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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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sa, kun ei wi^lä ollut kolmen wuoden wanba. Hoi-tohallitus uskottiin leskiruhtina Helenalle ja Mi-
ka eli GlinskoIle. Siihen asti oliwat ruhtinas-
ten lesket Wenajalla, eroitettuna maallisista toimis-
ta, monasterein hiljaisessa hartaudessa lopun ikänsä
eläneet. Sentähden oudoksui kansa, kun Helena otti
hallituksen päällensä, ja liiatenkin ystävyydestänsä
ruhtinas Obolenskon kanssa tuli pian solmion alai-
seksi. Mutta pahat puhet rankaisi Helena kowasti
ja usiampia boiaria kuolemmallakin. Glinsko näki
tarpeelliseksi siitä waroittaa häntä, josta niin suuttui,
että julkiftsti syytti hanen waltaa itsellensä hankki-
wan. Sitten soastutti Glinskon ja sulki monaste-
rim, jossa ei kauwan elänyt. Waan tällä tawalla
saatti leskiruhtina yhteisen wihan hallituksellensa. Eräs
ruhtinas Simona Bälsko, ei woiden stmmoista
suunnattomuutta kauemmin kärsiä, lähti ynnä monen
mmm kansa Puolan kuninkaan Siqismundin pu-
heille ja sytytti w. 1535 sodan 32enäjan ja Puo-
lan wälille, joka sinnta kehoitusta ei tarivinnutkaan
kun jo sitä ennen oliwat toinen toistansa kadehti-
neet. Tästä hawittäiväisestä sodasta ei ollut kum-
mallenkaan hyötyä. Sillä wälin cliwat pahat howi-
juonet nousseet korkeimmallensa. Nuoren suuriruhtinan
sedän, And rean, epäiltiin aikoman wallan itsellensä
anastaa. Ehkä ei hän sitä mielinytkään, piti hänen
kuitenkin warustaa itsensä wastaan, kun Obolcnsko
sotawoimalla lähestyi häntä. Mutta ennen tappelua
katui Andreas tätäkin yritystä, luopui hankkeestansa
ja rupesi sowintoa ehdottelemaan. Ennen pitkää
kuoli sitten »viheliäisessä roankiudessa ja hänen puol-
lustajansa surmattiin monella katkeralla piinalla. Pi-
an' sen jälkeen kuoli Helenakin, ja Obolensko, jolla
ei enää ollut puollusta, hakattiin kaikkein nähden pie-
nillen palaisillcn peeweliltä.
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Mutta nyt joutui nuori suuriruhtinas, ci wie-
lä kahdeksan wuoden iässä, toisen liittoseuran käsiin.
Nämät tekiwät kaikissa kun itset tahtoiwat, tuhlasi-
wat ruunun tawarat ja julkisesti ylenkatsoiwat suuri-
ruhtinan lapsuuden. Eräs heistä Wasilia Suis-
ko oli kaikkia muita pahempi. Usein esimerkiksi heit-
täyten pitkallcnsä entisen suuriruhtinan sialle nakkasi
jalkansa nuoren ruhtinan syliin. Näissä waiwoissa
miehistyi Iwana aikaisin, niin että jo kahdentoista
wuoden wanhana yritti, ehkä tällä.kerralla turhaan,
rasittawaiset kahleensa heittää; ne waan kiinnitettiin
lujempaan, ja hirmuhaltiat uhrasiwat kaikki hänen
puollustajansa.

Ulkoakin oli taas waara liittoseuralla tarjona.
Simona Bälsko oli saanut Taurian khanin, Saip
Girein sotaan Wenäjäta wastaan yllytetyksi. Suu-
ren saalin toiwossa lähti nyt koko khanin joukko liik-
keelle w. 1541,saatuansa Turkkilaisilta tykkiä ja muit-
ta ampuwärkiä. Waaran lähestyessä asettuiwat kes-
kinäiset riidat Wenajässä ja koko kansa lähti yksimie-
lisesti »vihollista »vastustamaan. Pian raukesiki Ta-
tarilaisten urhoollisuus. Tuskin nähtyänsä Wenä-
läistcn sotajoukon riensiiuat pakoon ja jättiwat kii-
reessä kaiken omaisutensa Venäläisille saaliiksi. Niin
päästiin siitä sodasta weren wuodattamatta. Sen
jälkeen alkoiwat taas entiset riidat ja eriseurat woi-maansa nousta. Iwana oli nyt neljäntoista wuoden
wanhaksi tullut. Tuten woimansa päätti rasittajainsa
paulat katkaista ja itse hallitsemaan ruweta. Siitä
hämmästyiwät ne ilkiät kauhikot, mutta eiwät olleet
miehet estämään Iwanan kokeita. Ensiksi kiinni otet-
tiin se ylpiä Suisto ja rangaistiin hywin ansaitulla
kuolemalla. Saman rangaistuksen saiwat muutamat
towereistansa ja toiset suljettiin wankiuteen, eli ajet-
tiin maapakoisuuteen. Alituiset esimerkit hoitoajalla
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oliwat tehneet Iwananki kowaksi ja armottomaksi.
Paremmustcnkin piti nöyryyttää itsensä pelwolla ja
olla orjallisesti kuuliaiset. Akkimuutto rasittawaisesta
orjuudesta määrättömään »vapauteen, kun myöskin
nuoruutensa, tekiwät, että ensiaikoina ei hallinnut kan-
san mieleen, waan teki monta hirmutyötäkin pahain
seurakumpanit'nsa yllytyksestä ja omasta pikaisuudes-
tansa.

— Kuudentoista wuoden iässä päätti naida,
ei ulkomaalta, waan omasta. Sitä ennen antoi it-
sensä metropolitalta juhlallisesti kruunattaa »vakinai-
seksi tsaariksi, jota korkonimeä Wenäjän waltiailla
ei ennen ollut, paitsi asioisa ulkowaltain kanssa. Puo«
lisoksensa walitsi Romana luriewitsan tyttären Anas-
tasian, joka lempiäluontoinen, wiisas, ja rakastetta-
wa puoliso pian pehmitti Iwanan raa'an, pikaisen
luonnon. Taiwutti hänen kaottamaan entistä seuruut-
tansa ja toimitti siihen siaan wiisaita neuon anta-
jia ja urhoollisia sotasankaria, jotka työllä ja toimella
ruhtinasta ja kotimaata uskollisesti palweliwat. Siitä
muuttui Iwanan käytös nähtäwästi paremmaksi.
Tärkkätaitoisuudella ja lempeydellä Me moitti nyt
alamaistensa rakkauden. Köyhät ja rikkat pääsiwät
esteettömästi ruhtinasta puhuttelemaan. Ansiollisia
miehiä korotettiin ja armossa pidettiin. Turhat kiit-
teliät pakeniwat pois howista, josta hyödyllisyyttä ja
wireytta »vaadittiin.

Wiela nyt häwiitiwat Tatarijoukot tuotuostaki
Wenäjän maata, ettei se päässyt oikein hyötymään.
Iwana kyllä näki, ettei muu kun Monguolein suku-
hawiö tainnut perustaa waltakunnän »voimaa ; mutta
ci »vielä sitä yrittänyt, kun Wenäjän sotawarustuksct
ainaki oliwat puuttuwaiset. Ei ollut yhtään waki-
naista sotawoimaa, eikä järjestykseen koottuita jouk-
kokuntia. Tarpeen aikana piti wapasukusten sotapal-
wellusta tekemän. Korkiammat niistä oliwat suurim-
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missa wiroissa, niinkun kenraalina ja öwerstmä.
Toisen luokan wapasukuset palw-liat pienemmissä wi-
roissa ja sotamiehinäki , omin waroinsc,, jos oliwat
waralliset, mutta köyhät saiwat jonkun palkan.

Wapasukuset kaupungeissa ja bojarem pojat
oliwat alimmaisessa arwoluokassa, eikä päässeetkään
korkeimpin wirkoiin. Sen jälkeen kun omasuutensa oli,
wei kukin wapasukumn hewosmichia ja jalkawäkcä
sotaan.

—
Ne oliwat omilla aseillansa warustctut ja

useimmiten tottumattomat sotapalwellukseen. —
Iwa-

na, aikoin slita seuraawaiset wastukset päästä, toi-
mitti wakinaisen henks wartia-wäen, joka nimitettiin
strelitsöiksi (jousiniekoiksi), jotka oliwat hywin
opetetut ja sotakurissa pidetyt. Osan niistä pani so-
taan muun wäen paawoimaksi ja toisin piti itse ko-
tona alituisena henkiwartionansa. Antoi kullenki oi-
keuden korkeimpiin »virkoin päästä/ ej suku-etusuuk-
sicn, waan ansion jälkeen.

Usiampia sotayrityksiä tehtiin Kasanin Tatari,
laisia w^staan, mutta ej Iwana niiltä täysinäistä
lvoittoa saanut. Sitten päätti jyrkälle wuorelle, wiisi
peniokuormaa Kasanista, jossa Swiaga ja Wolgajoet
yhtein juoksemat, rakentaa sotamuurin, josta aikoi so-
tia mainittua kaupunkia. Heti tsariin pääkaupunkiinsa
palattua w. 15-^0 ruwettiin puita maahan hakkaa-
maan ja niitä weistelemaan salwuun sowittamista
waille. Aineet walmiitsi hakattua laslettiin ne kaikki
Wolgajokea alas katsottuun paikkaan, johon paljo sola-
wäkeäki siinä samassa wietiin. Piiniässä pääsiwät
Wenälaiset onnellisesti wuoren juurelle, j« sen päälle
noustua rupestwat yöt paiwat työtä tekemään. Niin
syntyi siihen yhdessä kuukaudessa kaupunki, jolle pan-
tiin Swiaski nimeksi; kun oli Swiagajoen warrella.
Se oli awara ja kaunistettu seitsemällä kirkolla
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ja yhdellä monasterilla. Sinne muutti Moskowas-
ta paremmukfia, kauppiaita ja muiden säätyin jäseniä
asumaan. Lähellä asuwa Tscremis siluisiksi ni-
mitetty kansati antausi tämän kaupunlin tuumaan,
lupasi weroa maksaa ja pitää neljäkymmentä tuhatta
sotamiestä. Tämä uudisasunto peljatti Kasanin asu-
jamia, jotka arwatcn stn aikeet, rupeisiwat sotawch-
keitänsä tarkon warustelemaan w. 1552. Seurawai-
sena wuotcna lähti Iwana IV:jas pääkaupungistan-sa, jättäin hallituksen puolisonsa halttuun. Tuli wa-
keensä 17 päiwäna kesäkuussa w. 1552.

Pian piiritettiin nyt Kasani ja piirittajät pak-
kousiwat aina edespäin, waikka Tatarilaiset tiiwaasti
wastustiwat. Tsari itse oli jokapaikassa ja piti kaik-
ki silmällä. Rakennutti tornin ja warusti sen kym-
menellä tykillä, joilla yhtäpäätä kaupunkia ammuttiin.
Strelitsat perkasnvat pyssyillänsä kaikki ihmiset ka-
duilta; niin ei kellään ollut ulkona eikä huoneissa
turmaa. Suuriruhtinalla oli eräs lääkäri, joka joh-
datti kaiwannoilla kaikki meden pois kaupungista ja
pani kaksikymmentä kruurityimyria sen muurien alle.
Toisena päiwäna lokakuussa oli kaikki »valmiiksi saa-
tu ja kruuti piti silloin sytntcttämän. Se oli sun»
nuntai, ja kun pappi Jumalan palwelukscesa, jossa
tsariki oli,Evankeliumista luki seuraawaiset sanat.- "ja
pitää oleman yksi paimen ja yksi lammashuone" an-
nettiin wiitto, paukkano tapahtui, että maa tärisi, ja
sytytetyn kruutin woima kiijätti osan muurista ylös
taiwaalle. Piiritetyt säikähtiwät, mutta eiwät häm-
mästyneet. Tayttiwat muurien awoimet paikat mie-
hillä, torjuiwat wahwasti wastaan, ampuiwat nuo-
lilla ja pyssyillä, kaasiwat kiehuwata wettäki wihollis-
ten päälle ja nakkeliwat heitä puilla ja kiwilla.
Näin wastustiwat he Wenäläisiä katu kadulta, ja
wihdoin oli ruumiita läjä läjän wicressä ja weri
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wuoti wirtana. Mutta khanin linnassa wasta lu-
jimpaan otettiin. Hän oli ahdistettu takimaiseen lin-
nan osaan, jossa muutamain uskollisten kanssa löi
kowimmcm wastuksen. Jo wälkkyi muuan miekka
hänen päänsä päälle, kun juuri siinä paikassa äkkiä
kuuluma ääni sanoi: "se on khani." Niin pelastet-
tiin se onnettoin Mahometi ledigeri kuolemas-
ta, otettiin wangiksl ja wietiin Moskowaan, jossa
hän kääntyi kristiin uskoon ja eli sitten säätynsä so-
piwaisessa wankiudessa.

Nyt oli Kasani kukistunut ja ynnä sen kanssa
Wenäjän maan wanhan ja suurimman »vihollisen wal-
ta häwinnyt. Nyt neuoiwat tsarin wiisaimmat seu-
ramiehet häntä talweksi Kasaniin jäämään, että tyk-
kynään häwittäisi Tatarilaisten wiimmeisenki wallan
ja pakanalliset rajakansat maittaisi; mutta hän rv«
pesi kowin ikäwöitsemään puolisotansa, joka sillä ajal-
la oli hänelle pojan synnyttänyt, sentähden lähti
Moskowaan. Heli sen jälkeen joutuiwat Tatarilais-
joukot liikkeelle ja samosiwat ei ainoasti Kasanin ym-
päristöillä, waan muuallaki Wenäjän waltakunnan
rajoilla, siihen asti, kun wihdoin se urhoollinen so-
tawäen johdattaja Iwana Seremetiewa kol-
mella kymmenellä tuhannella miehellä woitti koko
maan ja lewitti hirmua Baskirilaisten maahan.

Kasanin tappion kuultua pyysiwät Astrakanan
ja Taurian Tatarilaiset nöyryydessä rauhaa ja ys<
täwyyttä, luwaten alamaiset olla. Se tapahtui w.
4Z54. Usein rikkoiwat tosin ajan päälle lupauksen-
sa, mutta pelkäsiwät kuitenki aina Wenäjän hallit-
sian wihaa. Alituisilta sodilta Liwonilaisten, Ruot-
salaisten ja Puolalaisten kanssa ei tsari paljon rau-
haan päässyt. Kun Liwonilaiset näkiwät yrityksensä
Wenäläisiä »vastaan turhan olewan, niin antauiwat
yll^päällyksensa Gothardi Kettlerln kautta Puolan alle.
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Sitä wastaan sai Kettleri Kuurinmaan herttuan kun-
niamme» ja pitää maanki omana piirinänsä, jonka
wie!ä lapsensaki periä saisiwat. Siitä seurasi häwit-
täwäinen t sota Puolan kanssa, josta tsari enempi
kun »vihollisensa hyötyi. Se lopetettiin »välirau-
halla.

