempänä, sitä enem-
min oliwat maalipaikatkin sen ympärillä asutut. En-
siksi kohtasi matkustawainen niittyjä ja kauniita puu-
tarhoja kyläin keskellä, ja »viimein aukesi suuren Mos-
kowan komeus silmäin eteen.

Sen aikuisia Wenäläisia syytettiin hekkumallisiksi,
laiskoiksi, juomareiksi ja kaupoissa petollisiksi; arwat-
tawasti oli parempiakin seassa. Orjanpito oli koko
maassa tawallinen. Talonpojat, sotawangit ja we-
lanalaiset, jotka eiwät jaksaneet matsaa, tehtiin orjik-
si. Vhoennessätoista wuosisadassa oli orjan henki
isännän mieliwallassa, mutta ei enää kuudennessatois-
ta. Orjat oliwat elämäänsä niin tottuneet, että wa-
paaksi päästyänsä usein pyysiwat takasin entiseen
orjuutensa.

—
Paremmukset eliwat kopeasti ylinkat-

soen huonompiansa. Ei kukaan alasäätyinen tohti-
nut hewoisella Bojarin kartanolle ajaa, waan piti
hewosensa ulkopuolelle jättämän. Wapasukuinen piti
häpiänä jalan kulkea ja alasukuisemman seurassa wii-
pyä. Paremmatkin »vaimoihmiset oliwat kun wan-
kina; ei he ikaan wierasta miehenpuolta kotonaan
nähneet ja tuskin aina kirkkoonkin pääsiwät. Keh-
ruu ja ompelu oli heillä työnänsä ja kiikku paras
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hlnvitus wiliaikoina. —
Warallisemmat eiwat huo<

neensa hallituksesta huolineet, eikä paljon köyhemmät-
tään. Naimisissa ej kysytty morsiamen omaa suos«
tumista, waan liitto teht>in wanhempain kailssa, ei-
kä parikunta ennen »vihkimistä saanut toinen toistan-
sa nähdäkään. Paras koreus oli waatteissa, koreicta
huoneista eiwat rikkaammatkaan paljo huolineet. O>vet
oliwat matalat ja puiset penkit ympäri ftiniä, jotka
muutoin oliwat paljaat ja paitsi kaikkea kaunistusta.

Wenaläiset wihasiwat paawin uskoisia ja tart-
toiwat Juutalaisia. Wenäjän maahan tuUcssa piti
wierasten lahettiläisten monla temppua t.hdä. H^ti
rajasta poikki tultua,piti heidän lähimmäiselle maa-
herralle ilmoittaman tulonsa ja wastaaman scmaivi-
hin kysymyksiin: "mistä oletta?

— mistä tuletta?
rnika nimi on ruhtinallane? — mikä on wirkanne?—

olettako ennen Wenäjassä käyneet? —
taidatta-

ko Wenäjän kieltä? — onko muita ja keitä seu-
rassanne? j. n. e. Sen jälkeen saiwat waan walian
matkaa päiwässä Wenäjän »virkamiehiltä seurattuna
Mcskowaa kohden kulkea. Sama menetys odotti hei-
tää matkansa perille päästyä. Siellä saiwat usi-
ammasti kauan odottaa, ennenkun suuriruhtinan vUI
heille pääsiwät. Howissa puhuttiin waan Wenäjän
kielts, joka jo oli lewinnyt ympäri koko waltakunnan.
Tähän aikaan rumettiin Wenäjässä painetuilla kir-
joillakin oppia ja tietoja lewittämään.

Yhdestoista Luku.
Iwana IV:jäs; hänen nuoruutensa ai-

ka ja luonteensa; uusia sotamenom muutok-
sia; jousikkaat; hirmuja; ansioita.

Wasilialta jäi kaksi poikaa eloon: Iwana ja
Vrjä, joista edellisen määräsi suuriruhtinaksi jälken-
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