Lakkaamattomista sodista, «sioista sisällisistä
eriseuroista ja kapinoista, mutta enimmän puolison-
sa Anastasian kuolemasta tuli Iwana IV:jännen mie-
li niin nuriaksi, ettei enää sitä hillitä jaksanut, kun
ei puolisonsa lempeys ollut apuna. Sekä syypaät
että syyttömät kärsimät nyt kowia rangastuksia, il-
man säädyn, arwon, rikkauden ja sumun katsomista.
Mutta w. i563 ilmoitti Iwana äkkiä yhteisessä ko-
kouksessa wäsyneensä hallituksesta, jonka tahtoisi jät-
tää. Niin sääsi hallituksen hoidon entiselle Kasanin
khanille ledigeriNe, joka käännyttyänsä Kristin us-
koon oli Simoniksi nimitetty. Asumastaksensa ra-
kenti Iwana Moskowan wiereen awaran linnan,
joka torneilla ja muureilla warustettu ei pientä kau-
punkia huonompi ollut, Nimitti sen Alek sandro»
wa Slobodaksi. Eläkkeeksensä otti usioita kau-
punkia ynnä piirien kanssa. Se kutsuttiin Opritsni-
naksi (ehdoksi). Linnassansa piti Iwana paljon
wahtiwakeä, jotka edellämainitun nimen jälkeen kut-
suttiin oprits nlekoiksi. Mutta koko hänen ero
hallituksesta oli teeskeity, sill' ej hetkeksikään laskenut
hallituksen ohjia kädestänsä. Niinkun jalopeura luo-
lastansa wäjyi alti merkiten kuolemaan määrätyt uh-
rinsa, jotka ne julmat oprirsniekat jokapaikasta ha-
kiwat käsiinsä. Nämät hirmuisuutcnsa puoltajat oli
hän walinnut niistä heittiömmistä ihmis hylystä.
Ne kulkiwat metsäkoirien lailla nuuskien ympäri koko
»valtakunnan ja toiwat'joka paikkaan kuolon ja sur-
man muassansa. Jonkun ajan jälkeen rupesiwat
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Turkkilaiset ynnä Astrakanin Tatarilaisten kanbsa
hawittämään maltakunnan rajoja: mutta Iwana hank-
ki pian wchwat ncuot niille esteeksi ja karkotti pois.
SiNä wälin kuuli Novogorodin ja Puolan keskenän-
sä salaliiton tehneen. Nyt käski sotawäkensä kät-
keytä Nouogorodin tien Marsille ja surmata jokaai-
noan matkustawaisen. Muutamain päimäin perästä
lahti itse opritsnickkoinsa ja usiain Tatarijoukkoin
kanssa Moskomasta. Ei näistä mchkeistä ollut wie-
lä Nowogorodiin miläan kuulunut. Kun mihdoin
nähtiin suuriruhtinas tulossa, meniwät kaupungi»
paremmukstt häntä wastaanottamaan; mutta surmat-
tiin kaikki edellisten Tatarijoukkoin miekan alle. Sitten
meni arkkipispa risti kädessä kauhtunutta »valtiasta
wastaan, mutta tämän armon ja sowinnon merkin
nähtyä, ruvesi Iwana wielä enemmin kiukusta kuo-
humaan. "Maan pettäjä", kiljasi Hsn pispalle, "sinä
et kanna ristiä, waan asetta minua wastaan. Et
sinä ole kansan paimen, maan susi, maras ja ros-
mo". Sen jälkeen meni Iwana pääkirkkoon ja käs-
ki messuta. Arkkipispan linnassa, johon kirkosta me-
ni, »valmistettiin hänelle murkina. Kamalalla äänet-
tömyydellä salasi hän aikeensa, mutta tuskin puoli
ateriaan päästyä laski petonsa Mallalle. Nyt kulki-
mat he huonesta huoneeseen surmaten kaikki jotka
käsiinsä saimat. Itse Imanaki mainitaan silloin poi«
kmensa samaa työtä tehneen. Hän käski sulkea kaikki
Nomogorodin paraat ja korkeimmat yhteen paikkaan,
jossa hän ja poikansa, selkähemosilla joukkoon kara-
ten, peitsillänsä »väsyksiin asti ihmisiä tappoimat; sen
jälkeen tuliwat opritsnickat työn lopettamaan. Joka
päiwä tuomittiin kuusi sataa henkeä kuelemaan. Wol«
kowajokeenki pistettiin amennosta satoja henkiä. Wii-
den miikon perästä sanoi tsari mihdoin koston täy-
tetyksi. Kutsuttua kokoon jääneet kaupungin asuja-
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met, warotti heitä edespäin uskolliset olemaan ja kas-
ki rukoilemaan puolestansa. Niin oli nyt Nowogo-
rodi, Wenajan maan suuruuden alku, alennut! Ei se
enää entisen koreutensa ja awaruutensa suhteen ollut
suurta kylää parempi. Pleskowanki ja Twerin syy-
tettiin tehneen liiton Puolan kanssa. Palatessansa
käwi Iwana niiden kautta. Pleskowan asujamet sai-
wat alamaisuudellansa tsarin lepytetyksi, ettei hän
muuta tehnyt, kun otti waan kaupungin tawarat.
Mutta Twerissä uudistettiin Nowogorodin hirmut.

Pelwolla odottiwat Moskowan asujametki, wallit-
siata totia, kun sielläki epäiltiin oleman monta parem-
musta ja rudtinan omaistaki yhdessä neuossa Puo-
lan kanssa. Tultuansa näyttiki tsari, ettei pelko tyh-
jä ollut. Kahdeksantoista wipudirsipuuta nostet-
tiin heti kaupungin poraatte paikalle, jossa suuria
waskilattiloita kiehutettiin ja monta muuta piina-
asetta koossa oli. Kansa hämmästyi. Tsari sen näh-
tyä, meni itse kadulle ja huusi sanoen: "Moskowan
asujamet! alkäät peljätkö, minä aiwon waan muuta-
mia maanpettäjiä rangasta." Pian tuotiin kclme
sataa henkeä paremmuksista ja korkeimmista wirka-
miehista uhriksi. Ruhtinan linnamäen piti siinä pee-
welin työtä tekemän, ja ruhtinas itseki mainitaan
peitsillänsä erään ukon hengettömäksi pistänen. Nä«
mät tapahtuiwat w. 1570. Kaikissa oli hän itse
saapuilla. Itse käwi mmhattuin huoneissa ja pakotti
komilla waiwoilla waimot miestensä kätköt ilmoitta-
maan. Kolme päiwä sen jälkeen tapettiin wiela usi-
ampia ja ruumiit jätettiin kaduille koirain ja lintuin
ruaksi. Kolme sataa waimonpuoltaki mainitaan Mos-
kowan jokeen hukutetuksi. Iwanan sillä lailla ala-
maistensa werta wuodattaissa, ryhtyiwät wiholliset
joka kulmalla sota-aftisiin ja koko Euroopa odotti
waan hänen loppua. Mutta Iwana lähti kuitenki ur-
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hoollisesti wihollisia wastaan. Nyt nousi hirmuinen
ja werinen sota. Wihdoin tehtiin rauha, kun kaikki
seuruudet oliwat wäsyneet. Niin pääsi tsari wahin-
gotta tästä waarasta.

Surullinen tapaus, johon Iwanan pikasuus oli
syy, teki hänen wiimeiset päiwänsa karwaiksi. Kun ni-
mittäin Puolalaiset wiimeisessä sodassa oliwat pahoin
hawittäneet Wenäjän bojarem maita, eikä tsari sii-
tä huolinut, waan ajatteli, että wilun ja näljän piti
pian heille kostaman; niin pyysiwät paremmukset
häntä kokomaan sotawakeä ja säätämään poikansa
pääjohdattajaksi, ei tieten hänen mietinnästänsä, waan
luullen hänen jo wanhuudesta heikoksi tulleen. Sa-
maa pyysi poikaki. Siitä suuttui tsari kowin, pitäin
sen ylönkatsenna kohtaansa ja epäillen pojan petosta
mielimän. Muita rankasi kuolemalla ja poikaansa,
joka polwillansa rukoili häntä, löi kepillä niin kowin,
että neljän päiwän perästä kuoli. Toiset mainit-
semat hänen muista syistä poikansa ehdolla surman-
neen. Mutta Iwana, jolla oli sama luonto surussa,
kun wihassaki, tuli nyt sangen surulliseksi. Matona
keturoi hän maassa walittain waikiasti. Rauhaton
yöllä, rauhatton päiwällä, ei hänellä ollut lepoa mis-
sään. Paha omatunto waiwasi häntä alati. Ei
kauan wiipynyt ennen kun waiwoista riutunut wih-
doin kuoliki.

Merkillisten Iwanan aikuisten asiain joukkoon
luetaan uudet wallottamiset Sipirian maassa, joka
wihdoin w. 1580 erään lermak Timothejewa
nimisen Kasakkain päällyksen kautta tykkänään tuli
Wenäjän wallan alle.

Oikeuden ylöspitamiseksi toimitti Iwana IV:jäs
kaksi lakikirja, joiden jälkeen suomittaman piti. Wuon-
na 1556 teki kauppa-liiton Englandin kanssa. Wuon«
na 1564 toimitti erään Danskalaisen kautta ensimai-
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sen kirjapainon Moskowaan. Wuonna 1575 annet-
tiin Saksalaisille Lutherin uskosta lupa rakentaa en-
simainen kirkko Moskowaan.

Viisikymmentä wuotta hallittuansa kuoli Iwana
IV:jäs w. 1684. Hän oli luonostansa tarkka, taito-
nen, urhoollinen ja työssä kun waiwoissaki, wäsymä-
töin. Sen laisilla luonnon omasuuksilla wahwisti
waltakuntansa, laitti sille sekä sisällisen, että ulkonai-sen arwon. Paranti sota- ja kauppawehkeet. Mutta
pikasuutensa wietteli hänen moneen hirmutyöhön,jos-
ta alamaisensa nimittiwät hänen hirmuiseksi. —
Nuhtinan puolison kuoleman jälkeen alkoiwat tawat
ruhtinan holvissa tuimeltua.

Kahdestoista Luku
Theodori I:mäisen huono hallitus; Bo-

risa Theodorin poika Godunowa nousee hal-
litus-istumelle; Hänen hallitus, lväarä De-
metrio; Borisa kuolee; Wäarä Demetrio wal<
lan päällä; Tulee pois siitä.

Isänsä wiimmeisestä tahdosta nousi Theodo-
ri I:mäinen seitsemän kolmatta wanhana tsarin is-
tumelle. Ei kansalla ollut sillä ajalla äänioikeutta hal-
litsian lvalitsimiseösa, eikä muissakaan asioissa suu-
remmasta arwosta. Nyt säättiin hallitusmuodon ta-
panen. Moskowan wapasukusten lähettiläät tuliwat
nuorelle ruhtinalle hallitusta tarjoomaan. Theodori
oli heikko. Sentähden oli isänsä määrännyt wiisi
parasta bojaria häntä hallituksen töissä auttamaan.
Tsarin lanko, Borisa Theodorin poika Goduno-
waksi nimitetty, joka entisen tsarin aikana oli pian
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kunniasta kunniaan noussut, himoitsi wiel^aki suurem-
pata arwoa, eikä tytynyt ennen, kun oli korkeimman
määrän käsittänyt. Tosin oliki wiisas ja taitama,
mutta oikeudesta ja wclwollisuuksistansa ei paljon
lukua pitänyt. Hän antoi surmata tfarin alaikäisen
wcljen, Demetri on kasivatushuoneessansa, ja sanoi
tsarille hän^n äkkiä kuolleen. Sen teki hallitukseen
päästäksensä nykyisen hallitsian jälkeen. Mutta kun
suuriruhtinatar synnytti tyttären, raukesi hänen toi-
wo sillä kerrclla tyhjään. Eipä Borisa sittekään asia«
tansa siihen jättänyt, waan rupesi mainitlua lastakl
wäjymäan, ja muutamain wuosien perästä oliki lapsi
kuollut. Ruotsin kanssa jo aljetun sodan sowitti Bo-
risa pois; kun hänen oli parempi rauhan aikana
kaikella lailla puoltansa pitää. Sillä ajalla tuli tsa-
ri huonoa huonommaksi, ja kuoli 7 p. Tammikuussa
w. 1598, huonoa hallitusta pidettyänsä neljätoista
wuotta. Hänessä loppui Rurikin sukuhuone, joka
seitsemän wuossataa oli Wenäjän walraa pitänyt ja
synnyttänyt kaksicuudettatymmentä hallitsiata. Tämä
suku perusti Wenäjän waltakunnan woimallisen suu-
ruuden. Hoivielamassäilsä oliwat senaikuiset suuriruh-
tinat hyivin hekummall-sit ja ylölliset. Rualla olles-
saki tviljeltiin monenlaisia kultasia juoma-astioita, j.n.e.

Theodori I:mäisen hautaamisen jälkeen kokousi-
wat bojarit ehdottelemaan uuden tsarin walltscmisesta.
Usiammat tahdoiwat nyt Borisata; mutta hän oli
ensimmältä sitä wastaan olemanansa, ehkä jo mon-
ta wuotta oli moninaisilla rikoksilla sitä itsellensä
hankkinut. Wihdoin wastaanotti wallan ohjat kuiten-
ki w. 1598, ja jakoi runsaita lahjoja sekä ylhäisille
että alhaisille. Juhlallisesti kruunattiin hän nyt pää»
herraksi ja sen jälken wannoi suuressa messussa kor-
kialla äänellä, ei jättää yhtään alamaistansa waiwai-
suuteen, waan jakaa heille omastansa; jonka wah-
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wistukseksi repäsi paitansa halki. Ei tosin hän säätä-
nyt julkisia wercnwuodatuksia, mutta jos joku ei ollut
mieltä myöten, niin sen toimitti hiljasuudessa pois
hengiltä.

Edellistensa lailla kutsui taitamia ja oppineita
maahan, tietoa ja wiisautta lewittämään. Naitti
tyttärensä Aksenian Danstan kuninkaan Kristiani
IV:jännen weljen kanssa ja piti suuret kullalta, ho-
pialta ja kalliilta kiiviltä hohtawat häät. Mutta pi-
an sen jälkeen seurasi suuri murhe, kun se nuori ku-
ninkaan poika kuoli kowaan tautiin. Borisa itseki luli
ennen pitkää kiwulotseksi ja, luwaten runsaan palkin-
non, haki parantajata; mutta kun ei kukaan, peljäten
tsarin kowuutta, siihen rumennut, niin tuli lviimein
muuan wapasukusen puoliso sanoen miehensä tietämän
siihen tautiin neuon, mutta ej tahtoman ketään aut-
taa. Senlaisella walheclla tahtoi hän miehensä ko-
wuudcn kostaa. Mutta kun mies sillälailla pakotettu
tulemaan tsarin tuoksi ja hänelle parantajaksi rupea-
maan, Monenlaisista kukkasista ja ruohoista keitetyllä
»voiteella onnellisesti sai tsarin paranemaan, niin pääsi
aiwotusta kostosta.

Kowa nälkä rasitti nyt taas Moskowata ja sen
likimaita. Se oli niin koma, etcä sata kaksikymmentä
seittemään tuhatta ruumista wietiin »vähitellen ulos
kaupungista. Tsari itseki koki kaikella lailla huojentaa
sitä suurta hätää. Joka päima jakoi määrätyssä
paikassa rahaa köyhille ja alkoi monta rakennusta,
joissa kansa sai työllänsä ansaita. Rosmojaki sikisi
silloin paljon kaupunkiin. Wihdoin karttui niiden
joukko niin suureksi , ettei muutoin kun sotamäella
niitä hälviamäan saatu. Ehkä hätä oli suuri maas-sa, piti tsari kuitenki monta hyödyllistä tointa. Suos-
tui kauppaaliittoja monen parhaan Saksan kaupungin

8
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kanssa. Koki parantaa sotawehkeitäki ja siinä mie-
lessä toimitti monta päällysmiestä ulkomailta. Smo<
lenskin ympärille lyötiin muurit Puolalaisia wastaan
ja rajoille tehtiin sotawarutkeita Tatarilaisia jaTsir-
kassilalsia wastaan.

Ehkä näin kiitettäwiäki töitä teki, ei hän kui-
tenkaan woinut pahaa luontoansa muuttaa. Wält-
täin julkista wäkiwaltaa, piti kuitrnki salasta tiedus-
telioita ja päällekantajita, joiden kautta moni tuli on-
nettomaksi ja monta huonetkuntaa häwisi. — Kaikis-
ta enimmän kärsimään tuli Romanoman suku.
Mutta yhteinen »varallisuus oli kuitenki yhtäpäätä
nousemisessa Borisan aikana, ja jos hänellä olisi
ollut pitempi rauha, niin kukatiesi hänen aikansa oli-
si ollut onnellinen Wenäjän maalle'; mutta äkki ta-
paus häwitti rauhan ja tyhjäksi teki hänen waiwain-
sa hedelmät.

Eräs lahko eli lakoppi niminen wapasu-
kunen, jonka sukunimi oli Otrepiewa, oli tullut
Moskowaan tieto-opissa ylöskaswatettaa. Hywan
luontonsa tähden pääsi hän neljäntoista wuoden ijäs-
sa hengelliseen säätyyn ja pantiin G regori o hänel-
le nimeksi. Patriarkka Jobi hänen hywäksi nähtyä,
otti huoneeseensa. Siellä kuuli muutamilta, jotka oli-
wat tunteneet murhatun Demetrion, olemansa sen
onnettoman ruhtinan pojan näköisen. Siitä syttyi
häneen kunnian himo ja laittain itsellensä tarkan tie-
don Demetrion tawoista ja luonnosta, rupesi suuria
toiwomaan. Sanoiki wihdoin seurakumpaneillensa ,
että hän oli se Demetrio, jonka luultiin kuolleen ja
oikoi ottaa takasin isänsä istumen. Sen kuuli tsa-
riki, mutta ei mitään lukua siitä pitänyt, käski aino-
asti kirjottajansa Wasiliewan toimittaa hänen kaukai-seen monasteriin kowan päällysmiehen alle. , Mutta
kun Wasiliewa waromatta puhui siitä muilleki, tuli
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waara Gregorion korwille, joka heti lahti stta pako-
on. Wähän aikaa fen jälkeen oltuansa muutamassa
yksinäisessä monasterissa lähti Puolan maalle, jossa
eroitettuna papin säädystä oleskeli, siellä ja täälläsuuressa köyhyydessä. Wihdoin ruhtinas Adami Wis-
newetskin palwclukseen päästyä kirjotti olemansa Iwa-
na lV:jännen pojan Demetrion ja erään papin po-
jan murhatuksi siassansa, ja mainitsi sen ohessa, eltä
muutamat uskolliset bojarit olisit kappaleen aikaa pii-
lottaneet häntä huoneessansa, ja sitten monessa waa-
rossaki olleensa. Kultanen, ruhtinas Mistiflaussilta
kummin lahjaksi annettu, kalliilla helmillä kaunistettu
risti olisi hänellä merkkinä. Mainitun kirjoituksen
pisti wuodetsiallensa kätköön,- teki itsensä sairaaksi ja
kutsutti papin tykönsä, jolle ilmoitti suusanalla sala.
suutensa, sanoen, että todistus sen päälle kuolemansa
jälkeen löyttäisiin makaussialtansa. Herra, sen papil-
ta luultua, katsotti sängyn, ja löysi kirjoitutscn. Nyt
kckiwat he paraimman jälkeen parantaa suä korkiata
sairasta. Lääkkeistä tuliki apu, sairas parani pian.
Nyt rupesi ylönpaltinen onni häntä noutamaan.
Wisnewetstin apen, Minisekin tytär suostui häneen
ja kestinäinen rakkaus tuli heidän wälille. Isa, sen
hawattua, lupasi heidän naimistenki mennä, sitte kun
se wieras nuorukainen ensiksi oli astunut Wenajän
ruhtinas^istumelle. Nyt kutsutti kuningas Sigismun-
di Puolan wapasukuset yhteiseen kokoukseen, johon
Otrepiewaki tuotiin ja sai liikuttawaisclla puheellan-
sa kaikki puolellensa. Tosin ei kuningas tehtyä rau-
haa Wenajän kanssa tahtonut rikkoa, mutta antoi
kuitenti olahaNitsioittensa kenen hywänsa auttaa sitä
wallan himotsiata nuorukaista.

Wihdoin kuuli tsariki ne ihmeelliset tapaukset.
Salatutkistelia meni ja laitti pian sen tiedon, että se
u-usi hallitsiaksi pyrkiwä ei ollut muu kun se karkuun
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mennyt hengellisen säädyn palwelka Gregorko Otre-
piewa. Tuskin muistikaan Borisa häntä enää. Nyt
rankasi hän Wasiliewan hengen rangastuksella huo-
limattomuudestansa ja pani muutamia, jotka tunsiwat
Otrepicwan, kuningas Sigiömundille ilmoittamaan
kuka se merkillinen wieras oli; mutta ciwat saaneet
häntä uskomaan.

Pian kokousi paljon Puolalaisia ja kasakoitasen määrän ruhtinan pojan ympärille. Nyt oli hän
jo mielestänsä kyllä wahwa rynnästämään Wenäjän
maara. Usiat kaupungit altiisti porttinsa awaten ot-
tiwat hänen »vastaan, ja monta maakuntaa luopui
kohta hänen puolelle. Tosin oli Borisa jo monasti
sotawoimalla woittanut kilwotteliansa; mutta kun ka<
pinan tuli lewisi tuimasti joka haaralle, ei ollut enää
luottamista fotajoukoihin, ja itse pääkaupungissaki ha-
lvattiin kapinan alku. Niin ennätti nyt entisten ri-
kostmsa kosto Borifata. Ei hän kuitenkaan saanut
nähdä melstctten loppua; kun kerran rualta päästyä
äkkinäisestä pistoksesta sisamyksissänsa kahden tunnin
sisälle kuoli w:a t 605, syystä tuullenitsensä myrky-
tetyksi. Hänestä nähtiin, että suuret luonnon lahjat
paitsi rehellisyyttä eiwät mitään hyödyttä. Hän pe-
rusti Wenäjän maassa sen lain, ett'ei talonpoika sai-
si jättää isänsä maata, maan riippua siinä kiininiin-
kun taimi jmirissansa.

Borifan kuoleman jälkeen tehtiin hänen poika
Theodori kuudentoista wuoden wanhana Wcnajan
maan tsariksi. Äitilla oli hoitohallitus. Mutta mi-
tä siitä niin huonosta hallituksesta oli niin rauhatto-
milla ajoilla. Koko waltakunta oli rauhattomassa
epäilyksessä ja ruhtinoitaki ynnä paraita bojaria
luopui jo Dtrepiewan puolelle, ja kaupungit, joiden
kautta kulki, tekiwät samoin. Ia kun sotawäestöki
näytti olewan hänen puoleen taipnwainen> rohkefl itft
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astua sotamicswi eteen, joilta ilohuudolla wastaan
otettiin. Mutta jotka toisesta mielestä oliwat pake-
niwat pois. Ei enää ollut sotawoimaa, joka olis
estänyt sitä uutta Demetriota Mostowaan menemäs-
tä. Kuitcnki wiipyi hän wielä Tuulassa, sala-tut-
kioilla tiedustellen Mossowan asujanten mieliä. Ne
oliwat muiden kaltaiset ja pian tuliwat lähettiläät
kuulaan, jotka kansan puolesta juhlallisesti, omistimat
hänen Wenäläisten itsewaltiaaksi. Mutta nuori tsari
aitinensä eli wiela ia kaikkein ensimäiseksi tuomitsi
uusi waltias heidät kuolemaan. Kaksi ruhtinasta lähe-
tettiin Moffowaan tuomiota täyttämään. Ensiksi
kuristettiin tsarin äiti,mutta poika wastusti kauan
neljää sala-murhajata siihen asti, kun wihdoin woit-
liwat. Sisarensa Akstnia wietiin Wladimirin mona-
-steriin. Kansa wawosi Borisata wiela haudassaki,
kaiwoi ylös ruumiin, rääkkäsi pahasti, ja wihdoin
hautasi erään monasterin hautaus-maahan.

Nyt tuli wäärä Demettio juhlallisesti Mosko-
lvaan ia kaksi wiikkoa sen jälkeen kruunasi Patriark-
ka hänen Dem etri o Iwanan pojan nimellä.
Johannes IV:jannen wiimmenen puoliso eli wielä.
Mutta jos hän oli hallitsian äiti, kuinka taisi hän
jäädä monasteriin yksinäisyyteen, jossa hän oli?
Suurella kunnialla wietiin hän nyt Mostawaan, jos-
sa Demetrio lapsellisella rakkaudella kyyneleet silmissä
»vastaanotti hänen. Ehkä moni siitä ustoi^ hänen
Demetrioksi, oli kuitenki niitä jotka epäiliwät; mutta
satasilla murhilla ja rangastuksilla bawitetiin ne pian.
Ruhtinas W a siliä Iwanan poika Suisk oi, tsa-
rin puolison setä, eli myös wielä.

Tämä uusi halitsia, joko hän oli laillinen ruh-
tinan istumm perillinen, taikka ei, oli kuitenki wasta
inainitun nchtinan luonnollinen wihollinen. Pian
kuului, että tämä mietti kapinaliittoa tsarillc, joka
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myös todeksi näytettiin ja hän tuomittiin kuolemaan;
mutta entisen suuriruhlinan lesken esirukouksella sai
armon ja kaiken entisen nrwonsaki. Sen laupiuden
kautta toiwoi tfari saaman hänen puolellensa; muttase oli kuitenki cnsimäinen syy hänen lankemutseen.

Nyt mieli tsari naida kihlatun morsiamensa
Msinetin tyttären, joka jo oli Moskowassa. Usein
käwi ylkä hänen tytönä ja toimitti hänelle huwituk»
sia, joita Wenajän kansa pyhyytensä pahennuksena
piti ja luultiin tsarin oleman Paawin ulkolaisen, joka
Wenaläisistä ei parempi ollut kun täysi pakana.
Häapäiwä tuli ja patriarkka pani kruunun nuoren
tsarin puolison päähän; mutta entisen tawan jälkeen
olisi tsarin itsen pitänyt se tekemän, ja sentähden piti
kansa hänen wanhain tapain pahentajana. Ilman
sitä antoi Puolalaisille edun Venäläisten suhteen,
josta niin suuttui kansa, että kapinallisia liikunnolta
hawattiin strelitsain joukossa, jotka kuitenki pian cs^
lettiin. Vaarallisempi oli se kapinaseura, jonka joh-
dattajana ruhtinas Suiskoi oli. Kauniilla puheellan-
sa sai pian paljon mäkeä puolellensa, ja kun wiisi-
toista tuhatta miestä oli koossa, meni Suiskoi ruh-
tinan linnaan ja wahtein woitcttua tappoiwar sota-
miehet tsarin, kun oliwat entisen tsarin leskeltä kuul-
let, ettei se wäarä wallitsia ollutkaan hänen poikan-
sa. Samalla ajalla surmattiin kaikki Puolalaiset, jot-
ka kasiin joutuiwat; surmatun tsarin nuori puoliso
waltti kuoleman tuntemattomilla waatteillansa ja
hänen isä Suiskon warjeluksella. Kapinata oli kah-
deksan eli kymmenen tuntia. Sen jälkeen tuli rauha
entisellensä ja seuraamana yönä oli hiljainen elämä
koko kaupungissa.
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Kolmastois ta Luku.
Suiskoi nousee tsarin istumelle; hänen

onnetoin hallitus ja loppunsa; pahentawai-
nen wälihallitus. Mikaeli, eninnäinen Ro-
manowan sliwusta; hänen hallitus; Aleksei;
Theodori III:mas; silmailemä Wenäjan maan
sifalliseen tilaan.

Wuona 1606 nousi Suiskoi, kolme paiwaä ka-
pinan jälkeen, puollustcijittcnsa awulla tsorin istumel-
lc. Mutta hän oli omaksi ja kansansa wahingoksi
killvotteleniisella päässyt sille kunnian kukkulalle; eri-
puraisuuden henget, kerran irti päässeet, euvät niin
pian asettuneet.' Hän koki rauhaa toimittaa Puolan
kanssa; mutta ei lähettiläitäkään siellä wastaanotet-
tu. Bojarit, jotta ennen oliwat hänen wertaistnsc,,
kadehtimat nyt häntä. Sentädden lähetti kaikki tyty-
mattömät Moskowasta walt^kunnan kaukaisimpiin
maihin. Mutta ei sittäkän hyötyä ollut, waan tyty-
mättömyys lewisi usiampiin waltakunn^n osiin. En-
nen pitkää oli se juttu liUkeellä, etta Demetrio wielä
eläisi ja eräs sotapaallys olisi kapinassa surmattu,
mutta tsari paloon päässyt. Tämän uuden pettäjän
nimi oli Iwana Bolotnikowa. Hän oli eräs
karannut orja, mutta sai paljon puolluöla, jolla kal>
kasi Moskowan päälle. Hänen wacensä woitettiin ja
hiotettiin, mutta wahä hyöty Mi oli. Paitsi toista
samanlaista pcttäjätä, joka woitettiin, oli wielä kol-
maski, joka sai wahwan puollukscn Puolassa. Sen
määrän Dcmetrion jälkeen jäänyt leskl omisti hänen
ensimäiseksi puolisoksensa ja eli yhdessä hänen kanssa.
Taas piti Wenäjan maan kärsimän sisällisen sodan
hirmuja, kun tämä uusi waärä Dcmetrio Puolasta
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saadulla sotawaella, jossa oli muutamia Wenaläisiä-
ki, waelsi' Moskowata kohden w. 1609. Komin ah-
distettu tsari pyysi nyt apua Ruotsista ja sai wiisi
tuhatta miestä, mutta kun ei palkkaa ollut heille mak-saa, niin luopuiwat ne Puolalaisten puolelle ja tu-
liwat wielä suuremmaksi rasitukseksi Wenajän hallit-
sialle. Moökowa piiritettiin ja pian rupesi nälkaki
waiwaamaan sen asuiamia. Wthdoin oli kapina ylin-
nä tsaria wastaan , joka pakotettiin päällensä otta-
maan papin kaapun. Niin annettiin Puolan kunin-
kaalle, joka lähetti hänen ynnä puolisonsa kanssa
Warsowan kaupunkiin, jossa hän wankina kuoli w.
1610. Hänen onneloin hallituksensa oli ollut neljä
wuotta.

Wenajän maa oli taas ilmaan hallitsiatta, ja
nyt tuli uudet sekannukset, jotka tawallisesti laitto-
muudesta seuraamat. Bojarit eiwat sopineet uutta
paämiestä walitsemaan ja päättiwät itse yhteisesti
hallita. Puolan kuningas ja wäarä Demetrio piirit-
tiwat parastaikaa Moskowata. Wihdoin suostuiwat
paremmukset keskenänsä antaumaan nuoren Wlädis-
lawan, Puolan kuninkaan pojan, »valtaan ja mainitse-
maan hänen suuriruhtinaksi. Niiden Tatarilaistenpääl-
lysmics, jotka oliwat Demetrion puolella, aikoi nyt lait-
taa tämän Puolalaisille; mutta arwaten petoksen,
tappoi Demetrio hänen metsämatkalla , johon oli
maaninut kanssansa. Mutta surmatun päällyksen poi-
ka kosti, lyöden murhaajan pään miekalla poikki. De-
melrion puolluö kiiwastui siitä niin, etta wannoiwat
hänen puolisolle Marjanalle ja wielä syntymättömälle
lapsellensa wilpittöman uskollisuuden. Eräs kasak-
kain päällys, Sarutski, rupesi nyt kanssa tätä
puollustamaan ja mieli laittaa hänen Wenajän wal-
lan jstumelle. Wielä oli neljäs wäärä Demetrio, joka
hirtettiin. Sillä wälin ehti yksi wähHnen scunms
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Moskowassa Puolan kuninkaan pojan tsariksi mai-
nitsemista. Siitä suuttuen waelsi isä Sigismundi
Moskowacm ja teki hirmuisen weren wuodatukstn.
Nyt waltakunnan wiimeisen loppunsa portaalla tuli
apu äkkiä erään heikon ja tuntemattoman miehen
kautta. Lihan myyjä Kosma Miinin nimeltä,
kehoitti sydämellisellä puheella maanmiehiänsä koti-
maata häpiällisesta rasituksesta pelastamaan, eikä
säästämään huoneitansa, kaluansa, rahaansa ja waat-
teitansH sotawäkeä laittaissa, waan suurimmassa tar-
peessa waimonsaki ja lapsensa pantiksi panemaan.
Tästä puheesta taipuneet kokosiwat Wenäläiset pian
pienen sotajoukon, joka sitten tulleista lisistä kaswoi
suureksi sotawoimaksi. Uusi rohkeus karkasi nyt kau-
an rasitetun kansan, ja urhoollisesti karattiin Puola-
laisten päälle, jotka usein woitettuna welaysiwät ra-
joillensa w. 1613. Niin pääsi Wenäjän maa »va-
paaksi. Se julma maata rosmoten kulkema Saruts-
l'i otettiin wihdoin wangiksi w. IW2, ja wietiin yn-
nä Marianan, joka hänellä nyt oli puolisona, ja kol-
lniwuotisen lapsensa kanssa Moskowaan, Hän itse
seiwästettiin ja poikansa hirtettiin, mutta Mariana
korkian sukunsa suhteen pantiin ikuiseen wankiuteen,
jossa hän pian kuoli.

Niin tuli rauhan tywenä pitkällisten myrskyin
perään; —

mutta se oli kun hiljaisuus kalmistossa.
Kaikki oli hämitetty ja asukkaar pois hajonneet.
Monta maakunta oli sodan ajalla tullut wieraöten
ivaltaan ja monta kauppaliittoa rauennut.

Nyt tarwittiin wakaa ja rauhallista hallitusta
waltakunnan parannukseksi. Bojarit, woiwodat ja
muut paremmukset tuliwat kokoon soweliasta hallitsi-
ata walitsemaan. Kauan moniaalle arweltua, walitsi-
wat wihdoin yksimielisesti Mikaeli Theodorin
Pojan Romanowan, kun oli entisen hallitsia-
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huoneen kaukainen sukulainen, ja myös esteeksi kor-
kiain kunniahimolle. SiUon oli Mikaeli waan kuu-
dentoista wuoden wanha ja kaswatettu monaöterin
hiljasuudcssa. Kun hai.en äiti nyt luuli poikansa ko-
rottamisen, niin tuli mielipahoinsa, korkeuden waa-
rat kyllin nähtyänsä. Wihdoin suostui kuitenki siihen.

Wuonna 1613 tuli tämä Mikaeli Theo-
dorin poika Romanowan nyt wielä Wenäjäs-
sä hallitsema suku wallalle. Rauha oli nyt tarpeelli-
sin tuskin perihäwiöstä päässeelle waltakunnalle. Ei-
pä nuori tsari rauhan toimessa uhria säästänytkään.
Ensiksi ehdotteli rauhaa Ruotsin kuninkaan Gusta,
wi Adolphin kanssa, mutta tämäpä kuitenki pit-
kitti sotaa, kunnes Mnajän maa Etolbowan rau-
halla w. NN7 luopui Karjalan ja Inkerin maista,
ynnä I'vangorodan, Narwan ja Liwonian maan
kanssa, ja wielä päälliseksi maksoi kaksi sataa tuhatta
ruplaa. Sitä wastaan antoi Ruotsi Nowogorodan ja
Laatokan takasin. Niin tuli Lawajoki Laatokan kai-
wantoon kanawaan juoksema, waltakuntain rajaksi. Ei-
pä »vieläkään Wladislawa la'annut Venäjänmaan
hallitusta itsellensä maalimasta, ja sotajoukon koottua
meniki Moskowan muurien juurelle. Mutta Mikacli
päatläin mieläki jotain uhrata kotimaan edestä antoi
w. 1618 Smolenskin, Semerian ja Tsernigoman Si-
gismundllle, jota wastaan Puolan kuningas suostui
rauhaan, päästain Mikaelin isänki wankeudesta, jossa
oli kitunut sinä asti, kun Suiskoi, wäärän Demetrion
asiassa, oli lähettänyt hänen Sigismundille. — Kun
nyt Mikaelilla oli rauha wicrasten waltakuntain kans-
sa, rupesi kaupan uudistamisesta murhetta pitämään.
Laittoi lähettiläitä Aasian »valtakuntiin kauppaliittoja
sowittelemaan, erinomattoin silkkikaupan tähden.

Sigismundin kuoleman jälkeen wuonna 1632
nousi taas sota molempain waltakuntain wälille.
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Viimeisessä rauhanteossa kärsityistä wahingoista tu-
liwat Wenäläiset mieluisiksi sotaan, ja kun Ruotsiki
soti Puolaa, oli nyt hywä tilasuus saada hukatut
maat takasin. Mutta eipä se yritys toiwon jälkeen
käynytkään, sillä Smolenskiä piirittäwälstt Wcnäjän
rudtinat tuliwat keskenänsä riitaisiksi ja sotamiehetki
kapinan hankkeissa rupesiwat nm isemaan. Piiritetyt
sen hawattua, hyökäsiwät ulos muureistansa ja pa-
kottiwat Wenäläiset rauhaan. Wiasmassa piti We-
näläisten wahwistaa kaikki entiset maiden poisanto-
suostumuklet ja kokonaan luopua Liwon, Wiron ja
Kuurin maista, jota wastaan Wladislawa lupasi
Wenäjän hallitusta ei enää tahtoa ja wahwisti Ro-
manowan suwun oikeuden siihen; Turkkilaistenkikans-
sa suostuttiin liitto, jossa Turkin keisari tunnusti tsa-
rin Venäjänmaan waltiaksi, luwaten pakottaa Tau.-
rian khanin maksamaan kaikki Wenäjän maassa hä-
neltä tehdyt wahil,got.

Mikaelin kaksineljättä wuotisen hallituksen ajalla
sai Wenäjän maa rauhaa nauttia seka sodista että
kapinoista. Jo yhdeksän wiidettäkymmenen wanha-
na kuoli hän w. 1t)45, alamaistensa suureksi kaipioksi.

Kuudentoista kymmenen wuoden ijalla tuli
Aleksei Mikaelin poika hänen siaan. Isältän-
sä peri rauhallisen hallituksen ja opettajaltansa Mo-
rosomalta oli saanut hywiä neuoja. Saman mie-
hen neuönpidosta nai nuori tsari alhaisen wapasuku-
sen tyttären Marian, jonka howyys ja ihanaisuus
palkitsi kaiken häneltä puuttuwaisen sukukorkeuden ja
rikkauden. Morosowa nai itse Marian sisaren ja nou-
si sillä lailla korkiaan kunniaan. Muutamain wuosien
perästä nousi waarallinen kapina Moskowassa w. 1648.
Syysiihen oliMorosowan ahneus. Tsarin piti antaman
muutamia wihatuita wirkamiehiä suuttuneen kansan
käsiin ja tuskin sai armahikkousa lrarjcNuksi. Aleksti
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antoi koota ja tutkia wanhat lait ja sääsi uuden sii-
hen aikaan paremmin sopiwaisen lakikirjan, jonka
jälkeen siitä ajasta Wenajässa tuomittiin.

Wielä kerran ilmestyi yksi wäärä Demetrio w.
1650. Tämä oli erään Puolan wapasukusen Dani-
louskin palwelia. Kerran hänen saunassa ollessa, näh-
tiin kirjoituksen niukasta hänen ihollansa, ja kun Da-
nilousli sen kuuli, kutsutti hän erään papin sitä se-
littämään. Hän sanoi sen kirjotukftn olewan Wenäjäta
ja merkitsemän: "Demetrio, tsari Demetrion
poika. Sen julisti Danilouski tehden siilä seuraa-
waisen jutun: eräs kasakka olisi pelastanut ja kas-
wattanut salaa rubtinan pojan Demetrion. Tämä
uusi onnen ajaja pääsiPuolan kuninkaan Wladislawan
eteen, joka halusi kapinata Wenäjässa nostaa. Mutta
Kasimiri, joka heti Wladislawaa hallituksessa seurasi,
tahtoin rauhaa Wenäjän maan kanssa pitää, karkotti
poi? kumman kasakan waltakunnastansa. Wähan
aikaa Wenäjän tsaria paossa kuljettua tuli hänRuot-
sin pääkaupunkiin Tukholmiin, jossa wihdoin Holstei-
nin hertua, Kristian Alberti, hänen ystäwällisesti
wastaanotti. Mutta Wenäjän hallitsian maatiessä
piti hertuan antaa pettäjä hänelle. Wäärä Demetrio
wietiin nyt Moskowaan äitinsä nähdä, josta silla
ajalla oli tieto saatu. Äiti omisti poikansa, ja pet-
täjä rewastiin rangastukseksi neljälle kappaleelle.

Sillä walin syttyi kuitenki sota Wcnäjän ja
Puolan wälilla w. 1654. Se tapahtui seuraawai-
sesta syystä: kun usioita sillä ajalla Puolan alle kuu-
luwaisren Pieneen Wenäjaän asettuneita wapaita
kasakoita rumettiin orjiksi tekemään ja Greikan us-
kosta Paawin uskoon pakottamaan, niin antausiwat
he Wenäjän maan turmiin. Siitä syntyi sota, jossa
Wenäläisillä oli semmoinen onni, että ennen eroitetut
kaupungit Kiijoki, Smolenski, Tsernigowa
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ja Pohjainen Nowogorodi jällen yhdistettiin
heidän maan kanssa, ja sen jälkeen otti tsari Pienen
ja Walt ian Wenäjän Maltaansa. Nyt tehtiin
kolmetoistawuotinen rauha Puolan kanssa. W. 4656
soti Aleksei Ruotsinki kanssa. Alussa hän onnellisesti
waltasi Narwan ja Tartolinnan fDorpatin,) mutta
Riigassa muuttui tsarin onni ja wihdoin piti hänen
suostuman samoin rauhan ehtoin kun Stolbowassaki.— - Muut Aleksein hallituswuodet oliwat rauhalliset,
joina piti huolta sisälliseslä hallituksesta; kutsui työ-
miehiä wierailra mailta ; asetti lihawihin maihin
Wolgan ja Kaman warsille sotawankia ja Tatarilai-
sia; kutsutti laiwan tekiöitä Hollandista, ja edisti
kaupankäynnin ermomattainki Kaspiamerellä. Mustaan
Mereenki rupesi Aleksei nyt rakentamaan sotalaiwas-
toa. Cräs Dawetti Butler: niminen Hollandi-
lainen laiwan rakentaja teki siihen ensimäisen laiwan,
joka nimitettiin kotkaksi. — Aleksein aikana löy-
si myös muuan kasakka Dasnewi nimeltänsä tien
Kamtsatkaan. Sodissa kuluneita waltakunnan wa<
roja koki tsari parantaa, tehden määrällisen ra-
han muutotsenki siinä tarkoituksessa. Entisten ho<
piakopeikkain siaan tehtiin maskisia .samasta ar-
wosta käypiä. Niin kauan kun arwo oli muuttu-
maton ei kqnsa mitään walittanut, mutta kun ahneet
tvirkamiehet ja kauppiaat rupesiwat hopiarahoja waan
itsellensä kokoamaan, niin lankesi waskirahan arwo,
josta monta alemmaista erillismiestä tuli suureen wa-
hinkooN. Siitä syttyi kapina, joka ci werenwlwda-
tuksetta lopunut. Wihdoin kuuli kuitenki tsari kan-
san oikian walitukscn ja toimitti entisen rahan ta-
kasin.

Kuollut oli nyt Aleksein ensimamen puolisa Ma-
lia, jonka kanssa hänellä oli kaksi poikaa Theodori
ja Iwana, ja kuusi tytärtä, joista Sofia ckmimn
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on mainittaiva. Aleksei käwi usein kotonaki monen lin-
naseuruuteensa kuuluwaisen tykönä. Kerran kunennen-
ki tultuansa puolen päiwan aikana erään bojarin
Mativejewan tykö, näki rualla ollessanssa kumman
kauniin naisen istuman muiden joukossa, jonka suvia
kauneus sitoi tsarin sydämen. Naisen nimi oli Na-
talia ia hänen isä eräs köyhä wapasukunen maalta
Kirillo Nariskina nimeltänsä Matwejewan su-
kulainen, joka oli antanut tyttärensä hänelle kas-
watettaa. Sen jälkeen usiammasti saman bojarin
luona käytnä, pyysi tsari Nataliaa puolisoksensa; mul-
ta Matwejewa, muiden kateutta peljäten, ei tahtonut
itse antaa Nataliaa hänelle, waan neuoi tsarin kokoon-
kutsumaan muutamia maan kauniimmia tyttäriä, niis-
tä walitaksensa puolison. Ruhtinan käskyllä tuliki
kuusikymmentä kukostuksen kauneudessa olewaista tyt-
töä kokoon. Nataliaki arwattawasti oli joukossa ja
tsari antoi hänelle julkisesti kätensä. Tästä tuli sen
Suuren Pietarin äiti.

Kaikkiin hallituksen haaroin ennätti Aleksein tark-,ka uutteruus. Hän lähetti Wenajan ja Saksan sota-
päallyksta Siperiaan, sinne wakinaiöta sotawäkeä toi-
mittamaan. Tobolskin piiristöönasetettiin tuhat mies-
tä jalkawäkeä, sama määrä hewoöwakeä ja neljä tu-
hatta ftrelilsaa. Sillä mäellä moitti tsari kapi-
nalliset Kalmukit ja Baskiirat. Moneen maakuntaan
perusti työhuoneita, joiösa liinaa ja silkkiä kudottiin
ja rautakatuja tehtiin. Usein meni oudoissa waatteis-
sa alimmaistenki joukkoon, siellä kuullaksensa mitä
hänestä ja wirkamiehistansä sanottaisiin. Pakotti
rikkaat ja paremmukset asumaan Moökowaösa, kun
pelkäsi heidän kaukana asuessa saawan waarallisen
wallan. Samasta syystä muutti joka kolmas wuo-
si päämiehiä maakuntiinki. Hän oli kipakkaluomo-
nen, eikä kiukussansa huolmul ketä rankasi, mutta
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koki tawallisesti runsaitta lahjoilla erhetykftnsä pal-
kita.

Tsarilla oli satatuhatta miestä sotawoimaa rau-
han ajalla; mutta sodan ajalla päälle kahden sadan
tuhannen miehen. Hän oli runsas wieraille sotapääl-
lyksille ja alhaisilleki sotamiehille. Sotamies sai ur-
hoollisuuden merkiksi rahan hattuunsa eli käslwarrel-
lensa. Enin osa hewoswakea piti wielä jousia ja nuo-
lia aseinansa, multa jalkawäellä oli pyssyjä ja tappa«
roita (sotakirweitä). Aleksei kuoli neljänwiidectatym-
menen wuoden ijällä w. 1ö76, hallittuansa yksineljät-
ta wuotta, ja jätti hallituksen wanhimmalle pojal-
lensa.

Theodori 1II:mas alkoi hallita yhdeksäntoiZ-
takymmcnen »vuoden »vanhana. Hywää toiwoiwat
alamaiset hänestä, kun oli yötäwäUn-en, laupias ja
oppinut; mutta oli kiwuloinen ja heikkowoimanen
niitä etuja täydellisesti wiljelemään. Kuitenki oli hän
hallitus istumcn kunnia ja kaikissa walwoi alamais-
tensa parasta. Wasta toista wuotta hallitessansa
piti hänen sotaa hankkiman Turkkilaisia wastaan.
Se tapahtui sseuraam isesta syystä. Eräs kasakkainsukukunta, Saporogiksi nimitetty, ci tahtoin cnaä
Puolan orjuutta kärsiä, antausi Turkkilaisten turwiin,
mutta luopuiwat sitten heistä, omistain We^ajan
tsarin pääh>'rraksensa. Siitäpä tuli mainittu sota kolmeksi
wuodeksi. Sen jälkeen suostuiwat wälirauhan kahdek-
sikymmeneksi wuodeksi ja kasakat tuliwat Wenäjan
wallan olle. Niin saiwat Venäläiset suojuksen Turk-
kilaisia ja Taurian Tatarilaisia wastaan; mutta ruo-
ho-laksot Dnieperi- ja Dniesteri-jolien walllla piti
jäämän asumatta, ja oleman autiona molempain
taxsain wälillä.

Paraimman teki Theodon, kun hävitti niihin
aikoihin asti femattm arwojärjestykscn. Kun moni»
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naisit riidat usein nousnvat arwo-etusuuksiöla,< päatki
hän yhtäkkiä lopettaa tie melskeet. Tahtomanansa
tarkasti tutkia kqikki suku- ja wirka-kirjat, tuotti ne
eteensä ynnä kaikkein niistä kirjoitettuin mukausten
kanssa. Sen jälkeen, suuressa kokouksessa bojareille
entisestä arwojärjeslyksestä tulleet sekannukset kerrot-
tu?, lausui scuraawaiset merkilliset sanat : "ei suku
korkeutta ja arwoa lisää, waan oma ansio," ja sa-massa ilmoitti päättäneensä tuleen roiskata kaikki su-
kujuurikirjat, jotka niin paljon riitoja nostaneet oli-
wat. Ehkä nyt usiammat kowin narkastyiwat, oli
suostumus kuitenkin yhteinen, ja kaikki sukujuurikirjat
wiskattiin linnan esikartanolle tehtyyn walkiaan. Uksi
ruhtinan poika Dolgoruki nimeltänsä, yksi wattakun<
nan neuos, monta metropolitaa ja pispaa oliwat saa-
puilla, siihen asti kun tsarin käsky täytetty oli;
mutta sen jälkeen julisti patriarkka kirouksen kaikille,
jotka siinä tilassa wastoin tsarin käskyä tehneet oli-
wat. Kuitenki antoi Theooori uuteen kirjaan järjes-
tyksessä merkitä ansiolliset sukukunnat, ettei wapasuku-
set jäisi peräti paitsi tawallisia etuoikcuksiansa ja sää-
si erään alhaisemmanki wapasukukunnan.

Tietoa ja taitoa edisti hän kun isansäki. Theo-
dori kuoli w. 1682, kuusiwuotisen hywän hallituk-sen perästä ja oli waan wiidenkolmatta kymmenen
wuoden wanha. Lasta hänellä ei jäänyt yhtään wal»
tansa perilliseksi.

Katsahtakaamme nyt Wenäjän kansan laatua
tawoissa ja saädyUisyydesfä sillä ajalla. Melkeen koko
Euroopa oli samaan määrään siinä tullut. Kuudennes-
sa- ja seittemännessätoista wuossadassa vlnvat His-
pania ja Frankriiki säädyMsimmät, lewittäin tapo-
jansa koko Euroopaan. Mutta Wenäjän maa oli
ulkona siitä säädyllisyyden piiristä, kun sen yhteys
»vierasten maiden kanssa oli wähä, kun Wenäläi-
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set muutenki ylönkatsoiwat kaikki, mitä ulkomaalta ko-
tosin oli.

— Papeilla oli suuri malta kalkissa wal-
takunnan asioissa, ehtciwat niitä oikein ymmärtä-
neetkään. Mutta kun ruhtinat ja kansa saiwat patri-
arkalta ja hänen palwelioilta ijankaikkisen autuuden
makuutuksen, eiköstä he sitten osaisi maallisissakin
hywiä nevoja antaa! — Kummanlaiset oliwat wielä
Wenäläisten juhlatawatki. Palmusunnuntaina ajoi
patriarkka aasm selässä Moskowan kaduilla ja tsari
talutti tätä papin ajojuhtaa. Maakunnissa tekitvät
bojarit saman palwelukscn korkeimmille papeille.
Wuonna 1678 jätettiin se tapa wasta pois Mos-
kowassa pidetyssä yhteisessä kokouksessa. Loppiais-
päiwänä tunkeusi kansa joen jäälle, johon reikiä ha-
kattiin ja patnartka siunasi weden koko wuodeksi, kas-
toi sitten Neitsy Marian kuwan siihen ja pirskutti
tfarin ja linnaseuran päälle. Pyhäin kuwia patwel-
tim ja suurella koreudella kunnioitettiin. — Wenäläi-
set wihasiwat ulkomaalaisia ja patriarkka toimitti tsa-
ri Alekseilta heille kiellon Wenäjan pukua pitää, ettei
he waromatta saisi sitä yhteisesti jaettua siunausta.
Mutta uutta kieltoa tcirwittiin pian kaiken sen wä-
kiwallan esteeksi kun ulkomaalaisille outoin waalteinsa
tähden tehtiin. Ei Jumalan pal^elutscssa saarnattu
ollenkaan, ettei uskoriitoja nousisi, ja muutamia jot-
ka saarnasiwat wietiin Sipenaanki. — Pyrstötähtiä
pelkäsiwät Wenäläisit aina, ja kun w. 1619 eräs
näkyi,piti kansalle lohdutukseksi sanoman, että waara
uhkasi waan Puolaa ja Saksan maata, kun pyrstö
oli sinne'päin. Tähtientutkioita luultiin noidiksi. Eräs
lääkäri Hollandista oli wähälla henkensä menettää,
kun oli huoneessansa ruumiin luita nähty, josta hän-
tä tailurilsi luultiin. Hänen piti maasta poislähte-
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män.-- Vanhemmilla oli täysi walta lastensa, liiu-
tenki tytärtensä ylitse; samoin miehillä waimoinsa
ylitse, josta seuraawaincn Wenäjän sananlaskuki ar-
wataan tulleen: "pieksän kun turkkiani, rakastan kun
sydäntäni". Wähäsiistiset oliwat Wenälaiset ruoassa ja
waatteisa, ja ylhäiset ja alhaiset joiwat usein ruoalla
ollessa itsensä juowuksiin. Tawallinen waate oli
pitkä ja walja, itäisen maan tapaan. Howikestit oli-
wat kumman loistamat ja kalliit. Jolla itftllansä
ei ollut waraa niihin laittaa waatteita, sai maksella
tsaarin waatetkassasta lainata; mutta jos hän niistä
pilasi eli hukkasi jotain, seurasi siitä selkään. Wii-
meiset sodat wähentiwat kuitenki paljo Moskowan
kalliita tawaroita. Puolalaiset ottiwat ja weiwät
pääkirkosta Wapahtajan ja kahdentoista Apostolin
miehen kokoset kultaset kuwat ynnä muita kalliita
kappaleita. Korkiammat waimonpuolet oliwat eror-
tLtut yksinäisyyteen ja muutoin kowcmmin pidetyt
kun alhaisemmat. Korkeutensa käyttiwat nseimmite»
hekumallisuutecn ja rajattoman elämään.— Hallituk-sen meno ei uskonut ulkolaista; fentähhen pidettiin
»vieraita lahettiläitäki silmällä kun wankia. —

Pnut-
tuwainen oli yhteinen »vakuus, kun rosmoja öillä
nähtiin kaupungin kaduillaki.

—
Howiseuran piti jo-

ka päiwä tsaarin tykö tuleman, mutta aseetonna.
Strelitsat tuliwat monissa sodissa niin »Vallattomiksi^
että rosmoamaanki rupesiwat, ja omat herranfaki hei-
tä pelkasiwät. Ei heillä ollut kun wähä palkka, mut-
ta suuremmat kanppacdut, jonka tähden kauppiai-
taki rupesi siihen wäkcen, erinomattain kun eiwät rau-
han aikana palwelusta tehneet ja sota-aikoinaki rahalla
pääsiwät sotapalveluksesta wapaaksi, eli saiwat pan-
na toisen siaansa. — Senaatissa päätettiin kaikki wal-
takunnan asiat, mutta itse tsariUa oli suurin walta
siinaki. Wirkamiehia muuteltiin wirasta wirkaan.
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Tfarin tahto oli muutoin korkein laki aina Iwana
IV:jannen hallituksen ajoista.

Neljäs 3CifaEerta.
Pietari Suuren hallituksesta nykyisiin aikoihin,

eli wuodeöta 1682 wuoteen 1842, joka tekee 10(1

wuotta.
Neljästoista Luku.

Pietari I:mäinen; kapinoita hänen nos«
tessa hallitukseen; hänen mictintänsä kansan
walistukseksi; hanen matkustamiset »vieraissa
maissa; Strelitsam kapina; sota Ruotsin
kanssa; sisällisia toimituksia.

Kun ei Theodori III:mas ollut kuollessansa w.
1682 mitään hallitus seuraajasta säätänyt, niin otti
hänen kuusitoista wuotmen weli Iwana kruunun.
Mutta tämä nuori ruhtinas oli heikko-neronen ja
ruumiinsaki puuttuwainen, ettei kelwannut hallitslakst
ja weljensä Pietari oli wasta kymmenellä wuodella.
Wihdoin suostuiwat bojarit kruunaamaan molemmat
weljckset ja äitin Natalianki ynnä heidän kanssa
hallitukseen asettamaan. Mutta tytärpuolensa So-
sia oli Pietarille määrällinen, häntä wanhempi, kau-
nis ja luonnoltaki waltiaaksi aiwottu. Wielä se op-
pinut wiisas Galitsinaki oli Sofian puolella. Hei-
dän yhteisestä neuosta nostiwat nyt strelitsat äkkiä
kapinan, joka alkoi seuraawaisella tawalla. Muutamat
oudot miehet ajoiwat hewosten selässä sen kaupungin
osan kautta, jossa strelitsat asuiwat kahteenkymmeneen
tuhanteen mieheen, ajaissansa huuten: "Naribkinan
sulu on surmannut suuriruhtinas Iwanau". Sen
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kuultu, ryhtyiwat strelitsat heti aseihinsa ja meni^
wät tykillä waruöterut Kremlan linnan tykö. Les-
kiruhtinss Natalia ynnä poikansa Pietarin ja paras-
ten wirkamiescen kanssa ja Iwana itsett tuliwat ka-
pinan nostajia wastaan. Iwana puhui strelitsail-
le, nayttäin omalla läsnäolemisellansa, että hänen
surmastansa oli paljasta waletta puhuttu, mutta tur-
ha oli se. Osottain hänelle waan mennessänsä ruh-
tinallisen kunnian yyökäsiwät strelitsat linnaan, otti-
wat Athanasio Nariskinan, Natalian weljen, tiini ja
wiskasiwat ulos akkunasta muutamain strelitsain piik-
keihin. Usiampiaki Nariskinan huoneesta j^utuiwat
hurjain uhriksi ja Natalian isän weiivät, kowin wai-
wattuna, muutamaan monasteriin. Kirjallisella suos-
tumuksella oli monta wapaata Wenäjän maassa men-
nyt määrätyksi ajaksi paremmusten palwelukften. Ne
kirjat oliwat tietyssä oikeushuoneessa tall.Ua. Sinncki
hyökäten repiwät wäkiwallan tekiät kaikli mainitut
kirjat, niin wetain »vapautetut palweliatki puolellensa.
Sen jälkeen anloiwat hallituksen suuriruhtinatar So-
fialle yhteiseksi weljensä Iwanan kanssa. Kiitollisuu-
tensa merkiksi antoi Sofia heille kauan toiwotun
päämiehen, ruhtinas Howans kin, joka surmattuin
-irtaimen omasuuden myytyä, jakoi rahan kapinan
«ostajain kesken. Pian.ftn jälkeen rakettiin patsas
eräälle julkiselle paikalle Moskowassa, merkiten siihen
kaikkein kapinassa kuolletten nimet. Strclitsat nimit-
tiwät siitälahin itsensä linnan jalka lvaeksi. Ho-wielämä ja koko ruhlinan huone oli nyt näiden raa«kaln sotamiesten wallassa, jotka salakuulusrelioiNa tie-
dusteliwat kaikki sen pienimmätki menot ja tapauk-
set. Nuorempi ruhtinan poika Pietari oli wielä äi-
tinsä hoidossa, jossa hänen kiiwas ja pikanen luon-
to sai pitää oman mattansa. Seuruudeksi itsellensä
kokosi hän mielenmukasia nuorukaisia, joissa oli usi-
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oita »vieraita hurjapaitaki. Namat kumpaninsa wa-
litst hän sotasäadystä. Ne turmfliwat ruhtinan po-
jan tawat, aikoin niin saada hänen ylpiaksi »vanhoil-
le ansiollisille miehille ja ylönkatsomaan kansan lapo-
ja. Mutta salvoissa seuroissa tuli kuulemaan muiden
säädyllisten »valtakuntain tapoja, sotawehkeitä ja opin-
noita, pani ne mieleensä ja teki hyödyllisiksi. Towc-
reistänsä kokosi kompanian, jossa ensin oli »viisikym-
mentä miestä, puetettuna ja opetetut Euroopan ta-
lvan jälkeen. Wähitellen karttui ftn miesluku suu-
remmaksi, ja ruhtinan poika itseki palweli trumpari-
na, mutta nousi wähittäin korkiammalle. Siitä pie-
nestä joukosta tuli wiimein se »vartiawaki, jolla
Pietari häwitti ne wallattomat strelitsat.

Kun Sosia arwasi weljensä livanan ennen pitkää
kuoleman, tahtoi hän pian naittaa hänen. Sen teki pi-
temmän hoitoh 'Uituksen toiwoösa,jos Iwana olis perilli-
sillä siunattu. Howanski,Sofialta nostettu peljättäwain
screlitsain päällykseksi, rupesi nyt, luottain sotatowc-
riensa woimaan, ylöokatsomaan hylvilttekiätällsä. Tä-
mä ylpeys tuli Sofialle aina enemmin rasittawaiseksi.
Howiseuruuden silloin Kolomnassa, waha», matkaa
Moskoivasta, asuessa, nähtiin kerran aamulla kirjoi-
tus linnan porttien päällä, että Howanski poikinensa
aikoisi ynnä strelitsain kanssa surmata ruhtinattaren,
koko hänen huoneensa, dojarit ja patriarkat. Ehkei
siihen luottamista ollut ja petoski nähtäwa, pakeni
kuitenki howiseuruus pelwosta »varustettuun Troit-
san monasteriin. Nopsat sanansaattajat toimi ttiwat
sinne Moskowasta uskollista sotawakcä ynnä monen
sotapäallyksen kanssa ja korkeita »virkamichia. Nyt
kutsuttiin Howanski linnaan, kun tarpeellisessa »virka-
asiassa. Hän totteli ja meni, mutta jo tiellä otettiin
poikinensa kiini. Troitsassa oli jo tuomaria koossa,
otka paitsi tutkintoa tuomitsiwat Howanskin poiki-
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nensa kuolemaan. Sofia wahwisti tuomion ja isä
poikinensa mestattiin w. 1685. Kaikki strelitsain
entiset salakuulusteliat linnassa sauvat saman ran,
gastuksen.

Pian kuuliwat Moskowan strelitsat päämie-
hensä Troitsan monasterissa wankina olewan. Paikal-
la pantiin nyt sotakello ääneen, mahdit jokaiseen kau-
pungin osaan ja metelinnostajat oliwat jo lähdössä
meristä tutkintoa linnassa pitämään, kun kuuliwat kir«
jan ruhtinan linnasta patriarkalle tulleen ja sinne hyö-
käten pakottiwat hänenj sen julistamaan. Kuultua siitä
seuraarvaiset sanat "Howanski on hengiltä pois otettu,"
huusuvat strelitsat: "pois bojarit" ja linnan wiim«
meiset ajat näyttiwät tulleen. Mutta ennen lähtö-
änsä kuultua, ettei linnassa pelkoa ollutkaan, waan
kowat walmistukset ynnä kärkyn kanssa, että kiinni-
ottaa ja rangasta uppiniskaisimmat, rupesiwat stre-
litsat pelkäämään. Läskein pois aseensa, joilla aikoiwat
herrainsa werta wuodattaa, meniwat he kirkkoon alt-
tarin juurella itkien herran ehtoollista kun kuole»
maan tuomitut nauttimaan, ja surusydämmella hy,
wästi jättain waimojansa ja lapsiansa lähtiwät kun
katumat syntiset Troitsaaan, kantain itse muassansa
köysiä, kirweitä ja muita surma-aseita, ja, monasterin
näkymille tultua, huusnvat surkiasti. Patriarkka rukoili
heidän puolesta, eikä muita rangastukaan kun muu-
tamia suurimmia pahantekiöitä. —

Niin asettui se
myrsky, joka näytti ennustaman ruhtinan istumen
häwiötä, ja Sofian walta wahwistui.

—
Wiisas

Galitsina suostui, woiton toiwossa , liitton Saksan
keisarin kanssa, kun Turkkilaiset piirittiwät häntä pää-
kaupungissansa Wiennassa. Tämän suostumuksen
kautta ynnä sen, joka tehtiin Puolan ja Wenetian
kanssa, omistettiin Wenäjälle wanhar waltaamansa,
Kiijoki, Tsernigowa, Smojlenski j. n. e.
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ynnä, Pienen Wenajän ja wasemman puolisten
Dmeperijoen rantamaiden ka»ssa. Se tapahtui w.
1686. Silla ajalla rupesiivat Taurtan Tatarilaiset
taas liikkumaan. Kahdesti wci Galitsina sotawäkea
h?itä wastaan ja moitti helposti, kun usiammasti
oliwat jo edelläkäsin poikenneet, tulella niiden paikka-
kuntain ruobolaksot häwitettyä, ettei kukaan perässä
pääsisi, eikä maassa asuakaan saattaisi. Galitsinalle,
Moskowaan tultua, siitä osotettu liika kunnia lisäsi
kateutta häntä wastaan ja erinomattain suututti Pie-
tarin. Hän oli jo tullut ncljätltoiötakymmcncii »vuo-
den ikään ja waltakunnan ncuoksm wirkaaki jo toi-
mitti. Kun sisarensa Sofia ulkonaisesti näyttäin it-
sensä hallitsiaksi kirjoitti nimcnsäki ensimäiseksi kaikkiin
asetuksiin, fiilä pahastui Pietari komin. Julkisessa
juhlallisessa tilassa nousi kerran semmoinen riita näi-
den keskeen, että Pietari wihoissansa meni pois koko
joukosta. livanan puoliso oli nyt wcchwana ja Pie-
tarin puollustajat neuoimat häntäkl pian naimaan,
ett'ei hän siinä yhdlshallitsiallensa antaisi etua. Pie-
tari siihen suostuin nai kuudcntoistakymmenen wucden
wanhana Theodori Lapuhinan tyttären Eudoksian,
joka wuoden perästä synnytti hänelle pojan.

Sillä lvälin tuli närkästys ainasuuremmalsi Pie-
tarin ja Sofian wälilla, josta arwattiin, etta toisen
eli toisen piti pian perään antaman. Kerran olles-
sansa eräässä kylässä Moskowan wieressä, kuuli Pie-
tari, että strelitsat metelillä ylipäallyksensä johdatuk-
sen alla. kokousiwat Kremlaan. Natalia siitä pahaa
pcljäteen kehoitti poikaansa koko seuruutensa kanssa
pian menemään Troitsan monasteriin. Kuultcn äitinsä
neuon meniki Pietari sinne ja otti toisen hänelle us-
kollisen strclitsajoukon kanssansa. Tarpeellinen oliki
pako, kun strelitsain päämies oli nähty tsaari Pie-
tarin kartanon tykönä ennen mainitussa kylässä
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Mutta nähtyänsä hänen pois oleman , teki asiaksi,
kun olisi aikonut tulla muuttamaan kunniawahtia
tsaarin pojalle, johonka ej kuitenkaan ulkona Mosko-
wasta koskaan strelitsoita pantu. Niin meni se yri-
tys tyhjään, eikä Pietaria saatukaan tiini, jokahywin
koko neuonpidon tiesi ja Sosianki samassa neuossa
oleman. Tosin aikoi Sofia itse tulla puoltansa se-
littämään, mutta jo tiellä sai käskyn palata takasin
Moskowaan. Nyt yritti Puolaan paeta, mutta kiini
saatuna wietijn erääseen monasteriin, jossa ensiksi hy-
win, mutta kuitenki tarkan wahdin alla pidettiin.
Siellä eli hän lopun ikäänsä, ei yrittämättä entiseen
korkeuteensa päästä. Sofia oli luonnostansa waltaa
himoitsema ja kawala, mutta waltakuntansa kuitenki
Galitsinan awulla hywin hallitsi. Hänen ja arma-
hikkonsa Galitsinan walta loppui ynnä, Galitsina
kuoli maanpakosuudcssa. Koko waltakunnalle oli hä-
nen ero walitettawa, kun wiisaudellansa olisi wielä kau-
an tainnut maata hyödyttää. Muut kapinaliiton osa?
miehet surmattiin ja muutamia ajettiin maanpakoon,

Nyt Moskow,,an palattua otti Pietari siitä ajas-
ta w. 1689 yksin hallituksen ohjat kasiinsa ja kutsut-
tiin yksin tsaariksi. Weljensa Iwana tunnusti sisa-rensa tosin rikkoneen ja siinä wäälin tehneen, josta
Pietari aina häntä kunnioitti. Kuitenki oli Imana
kuolemaansa asti, joka tapahtui w. 1696, kekonansa
eroitettu hallituksen asioista. Huwiksensa katseli tsaari
Pietari pienen henkiwartiawäkensä harjoituksia, joita
strelitsatki usein oliwat silmäilemässä, ei arwaten,
efta ne pienet Hppnvehkeet, joita lasten leikkinä piti-
N)ät, kerran heidän joukkokuntansa hämittäisi. Jo w.
1690 teki tsaari siitä paljon karttuneesta joukosta
kaksi ensimäistä henkiwartioa. nimittäin ne niistä
paikoista, joissa asuiwat ja opetteliwat, toisen preo-
hraserlski-, toisen semenouski-wartioksi. Niistä
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ulkomaalaisista, jotka oliwat tsaarilla palwcluksessa^
rakasti enimmän 3 efor ia. Tämä oli jo Aleksein
aikana aiwan nuorena tullut Moekowaan, sitä ennen
jonkun ajan oltuansa Franskan ia Hollandin palwe-
luksessa. Oli tsaarin mieluinen, kun eli kiiwas sota-
mies.

Kun Pietari kerran Ismailowan kirkkokylassa
muutamassa aitassa muiden wanhain kaluin seassa
sattui näkemään laiwan, ja opettajansa Zimmermanni
sanoi sen oleman Hollandissa tehdyn, ja että sen
muotoisilla laiwoilla taimin wastatuultaki purjehtia,
niin rupesi tsaari yötä ja' paiwä sitä ajatellen lai-
wastoa Wenajällenki toiivomaan. Siitäpä alkoi ny-
kyinen Wenäjän mcriwoima. Nyt johrui mieleen se
Brandti niminen laiwain rakentaja Hollandista,
jonka tsari Aleksei oli Wenäjäan kutsunut, mutta jo-
ka sitten unhotettuna asui Moskowassa. Hän tuotiin
ja pani woimaan sen löytyn laiwan. Nyt meni Pie-
tari itse suurella ilolla siihen, ja luontonsa wesille
rohkastua, opetteli monta wuotta sitte myöden lai-
woja wesillä laskemaan ja hallitsemaan. Mutta pian
pienempiin wesimatkoihin kyllastynnt, lahti tsaari äitin-
sä kuoleman jälkeen, w. 1V93, Arhantcliin rohkeut-
tansa aawalla merellä koettelemaan, jossa näki Hol-
landin ja Cnglandin laiwoja liikuteltawan. Eht'ei
laiwastoa hänellä wielä..ollut, määräsi kuitenki jo
edcUäivoittain Leforin laiwaston päämieheksi. Ennen
pitkää päasiki tsaari uutta maa>ja meri-woimaansa
koettelemaan, kun, tahtoen laiwasatamaa MustanMe-
ren rannalla, sotautui siitä asiasta Turkin kanssa
Pietarin koko

'
laiwastossa ei ollut muuta, kun kaksi

sotalaiwaa ja kymmenen muuta alusta, jotka osittain
oli rakennuttanut mainitun meren rannalla, osittain
jokia myöten alas! laskettanut. Itse oli toisessa
sotalaiwassa päällyksenä, Lefori toisessa. Siinä so-
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dassa »valtasi Asowan. Juhlallisella kotiin tulollan-
sa lväkinensä m. 1697 näytti ihmettelewäisille Mos-
kowan asujamille jonkun alun, tulemasta suuruudes-
tansa.

Usiat Wenajan waltiat oliwat jo ennenki taita-
wain ulkomaalaisten kutsumisella ja wastaan-otolla
waltakuntaan kokeneet säädyllisyyttä ja waloa kansal-
lensa toimittaa. Mutta kuitenki oliwat Wenaläiftt
wiela kaikkinaisissa opeissa ja taidoissa kehnommat
muita Euroopan kansoja. Siitäpä pisti Pietarin
päähän mahaksi aikaa jättää ruhtinallisen korkeutensa
;a meikäläisten tawalla maita waeltain tietoja koota
ja yhteisesti hyödyllisiä asioita oppia. Niin toiwoi
wasara ja kirweskädessä itse ulkomaan käsitöihin opittua
taitamansa paremmin saattaa kansallensaki tutuksi, mitä
itse oli oppinut. Tämän aikeensa w. 1697 bojarcille
ilmoitettua, walitsi muutamia nuorukaisia korkeimmis-
ta sumuista matkakumpaneiksensa. Mutta Wenaläiset
silloin wielä oliwat niin wahätietoiset, että luuliwat
synniksi tulla wierasten kansain kanssa tutuksi, jonka
tähden ei ollenkaan suuresti Pietaria tästä yritukses-
tansä kiittäneet. Papitki oliwat raamatusta tietämi-
nänsä, ettei Jumalan waliltu kansa saisi muukalais-
ten kanssa olla.

Nyt luuliwat lytymattömat soweliaan afan tul-
leen kapinan nostoon. Muutamat strelitsain pääl-
lykset yhdistiwat kanssansa muita tytymättömiä ja
wannoiwat surmata tsaarin, kutsua kasakoita ja
ryöstää malta. Tieten tsaarin aina malkian maarois-
sa lähellä olewan, paättiwät sytyttää kaksi huonetta
kaupungin keskellä, jossa hädässä saisimat tilan la,
hestya tsaaria ja muiden »varomatta ottaa hengen
häneltä. Jo oli murhapäiwä määrätty ja liiton-wan-
noneet Sukouninan, strelitsain päällyksen huo-
neeseen ruoalle kokountuneet, kun kaksi heistä tuli
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tunnon waiwaan ja pelkoon. Miettien kuinka pää-
sisimät tsaaria waroittamaan, ettei epäiltaisi, rupesi-
wat towcreinsa kanssa ehdottelemaan, että lähtisiwat
kotiinsa siksi kun puoliyön ajaksi jällen kokoutuisiwat.
Niin suöstuttiinki. Tämä tapahtui kello kahdeksan
aikana ehtoolla. Molemmat katumaiset riensiwät
juoklujalassa Preobrasenskin huwilinnaan, jossa tiesi-
wät tsaarin oleman. Tuskin tsaarin eteen päästyä
ilmoittiwat hänelle asian. Nyt laitti tsaari kirjan hen-
kiwartiopäällyksclle Lapuhinalle, ja käski hänen kel-
lo yhdentoista aikana yöllä mennä sotawäkinensä
Sukouninan huoneen tienoille ja juuri kellon lyö-
dessä yhtätoista panna wahti ympärille ja roanaita
joka ainoa henki mainitusta huoneesta. Mutta Pie-
tari itse lähti sinne ereyksissä kello kymmenen aika-
na. Kyllä wähän kummastui, kun wahtia ei näh-
nytkään, mutta, luullen sen jossain piilossa oleman,
meni kuitenki sisälle. Hämmästyneinä nousiwat stre-
litsat seisomaan ja Pietari sanoi Sukouninalle: "näh-
tyäni huoneesi kirkkaasti loistaman walosta arwasin
sinulla wieraita olewan ja tulin muutamaksi hetkeksi
kanssanne iloa »viettämään." Siitä rohkaistut kokou-
siwat strelitsat ruhtinan ympärille pikarit käsissä'
kehottain häntä juomaan, eikä h^n sitä wastaan ol^
lutkaan. Mutta salaa oli tsari kowin suutuksissaan
Lapuhinalle, jonka luuli ei käskyänsä totelleen. Nyt
kuiskasi joku strclitsoista Sukouninan korwaan: "eikös
nyt weljeni?" —

mutta tämä wastasi: "ei juu-
ri wielä." Siinä paikassa hyppäsi Pietari ylös,
paiskasi Sukouninaa korwalle ja arjasi: "jos ei si-
nun aikasi ole wielä tullut, niin kuitenki
minun.

— Nyt heti sitokaa tuo koira!
—

Kun muinenki kapinalliset orjat säikähtiwät strelitsat,
eikä tohtineet suuttuneen herransa nähden wärjähtää-
käiin. Sitte kiwasi tsaari: "sitokaa toinen toi-
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senne, koirat!" ja he tottcliwat pelwosta ja sm-
k^hdykftstä wawistcn. Nyt» löi kello yksitMta ja
samassa oli Lapuhina henkiwartion kanssa saapMa.
Tsaari kysyi, missa hän oli niin kauan »viipynyt,
mutta kun tämä näytti kirjallisen käskyn, tttei hänen
ennen kello yhtätoista pitänyt tulemankaan, leppyi
tsaari kohta, suuteli ja kiitti häntä. Antoi sitte sido-
tut liitonwannoneet hänen haltuunsa. Kaikki saiwat
he kowan tuomion, pää ja kädet lyötiin poikki ja aft.
tettiin kansan nähdä. Heidän rikos ynnä tuemion
kanssa piirrettiin rautatauluun ja on näihin <litoi-
hin asti muille pclwoksi ja waroitukseksi tallella pi-
detty.

Nyt ei Pietari enää aiwottua matkaansa wiiir-y-
--teNyt. Otti 200 henkeä mukaansa, jotka oliwat pne^
tut wanhanaikaisilla Wenäjän waatteilla ja hohtiwat
kullalta sekä hopialta paljoa enempi, kun tsaarin omat
saksan tawoin tehdyt nxuuteet. Niin lähti liikkeelle w.
t697. Hallituksen poissa010-ajaksi antoi kahdelle us-
kolliselle wapasukuiftlle herralle ja Moskowan warti-
aksi pani kaksi henkiwartioansa kenraali Gordonin
johdatuksella, jonka määräsi muidenki sotajoukkoja pääl-
lykseksi. Ruotsalainen linnanisäntä Riian kaupungis-
sa ei suonnut häntä linnaan tulemaan ja paikkoja sil-
mäilemä^än, jonka ylpeyden eli warowaisuuden tsaari hä-
nelle aikaa moittain kosti. Ensiksi matkusti Hollan-
tiin ja kirjoitutti itsensä Sardamin kaupungissa
Pietari Mikonpojan nimellä laiwantekiäin kir-
joihin, ja samanlaisissa waatteissa, kun muutti kir,
wesmiehet opetteli omin käsin heidän töitänsä teke-
mään. Sieltä matkusti Englantiin, josta paljon tie-
toja kokosi, ja otti palwelukseensa erään Fergusso-
ni nimisen oppineen, jonka) kautta laskuoppi tuli
Wenäjän tuoduksi. Siihen altti toimitettiin kaikki
lasku rihmaan pujotetuilla pienillä luodeilla. Englan-
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nista 'pdläsi Pietari Hollantiin ja matkasi sitte Itä-
wallan pääkaupunkiin Wic nnaan, josta juuri Ita-
liaan lähdössä tuuli pahoja sanomia kotimaastansa,
ja piti sinne poiketa. Kymmenen tuhatta strclitsaa
oliMt Puolan maan rajoilla kapinan nostaneet, pan-
neet pois wiralta wanhat päällikkönsä, walianeet uu-
siq siaan, ja yrittiwät nyt Moskowaan langeta. Gor-
doni rientäen 2l)W:lla jalkamiehella ja 6A):lla rat-
saalla koki ensin ehdotella heidän kanssansa, mutta
kun siitä' ei ollut apua, karkasi heidän päällensä ja
lopetti siihen paikkaan koko sodan. Jo Pietarin tulles-
sa oliwat kaikki kapinannostajat kahleissa. Nyt al-
toi 6-wiikkoinen tutkinto ja tutkinnon perästä kowa
rangaistus. Kaitki tuomittiin hengiltä. Pietari itse
oli aina päätutkijana ja mestauspaikallaki lähellä.
Rikoksen-alaiset oliwat kowakiskoisia aina wiimeiseen
asti. Kun kerranki esimerkiksi muutaman heistä piti
kaulansa pölkylle laskea pyöweliltä poikki lyötäwäksi,
ja Pietari sattui seisomaan edessä, sanoi lvanki kopi-
asn: "pois tieltä, ruhtinas, tämä on minun paikka-
ni."

— Epailemattäki oli Sofia osallinen kapinannos-
tossa, jonka tähden usiampia johdattajista hirtettiin
juuri aktunan eteen, jossa monasterissa asui, niin
että hämärsiwät päiwänki huoneesta. Sen jälkeen
Sofia ei enää maallista korkeutta himoten rupesi
Marthan nimellä monasterinunnaksi, siksikun w. 1704
kuoli. Kapma tapahtui w. 1696. Palkkioksi niille
bojareille, jotka oliwat olleet uskolliset, asetti Pie«
tari w. 1698 ensimäisen ritariseuran Wenäjässä
Santta Andrean seuran nimellä.

Ehkä waan neljä strelitsa-rykimenttiä oli»^at
kapinoineet, päätti tsaari kuitenki häwittää koko suku-
kunnan, kun aina oliwat lewottomia. Wärwäamällä
oli koonnut suuren jalkawäestön,mutta ne »viratto-
mat strelitsat lewitteli sinne tänne waltakunnan kau-
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Puntiloihin. Pietari tahtoi wäkensä päältakipäin
muiden Euroopan kansain näköisiksi, kielsi heitä käy-
mästä pitkissä Aasiantapaisissa waatteisfa ja pitkää
partaa pitämästä. Paremmat waimonpuolelki svaa-
dittiin miesten seurassa pitämään Englannin, Saksnn
ja Franskan waatetpukua. — Uusi wuosi, joka tä-
hän asti aljettiin l:maisestä päimästa- Syyskuussa,
saättiin nyt Wenäjässäki Tammikuun I:mäisestä päi-
wästä aljettawaksi. Turkin kanssa wahwistettim
rauha 3l):ksi wuodeksi, jossa Wenäjä wakuutettiin
Asowan omistusoikeudesta, ehkä Ruotsi koki sitä
estää.

Enimmän huolta ja työtä Pietarille antoi 20-
-------wuotinen sota Ruotsin kanssa, jota se sotechalukas
Kaarle XII äsken oli hallitsemaan ruwennut. Tä-
män kuninkaan nuoruus näytti niille lähisille luutiin,
Puolan ja Wenäjän malloille soweliaaksi uudistaa
wanhat waatimuksensa ja toiwonsa. Pietari teki wal-
tansa perintöwihollisen Puolan ja luutinki kanssa lii-
ton Ruotsia »vastaan, kun tarivilsikansansa kaupankäyn-
nin ja muun yhteyden tähden. Euroopalaisten kanssa
laiwasataman Suomen Meren rannalla, joka oli sil-
loin Ruotsin hallussa. Tuskin oli siis rauha Turkin
kanssa wahwistettu, kun jo Kaarlelta waati jotain
fowitusta siitä, kun Riian linnanisantä oli häntä
Hollantiin matkallansa sopimattomasti kohdellut. Kaar-
le kielti ja sota aljettiin. Ensimäisissä tappeluissa
oli Kaarle aina woitolla, ehkä Pietarilla usein oli
monikertainen wäki Kaarlen sotcnväkea suhteen. Ei
kuitenkaan siitä hämmästyksissä sanoi Pietari: "Sik-
si Kaarle meidät woittaa, kun wiimcin opettaa mei-
dätki woittamaan." Totta sanoiki. Uutterasti sotien
oppi wahitellen Wenäjänki wäki Euroopan sotakei-
noihin, ja sitkiämmät sekä rahwaammat wihollistansarupesiwat Wenaläiset^ muutamissa wuosis^ edisty-
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mäan ja aikalomaöta woittelcmaanki. W. 1702 lval-
tasi Pietari Pähkinälinnan, jonka nimen muutti
Amainlinnaksi. Senjalkeen sai Ruotsilta Nyen-
skansin sotawarukkeen/ ja jo seuraamana wuonna
keskellä sotaa alkoi Toukokuussa perustaa Pietarin
kaupungia. Narwanki ja Tart olinnan (Dor-
patin) porttien piti ennen pitkää auweta Venäläi-
sille. Kaarle silla ajalla soti ja woitti muita wal-
takuntia, eikä huolinut Pietarista, jonka kyllä luu-
li helposti woiwansa kostaa. Wihdoin w. 1707 tu-
liki jälleen ja sai kun ennenki moiton usiammassa
tappelussa. Pietari rupesi rauhaa ehdottelemaan, mut-
ta Kaarle wastasi siitä ei ennen kun Moskomassa
tahtomansa pudua. Tämän ylpiän wastautsen saa-
tuansa sanoi Pietari: "weli Kaarle tekisi Suuren
Aleksandron töitä, mutta eipä taida'kaan hän minus-
ta sen miehen lailla hyötyä." Kasakkain kansa, ehkä
Wenajän alamainen, halasi aina rauhattomuutta ja
oli walmis kapinoimaan, jota mieltä heidän päälik-
könsaki Masep-pa autatteli. Tämä oli syntynyt
kasakkain seassa, muutta sitte Puolan kuninkaan lin-
nassa kaswanut ja elänyt siksikun jostain rikoksesta
tuomittiin sidottawaksi willin metsähewoisen selkään,
joka laskettiin irtainna juoksemaan, kunne tahtoi. He<
woinen juoksi juoksuansa kasakkain joukkoon, jossa
kasakat wastaan oltimat Maftpan ja'korottimat hä-
nen wiimein pääliköksensä. Tsaari Pietari tunsi ja
armossa piti hänen, jonka merkiksi myös lahjoitti hä-
nen Santtaa Andrean tähdillä. Mutta Maseppa,
ehkä jo wanha, paloi hillimättömästä kunniahimosta
ja odotti tilaisuutta itse^ kansansa kuninkaaksi pääs-
tä. Za nyt> kun Kaarle uudelleen Wenajän maahan
hyökäsi, näyttiki hymä tilaisuus tarjona olewan.
Sillä mielellä teki liiton Kaarlen kanssa ja lupasi
häntä Ukrainan kasakoilla auttaa ja sotawäelle puut-
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tumattoman rawinnon laiteskella. »Kaarle omaksi ja
»vakensa »vahingoksi uskoi tämän huikentelian. Niin
ehkä ennen stikonut Moökowaa kohti waeltaa, otti nyt

matkansa Ukrainan kaukaisten maiden kautta. Siellä
tull pian kaikesta puutos, ja pai,vä paiwaltä kuoli
usiampia miehiä ja juhtia. Pietan aina seuraten
piti warolla hanen kulkunsa. Kenraali Hewen h aup-
tin piti Kaar^Te uutta wakea, ruokaa ja ampuainei-
ta tuoman, mutta matkalla hyökäsiwät Wcnalaiset
päälle, ottlwat pois kaiki, mitä kuljetti, ja woittiivat
hätM melkein miehettömäksi. Kaarlella nut cj ollut
muuta toiwoa, kun yksin Maseppa. Kauan wiiwyt-
tyä tuliki tämä wihdoin, .mutta enemmin surkian pa-
kolaisen, kun »voimallisen liitlokumpanm talvoin. Kau^
hiotuksella oliwat kasakat hämänneet hänen kotimaan
»vihollisia puollustawan, jonsa tähden ajoiwat hanen
maastansa pois< ja semmoisena tuli nyt Ruotsalais-
ten sota-asemille, tuoden kanssansa 1500 miestä, ei
16000, kuin puhet oli ollut.

Wihdoin rupesi Kaarle Pultawata piirittä-
mään. Mutta nyt oli hänen omien ajkansa iäksi
päiwäksi ohimennyt. W. 1709, Kesäkuussa 27 päi-
wä aljettiin päatappelu Wenäläiötcn ja Ruotsalais-
ten wälillä. Pietari itse wakensa johdattain moitti
Ruotsalaiset niin tyyni, että melkein kaikki taikka ta-
pettiin, tai »vangiksi otettiin. Itse kuningaski oli waa-rassa, kun waan muutamain miesten kanssa töin
tuskin pääsi Turkin maahan pakoon. Pultawan
tappeluksesta kääntyi onni ei ainoastansa Kaarlelta,
waa,l koko Ruotsilta. Siitä ajasta asti owat We-
näläiset aina woiton päällä olleet. Tappelukentalla
kirjoitti tsaari amiraali Apraksinalle: "Jumalan
kiitos! nyt on Pietarporin nurkkakiwet las-
kettuna." Siitä »voitosta korottavat tsaarin ken-
raalit hänen maawaen kenraalimajuriksi ja me-
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riwaen ylia mi aalitfi, sillä tsaari Pietan, maik-
ka koska hornansa olisi tainnut' miksi korotettaa, ei
kuitenkaan tahtonut semmoisia korkeempia armoja
mastaan ottaa muusta, tmi omasta ansiostansa, silla
esimerkillänsä kehottaen alamatsianfaki maan omalla
ansiollansa edespyrkimään. Alussa kohteli tsaari,t)y--
wasti mangituita Ruotsalaisia ja rupesi uudesti rau-
haafi Turkkiin paennen Kaarlen kanssa ehdottelemaan.
Mutta kun Kaarle tuhmassa kopeudessansa hylkäsi
rauhan ehdot, roietiin ne onnettomat Ruotsalaiset ,
toiset Siperiaan, toiset muualle kaukaisiin kaupunkiloi-
htn. Kaikki Kaarlen monivuotinen maima meni nyt
hukkaan. Paitsi muuta kadotti Söiron, Karjalan
ja osaan muutan' Suomen maata Wenajälle. Nyt
lähti Pietari uuteen pääkaupunkiinsa ja teetti siellä
ensimäisen fotaletiwetn, jonka Puitam aksi nimitti»
Aitvetn äkkiä tuli itse kaupunkiki walmiiksi, ehkä fyU
laki hankalalla paikalla. Silla famallet paikalla oli
kuusitoista muotta ennen ollut maan muutamia huo-
noja kalamiesten huonetta ja maa wetalätä newaa,
sumuinen hongisto paalia. Niin ifämälte ja kolkolle
paikalle piti fuitenfi Söenajän kaupanteko Euroopan
kanssa afetettaman ja SSenajän tulemat mattiat siinäasuman. Mutta eipä Pietari siitä helpottanutkaan.
Multaa kannettiin newoihin, weft poislaskettiin ojilla,
metsät poltettiin, ja mitä ei palanut, raimattiin kir«
weellä, mOnta tuhansia työmiehiä oli alti työssä.
Nälkiä, mitu ja raskas työ surmasi paljon kansaa,
mutta uusia tuli aina ftaan, ja Pictetrpori paisui pi-
an huonoista kalasaunoista maailmankomeimmaksi kau-
pungiksi. Siinä tarmtttiin nyt riikkaampia ja parem-
pia afulaitafi, jonka tähden Pietari toimitti Wenä-
jan korkeimmia sukuja, paratta kauppioita ja raitarcim*
mia fäftföitä uudessa faupunajsfanfa asumaan. Ehkei
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aina mielellänsä täytyi heidän kuitenki maalimalla
siihen multaa. Uuteen asuntoonsa tultua rupesiwat
sitä huwiksensa kaunistelemaan, ja ennen pitkää oli
Pietarporissa yltäkyllältä koreutta ja huwipaikkoja.

Sotaretkillinsä oli Pietari tullut tuntemaan
erään talonpoikaisen tyttären Lithoowiasta kotoisin,
jonka sitte korotti puolisoksensa Katharina I-mai-
sen nimellä, joka oli Pietarille monessa asiassa hyö-
dyllinen ja hiljaisella käytännöllänsä, sekä muulla tai-
dollansa ja lempeydellänsä useinki asetti korkian puo-
lisonsa kiimaan mielen. Tämä synnytti hänelle kaksi
tytärtä Annan ja Elisabethin.

Ehkä onniheittona ja pakolaisena Turkissa oli
Kaarle kuitenki saanut Turkin Keisarin kehoitetuksi
sotaan Wenäläisia wastaan. Pietari warustihen fai-
kin woimin wastustamaan. Kun korkiampisukuiset
erottain itsensä sotapalveluksesta mielellään eleliwät
huoletonna maaomaisuuksillansa, antoi Pietari käskyn,
heidänki tästedes kotimaansa puolesta sotaan lähteä.
Valtakunnan yhteisten asiain wuoksi asetti hallitus-seuran, jonka jäseniä Alekseiki oli, hänen poikansa
ensimäisesta naimisesta. Sitte itse sotawoimansa joh-
dattajaksi ruweten lähti liikkeelle ja puolisonsa Ka-
tharina seurasi kanssa, koska muutenki oli nevoillan-
sa hyödyllinen, ja myös kohtauksissa, jotka wälittäin
tsaaria walwasiwat, ymmärsi paremmin kun yksikään
muu häntä mielenmukaisesti hoitaa.

Alussa noudatteli onni Wenaläisten sotawehkei-tä. Woittiwat monta kertaa Turkkilaiset ja tuliwat
Pruti jokeen asti. Mutta jota etemmäksi tunkeusi-
wat sitä wahemmäksi kuluiwat hengen-elakkeet, niin
että wihdoin Wenäjän wäki joutui suurimmaan puu-
tokseen. Turkkilaiset samana aikana saiwat 60000
miestä lisäwäkeä ja pimttiwät yhtäkkiä Pietarin wä-
kinensä, joka muutenki oli nälkään nääntymässä. Nyt
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tuskin muuta neuoa löytyi, kun taikka antauta Turk-
kilaisten lvangiksi, eli mennä tiettyyn kuolemaan.
Tässä onnettomassa tilassa lähetti Pietari kureerin
hallitusseuralle kirjaa wiemään, ja kaski pitämään
itsensä kun kuolunna, jos Turkin lvangiksi joutuisi,
eikä mitään niistä kirjoituksista huolimaan, joita hä-
nen nimellänsä taittaisiin lähettää. Myös käski se-
naatin siinä tilassa kohta uuden hallitsian Wenäjän
maalle »valitsemaan. Senjälkeen meni sotamajaansa
ja kielsi wahdin ketään sisälle laskemasta. Kuitenki
uskalsi Katharma wahdin tietämättä pistaytä sirne
ja tultuansa rohkasi kauniilla puheellansa tsaarin mie-
len, joka kauan siitä rukoiltua antoi hänelle luwan
rauhantekoa Turkkilaisten kanssa kokea. Mutta sii-
hen tarwittiin paljo hywyytta, kun ylpiäs Turkkilai-
nen suuritta lahjoitta ei ketään tykönsäkään laskenut,
ja tsaarin leirissä oli niin kowa puutos, että itsen-
ki muillen esimerkiksi piti säästöin elää. Katharina
ei kuitenkaan ollut neuoton: kokosi kaikki kalliimmat
koreensa, ja kehottain muitaki niin tekemään, sai sik-
si kokoon, että taisi Turkin paajohdattajan puheille
mennä. Tämä ei niin tarkasti tieten Venäläisten
hätää, lvaan peljäten heille apua tulossa olewan ja
myös epäillen omasta »väestänsä, päätti ennen suos-
tua hyödylliseen rauhaan, kun tietämätöntä sotaa
pitkittää. Niin tehtiin rauha L3paiwä heinäkuussa
m. 17N. Pietari lupasi Asowan Turkille takasin,
särkeä Taganrogan sotaworustukscn ja antaa Ruot-
sin kuninkaan Kaarlen rauhassa kotiansa »vaeltaa.

Kaarle sillaikaa oli Benderin kaupungissa lähel-
lä Turkin leiriä, joka hetki toiwoen pian kuulewansa
Pietarin wangiksi joutuneen. Mutta kas rauhanteon
tuultua kuinka tuimasti eikö suuttunut. Ähmissänsa
riensi Turkin leiriin ja kysyi ylipääliköltä, miksi rau>
ha hänen tietämättänsä tehtiin, kun juuri hänen puo-



148

lesta Keisari sotaan ruwennutki oli. Päälikkö wasta-
si: "ei Keisari ole minulle Ruotsin asioista mitään
wirkkanut, mutta käskenyt sodassa maansa etua kat-
soa." "Mutta, sanoi Kaarle, miksi siis rauhan teit?"
Tähän wastasi Turkki: "meidän laki waatii anta-
maan wihollisille rauhan, kun sitä anoivat." "Sinä
olisit kuitenki tainnut tsaarin wangiksi ottaa," lausui
Kaarle, johon sai seuraawaisen wastauksen: "kukas
sitte olisi hänen »valtakuntaansa hallinnut?

—
ei

kalkkien kuningasten sowi wierailla mailla oleskella."
Komin suutuksissa heittäysi Kaarle pitkällensä lawit-
salle ja ojeten toisen jalkansa kaarasi suuren kannuk-sensa Turkin päälikön pitkään helmaan ja wihanwäessä pois mennessänsä repäsi sen halki.

Nyt palasi Pietari omille maille ja täytti ku-
luneen sotawoimansa uudella mäellä. Puolisollensa
kiitollisuuden merkiksi ja kunniaksi sääsi w. 1714
Katharinan ritariseuran. Paitsi monta muu-
ta rakennusta laitti tykkiwalimen Pietarporiin ja
teetti monta uutta laiwaa. Nyt korotti myös Pie-
tarporin paäasunnoksensa ja muutti senaatin Mosko-
wasta sinne. Täällä eli hän enemmin perheen-isän
kun hallitilan lailla. Monastiki näytti itse kirwes
kädessä rakentajille uusia keinoja, kun tuli laiwan-te-
kopaikoille. Usiammasti astui jalkasin, mutta pahassa
ilmassa ajoi kehnonnäköisillä Maunuilla. Itse asui
wähäsessä huoneessa, waan Mensikowa, korkein wir-
kamiehensä, loistamassa linnassa. Wielä uudesti kä-
wi kerran puolisonsa Katharinan kanssa Franskassa ja
ainaPäristen pääkaupungissa, jossa Franskan silloinen
kuningas Philippi heitä suurella kunnialla kohteli. Kun
siellä näki entisen ministerin, kartinaali Riseliön,
kuwan, mainitaan sitä suudelleen ja lausuneen: "woi
mainio mies, jos eläisit, mielelläni antaisin sinulle
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puolen waltakuntaani, oppiakseni sinusta toista puol-
ta oikein hallitsemaan."

Pojastansa Alekseista oli Pietarilla suuri
murhe. Taisi wähän olla wika sen nuoruuden kas-
watukscssaki, kun oli pappien ja munkkien opitettaa
uskottu. Namät ei hywillään Pietarin muutoksista
saattitvat pojan ynsiäksi isällensä ja sitä wastaan wan-
h»ja tapoja rakastamaan, joita raamattuki heidän
oppiansa myöten kieltäisi muuttamasta. Kyllä isän-
sä sitte toimitti pojalle toiset paremmat opettajat,
mutta myöhän: ynseys ja pahat tawat oliwat jo
juurtuneet. Siitäpä oli Pietarilla suurin suru. Pi«
tikö jo oma poika häwittämän isänsä suuret waiwan-
näöt. Tätä ajatusta ei woinut kärsiä ja mielensä
tuskissa koki wälista kowuuttaki pojalle näyttää.
Wielä toiwoi kuitenki parannusta, kun naitti hänelle
kauniin ja siwiän puolison ulkomaan ruhtinassuwus-
ta. Mutta turha oli seki: Aleksei oli ynsiä ja tör-
kia hywällen puolisollensaki, joka saatti tämän surulli-
seksi ja kiwuloiseksi, siksi kun kuolema w. 1718 päät-
ti hänen waiwansa. Kaksi lasta oli synnyttänyt
Alekseille, tyttären Natalian ja pojan Pietarin.
Kun myös Pietarille oli loinen poika syntynyt Ka-
tharinasta ja hän wälistä uhkasi wanhemman poi-
kansa Aleksein koko hallituksesta eroittaa, ellei ta»
pojansa parantaisi, rupesi tämä siitä waan ynsiäm-
mäksi. Niin karkasi kerran isänsä poisollessa ulko-
maillen, ensin Itawallan maahan ja siitä Neapoliin.
Sieltä wiimein kotia saatua pantiin mahdin alle ja
asetettiin kowaan tutkintoon kaytöksistänsä, jonka jäl-
keen ei ailioasti päätetty kelvottomaksi maata ja
kansaa hallitsemaan, mutta myös, kun hämättiin ka«
pinata isänsä wastaan hankkineen, tuomittiin henken-
sä rikkoneen. Waan tuskin wankiuteen takasin tultu-ansa kohdattiin halwaukselta. Tsaari meni sen kuul-
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tua katsomaan poikaansa, joka nyt puhkesi itkuun ja
tunnusti syntiä Jumalala ja isäänsä wastaan teh-neensä, jolla kyllä tiesi kuoleman ansainneensa. Nyt
pyysi anteeksi isältänsä ja rukoili häntä siunaamaanpoikaansa, ennenkun kuolisi ja kuolemanki jälkeen puo-
lestansa rukoilemaan, jonka isä kyynelet silmissä lu-
pasi tehdä. Wihän aika sen jälkeen kuoli Aleksei ja
ruumis asetettiin kansan nähtäwaksi, joka tawan mu-
kaan kokousi kuolleen käsiä suutelemaan.

Toiwottu asia Wenäjän maalle oli sen pitkälli-
sen Ruotsinsodan loppu. Kaarle XII »vihdoin wii-
siwuotisen olon jälkeen Turkista palattua ammuttiin
11 päiwä joulukuussa Norjan rajalla sotawarustaFredrikshattia piirittäissä. Nyt loppui se 21-wuoti-
nen sota, joka erittäinki Suomea rasitti ja jota wie-
läki ison wihan eli suuren sodan nimellä pai-
koin muistellaan. Uuden-kaupungin-rauhassa, joka
tehtiin 10 p. syyskuuta w. 1721, joutuiwat Wi-
ron, Liwon ja Inkerin maat Wenäjän maltaan.
Pietarilla oli nyt enemmin maata, kun kellään muul-
la Euroopassa. S.'ntähden rupesi senaatti ja papis,
to häntä tästälähin Keisariksi nimittämään.Frans-
kan, Saksan, Juutin ja Preussian lähettiläät antoi-
wat hänelle saman nimen ja kohta Pultawan tappe»
lon jälkeen oliwat Englanti ja Hollanti hänelle sen
arwon ja kunnian osottaneet. Samoin tekiwät toi-
nen toisensa perästä muutki Euroopan wallat ja wuo«
desta 1721 owat Wmäjän waltiat Keisarin nimellä
olleet.

Wielaki teki Pietari monta parannusta »valtakun-
tansa sisällisissä asioissa. Klln patriarkkain walta usein
oli määrällinen hallitsioille, pitiPietari kauan aika mai-
nitun wiran awoinna, ja kansan siihen totuttua, ha«
witti sen perunki. Siihen siaan sääsi pyhän hallit-
sewaisen synodan, jonka wirkamiehia oli 1 esi-
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mies, 2 esimiehen siaista, 4 neuostä ja 4 asessoria.
Sotasaädyn kehoitukseksi antoi kaikille upsiereille oman
wapasukuisuuden ja korkcemmille pääliköille lapsiltan-
saki perittämän. Muut wirat sääsi arwattawaksi ja
luettawaksi sotawirkain mukaan, jolla tawalla neki
myötänsä toiwat polwisen eli perinnöllisenki wapasu-
kuisuuden, ollen sama asetus wieläki Wenäjän maal-
la »voimassa. Alhaisinki sotamies, jos maikka orjal-
lisesta sumusta, taisi toimella ja taidolla korkeimpiin-
ki Mirkoihin nousta. Kauppamenoille laitti erinäi-
sen oikeuden yhtä monesta koti- kun ulkomaisestakijäsenestä ja kaupunkiasioille antoi myös oman oikeu-
tensa. Ilman sitä rakensi tejinpajoja (mapriikeja)
usiammasta lajista, yhdisti Kaspiamcren ja Laatokan
kanamalla, jonka kaimautti Mustajoesta Tmerijokeen,
ja kun purje'kulku Laatokalla useinki oli määrällinen
päätti kanamalla yhdistää Wolhowa ja Nemajoen,
joka työ myös hänen hallitessa alotettiin, maikkei se
ennen kun Pietari II:se n aikana »valmistunut.

Ehkä Pietarilla oli näin paljo toimia ja huol-
lia, eipä kuitenkaan jättänyt humituksiaki unhotuksim,
joissa itse tamallisesti oli iloisin. Korkeimmat mir-
kamiehet, kauppiaat ja laimantekiat kutsui usein pitoi-
hinsa ja asetti kaikki kanssansa yhteen pöytään syö-
mään. Kutsuttuin piti muorostansa samanlaisia pi-
toja toimittaman. Ei näissä juuri kohtuullisuutta
kysytty, maan ruokia ja juomia nautittiin ylölliscsti
ja korttia lyötiin aikalailla. Useinki pyysi Pietari
kaikella lamalla mieraitansa päihtymään, joiden il-
meille sitte sydämellisesti nauroi. Joi myös itseki
malista mahan liiemmäksi ja sanotaan silloin toisi-
naan wäkiwaltaiseksi tulleen, niin että rakkain Men-
sikomansaki mälimmiten sai keppiä maistaa. Tämä
Mensikoma oli talonpoikasesta säidysta korkeimpiin
Mirkoihin ja Kejsarin paraaksi ystamäksi noussut.
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Usein kyllä oli ahneudellansa korkeutensa menettää,
mutta pysyi kuitenki armossa Pietari II:se en as-
ti, koska yhtäkkiä lankesi. Kun hämättiin kruunulta
suuren rahasumman salanneen, niin tuomittiin Sipe-
riaan, jossa w. 1729 aiwaa »viheliäisessä tilassa
kuoli.

Wihdoin rupesi kiwuloisuus Pietaria yhtapäatä
waiwamaan. Tästä waroen ikänsä lopun ei kauka-
na .olewan ilmoitti w. 1724 tahtowansa kruunautta
puolisonsa Katharinan Keisarinnaksi. Pian sen jälkeen
toimitettiinki tama kruunaus suurella juhlallisuudella.
Niin aikoi kaiketi »valmistaa häntä kuolemansa jäl-
keen hallitsiaksi.

Wedenpyhitys l>n wielaki Wenajan maassa suu-
ri yhteinen juhla, jossa Pietari itse aina oli läsnä.
Se pidettiin 17 p. tammikuussa w. 1725, ja ehkä
komin kipiä, eipä Pietari kuiten siitä poissa ollut.
Waan siinä tilassa wilustui kowin ja siitä sai tauti
wallan, johon kuoli 8 p. maaliskuussa samana wuon«
na, elettyänsä 52, hallittua 43 ajastaikaa. Lapsis-
tansa jai eloon kolme tytärtä Anna, joka oli Holos-
teinin bertuan kihloissa, Elisabethi ja Natalia,
joka jäljimmäinen kuitenki pian isänsä perässä kuoli.
Myös puolisonsa Katharina ja poikansa Alekseinpoika Pietani jäiwät Pietarista elämään.

Pietaria nimitetään mainioksi, (eli suurek-
si), jonka korkonimen kyllä ansaitsiki. Eipä sitä en-
nen häntä kukaan haltia ollut ajattelemaankaan- tul-
lut, itse kansansa opettajaksi laittauta. Pietarhorin
kaupungin ja mernvoiman perustamisetta laitti We-
näjän maan Euroopan kauppakaynnistä osalliseksi;
oma esimerkkinsä ja toimensa toi Euroopan taitoja,
tapoja ja säädyllisyyden menoja Wenajään. Pietarin
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lapsuuden kaswatus ei sattunut semmoisille ajoille,
että hänen siitä olisi ollut suuna apua, waan kaikki
hänen suuret Wenäjan yhteistä hywaä kartuttawai-
set toimet tuliwat omasta pyrkimistänsä ja mietin-
nastä. Wapa esteettömyys kaikissa yrityksissänsä, jo-
hon pienuudesta oli saanut tottua, teki hänen kyllä
usein pikasuuttuwaksi wastoinkaymisissa, ja waikutti,
etta han yhtäkkiä tahtoi lewittää ulkomaan parem-
pia tapoja ja taitoja Venäjässä, eikä aina kärsiä',
siksi että saisnvat oikein juurtua. Wälistä taisi myös
olla liiaksi rakastunut niihin, ja silloin « aina katso-
nut, jos oliwat parempia, kun Vse>mjan omituiset
tawat, joiden surmaksi niitä puoNusti. Mutta kuka-
pa tämmöisistä wirheistä —

jos wirheitä olisiwatki
—

>

taitaisi moittia Pietaria, eli syyttää häntä siitäki, et-
tä jätti monta kohtaa Venäjässä parantamatta, jonka
yhdellä sanallansa olisi tainnut tehdä! Ei parahim-
maltakaan pidä kaikia kerrassaan waatia. Pietari
teki ja waikutti yltäkyllin hyivää, jolla on ikuisen
kiitollisuuden Venäjältä ansainnut, tehköön ja «vaikut-
takoon joka haltia sen werran; ja maansa ja kansan-sa pitää heitä polwi pol>velta' kiitollisuudella muista-
man ja siunauksella heidän jälkiänsä kohtelemaan.

Pietari oli pulskatekonen ruumiltansa, silmänsäelämät, muoto werewä, hiwukset kiharat, tumman-
ruskiat, nenä ylöskaarewa. Puolan tawoin piti huu-
lipartansa ylöspyyhkäistynä. Hollannin kieltä pu-
hui puhtaasti, saksaa ej aiwan sclwästi, franskaa
ei koskaan. Käwi sen-aikuisissa saksan waatteissa,
jotka, kun muuki elämänsä, oliwat pait-
si kaikkea turhaa koreutta.



154

Viidestoista Luku.
Katharina I:mainen; Pietan limen;

Anna; Virona waltakunnan hoitaja; howi-
juonia; Brunswiikm hertuatar hoitaa wahan
aikaa hallitusta poikansa Iwana lll:man-
nen siassa; Elisabethi; Pietari III:mas.

Pietari oli kuollut ja kenpä nyt hänen siaan
piti tuleman? Häneltä säätyn waltalain jälkeen ei
enää kukaan perinnöllisesti kruunua saanut, waan ku-
kin hallitsia walitsi jälkeenseuraajansa; mutta sepä
oli jäänyt Pietarilta tekemättä, kun oli kuolema en-
nättänyt esille. Puolisonsa Katharinan kruunautta-
miststa arwattiin kulten, ketä tahtoi. Senaatti, jon-
ka jäsenet oliwat paralta bojareita ja korkeimmin wir-
kamiehiä, kokousi nytkeskustelemaan tästäasiasta. Erä-
hät neuotteliwat laittaa Wenäjään samanlaisen asetut'sen, kun Ruotsissa Kaarlen kuoltua oli otettu, joka mis-
seillä säännöillä wähentäisi yksiwaltian oman tahdon
ja senaatin Mallan. Siinä samassa tuli Katharina
aiwan akki senaattiin ja sanoi: "minun katkera mur-
heeni ja huoli waltakunnasta owat waatineet minua
tänne puhumaan sen onnettoman Aleksein pojan puo-
lesta, jonka isästä minulla on ollut sangen raskas
murhe." Niin tahtoi tätä puolisonsa pojan poikaa
hallituksen perilliseksi ja lupasi senlaisra huolta hänen
kaswatuksestansä pitää, että kerran paremmalla iällä
wertaa wetäisi suurelle ukollensa.

Nyt lausui Mensikowa ja sanoi senaatin ei
taitaman Kejsarinnan läsnäollessa mapaasti ja esteet-
tömästä näistä asioista keskustella. Niin metaysi
Katharina takasin ja Nomogorodin arkkipispa makuut,
ti Keisarin usein sanoneen, että hallitus piti Ka-
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tharinalle annettaman, joka sen ansainnutki oli, kun
Prutijoen luona pelasti »valtakunnan perikadosta.
Kansleri Goloukina ehdotteli kansan mieltä kuuluste-
lemaan, kreiwi Apraksina antoi äänensä wainajanKei-
sarin pojan pojalle, ja muutamat arweliwat paraaksi,
antaa koko asian sotawaen haltuun. Nyt nousi Men«
sikowa uudesti seisoollen, ja kääntyen mainittua ark-
kipispaa päin, lausui: "teidän sananne, kunnioitetta-
wa isä, ratkaistaan riidan!" "Korkiat herrat ja kun-
nioitettawat isät, eläköönKeisarinna Katharina Imen!"
oliwat ne sanat, jotka samassa kuultiin arkkipispan
suusta ja heti kajahtiwat yli huoneen ja kartanon
monikertaisella äänellä. Kruunun korkeimmin wir-
kamiesten keskellä näyttihen Katharina sen jälkeen
kansalle, joka mieluiscsti antoi hänelle kaikkein Wenä-
läisten itsewaltiaan kunnian osoituksen.

Monta hywaa tointa kaunisti Katharinan halli-
tuksen. Walmisti Pietarilta mielityn tktoakatemian,
johon kutsui monta kuulusata ulkomaanki oppinutta.
Waltakunnan tarpeellisimmain asian hoitamiseksi sääsi
salaisen yliraadin ja palkkioksi ansiollisille kotimaan
palwelioille alkoi jakaa Pietarilta säätyn,mutta ei
kellenkään wielä annetun Aleksanderi Nevskin
ritariston tahteja. Wälttääksi uutta mielmmurretta
ja epätietoisuutta seuraajastansa määräsi kirjallisesti
mainitun Aleksein pojan Meiseksensa. Itäwallan
ja Hispanian kanssa teki sotaliiton kaikkia yhteisiä
wihollisia wastaan. Hanen hallitessa löyttiin ensi-
mainen runsas-antoinen hopiawuori Koliwassa. Lem-
piä hallituksensa teki korkiat säädyt tytywäisiksi ja
kansaki nautitsi rauhaa hänen hallintoaikansa. Mutta
eipä sitä ollut paljo päälle kahden wuoden, kun Ka-
tharina kuoli rintatautiin 38:nwuoden iällä w.1727.
Ihmeteltäwä on hänen elämäkertansa. Alhaisimmas-
ta säädyltä nousi ihmisyyden kovkeimmaan kunniaan.
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Kaswoiltansa oli kaunis ja muuten taitawa, oppinut
ja nerokas. Aina iloisen mielensä ja muiden hywct-
tensa tähden oli sangm rakastettu Pietarilta ja kan-
salta. Muuttumaton oli onnessansaki ja kainoudella
muisstellen entistä omaa tilaansa kohteli alhaisempia-
ki ihmisiä ystäwälliftsti.

Katharinan testamentin jälkeen nousi Pietari
Ilmen yhdentoista wuoden iällä, w. l/27, hallitse-
maan, waan kuudentoista wanhaksi piti hänen hoito-
hallituksen alla oleman. Hoitohallitsiat oliwat tsaa-
rittaret z Anna ja Elisabetyi, Holosteinin
hertua, wörsti Mensikowa ja wiisi senaatin jä-
sentä. Mutta pian ymmärsi Mensikowa enimmän
wallan anastaa ja itse alaikäisen ruhtinanki huonee-seensa asumaan muuttaa. Tästä kaswoi wiya ja ka-
teus Mensikowaa wastaan ja wielä enemmin, kun
loistamalla juhlallisuudella kihlasi tyttärensä nuorelle
keisarille, aikoen wielä keisarin sisarenki Natalian
pojallensa naittaa. Näin käkesi M.nsikowa, mutta on-
nettomuuden hetki oli lähempänä, kun kukaan olisi
uskonutkaan. Iwana Dolgoruki, nuoren Pie-
tarin opettaja, osotti ruhtinalle sopimattomuuden
Mensikowan ylellisestä mallasta ja kehoitti siteensä
särkemään. Kun ei suuren Pietarinkaan kowuus ai-
na woinut Mensikowan ahneutta asettaa, niin oli
nyt sitä rohkiampi, ja mainitaan salanneen suuren
summan rahaa, jonka keisari oli sisarellensa määrän-
nyt. Asia wedettiin tutkintoon ja Mensikowa syy-
pääksi hawattu tuomittiin iäksi päiwaksi pereinenensä,
puolisonensa Siperiaan. — Niin käwi sen miehen,
jota wähä ennen kaikkein piti kuulla, ja joka kaksinker-
taisella naimisella aikoi yhdistyä keisarin sukuun.
Puolisonsa tuli paljasta itkusta sokiaksi, mutta itse
kantoi kowan onnensa miehuullisesti. B eresowan
kaupunki Siperiassa oli määrätty hänelle asunpai-
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kaksi ja 40 ruplaa päiwälta eläkkeeksi. Tästä kokosirahasumman, jolla teetti kirkon, ja oli itseki työssä
käsinä. Siellä kuoliki Mensikowa w. 1729, ja per-
heensä kutsuttiin seuraaman hallituksen ajalla takasin
Wenäjaän.

Nuori Pietari muuttautui taas tsaarien wanhaan
asumakaupunklin Moskowaan elämään. ' Hänen aika-
nansa tehtiin Kiinan Keisarin kanssa maakuntaa hyö-
dyttäwä suostumus rajasta ja kaupasta molempain
waltain waliNä. Laatokan (Wolhowan) kanama sai
myös näinä aikoina walmiiksi. Ukrainan kasakkain
joukossa noussut kapina asetettiin pian;muutni oli
koko maalla rauha. Mutta juuri tämä rauha, Ruot-
sin silloinen huonous ja Puolan kuninkaan kanssa
sowittu liitto waikuttiwat, että Wenajan sotawoima
niin maalla kun merellä jäi tarkemmatta huolen-
pidotta.

Mensikowan langettua alkoi Dolgorukin walta
kasmaa yli muista herroista, ja waltaa seurasi tois-
ten kateus. Hänellä oli hywillä lahjoilla kaunibtettu
sisar, jonka nuori keisari oli morsiameksensa kihlannut.
Waan juuri kun ilo Dolgorukin sumussa oli korkeim-
mallansa kuoli se keisarillinen ylkä rupuliin w. 1730.
Pietari ll:sen hallitusaikaa oli ollut 3 wuotta ja 8
kuukautta.

Ei nytkään ollut seuraajasta waltiaasta mitään
päätetty. Suuren Pietarin »veljeltä Zwanalta oli
jäänyt kaksi tytärtä. Toista näistä Anna nimistä,
Kuurin hertuan leskeä, näkyi kaikkein tahtoman hal-
litsiaksi. Mutta autiona ollessa tahtoiwat herrat wä-
hetä hallitsian »vallan ja itsellensä osan siitä anas-
taa, samate kun jo ennenki Suuren Pietarin kuoltua,
eräät oliwat tuumailleet. Niin ei pitäisi hallitsian
senaatin suostumatta saada sotaan rumeta, eikä rau-
haa tehdä; ei omasta mielestänsä maakunnan wero-
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ja lisätä; ei rangaista wapasukuista miestä selitys-
tänsä kuulematta; ei ottaa kruunulle erinäisen mie-
hen omaisuutta, eikä myydä kruunun omaisuuksia; ei
omin mielin puolisoa eikä hallitusseuraajata walita.
Näin piti herrainwaltaa yksiwaltiaisuuden siaan toimi-
tettaman. Kolme lähettilästä Wasitia Lukitsa Dolgo-
rukin johdatuksella laitettiinAnnaa näillä ehdoilla hal-
litsiaksi kutsumaan. Anna wastaan otti kutsumuksen
kiiitollsuudella ja lupasi täyttää.

Mutta eipä ollutkaan herrainwalta pitkäikäinen.
Senaatin jäsenten kesken nousi riitoja paremmuudes-
ta, ja alhaisemmat wirkamiehet rupeisiwat pelkää-
mään ei ikänansä korkeempiin wirkoihin pääsemän,
ellei keisarinna saisi wapatahtoista hallitusta. Monta
sataa wapasukuista, joista enin osa palweli henkiwar-
tiossa, yhtyiwät sentähden salaiseen liittoon keskenän-
sä, ja kun saiwat kaikki »valmiiksi, meniwät koko
seuranensa kreiwi Matwejewan johdatuksella lin-
naan keisarinnalle itsewaltiaisuutta koko kansan puoles-
ta tarjoamaan. Keisarinna kokoon kutsutti senaatin
ja sanoi: "niin eikö se kirja, jonka enmnhallitukseen
tultua nimellani wahwistin, siis ollutkaan kansan
tahdosta?" Tähän »vastattiin: "se on kansan yhteinen
tahto, ettäs ytsin hallitsisit." Dolgoruki, sinä olet
siis pettänyt minun kirjallasi", sanoi keisarinna. Sitte
luetti erittäin jokaisen osan siitä ja joka kerta huusi»
wat liittoon yhdistyneet: "ei kansa sitä tahdo." Niin
otti itse kirjan käsiinsä ja repi sen palaisille, josta
liittolaiset ihastuen käsiänsä taputtiwat, ja samoin teki
kansaki, jos kohta ei tiennytkään, mistä iloittiin ja
käsiä taputettiin. Tämä hallituksen muutos lopetti
kokonansa Dolgorukin wallan.

Ei tahtoen naimiseen mennä otti Anna lapsek-
seen orpanansa, Meklenpurin hertuattaren, joka silloin
oli kahdentoista wuoden wanha. Tämä kääntyi Grei-
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kan uskoon ja nimitettiin Annaksi. Kun Anna
myöhemmin naitti tämän ottolapsensa Braunswii-
kin hertuan pojalle, niin luuliwat kaikki sen pienen
ruhtinan Wenäjän wallan Perilliseksi määrätyn, mut-
ta niinpä ei kuitenkaan käynyt.

Turkin kanssa nousi sota siitä kun Turkin alla
olewat Tatarilaiset Taurian saarennolta hyökäsiwät
Wenäjän maahan. Siitä Katharina I:sen aikana suos-
tutusta liitosta yhteisiä wihollisia wastaan piti Itä-
wallanki Wenäjän apumieheksi tähän sotaan lähtea.
Vlipäälikön Mynnikin johdatukftNa waltasiwat We-
näläiset Asowan ja Otsokowan kaupungit ynnä koko
Taurian. Mutta kun Itäwallalla ei ollut hyötyä,
waan rasitusta tästä sodasta, niin luopui pian ja
teki erirauhan Turkin kanssa, ja Ruotsi rupesi julki-
wihollisena liikkumaan. Sentähdcn Annaki suostui
rauhaan Turkin kanssa, jossa.Wenaläinen tuli saa-
maan Asowon silla ehdolla, että stn sotawarustukset
piti purjlttaman, ja ettei Wenäjän kauppaaMustalla
Merellä käytäisi. Tämä rauha tehtiin w. 1740. —
Muutamia Pietari I:sen waltaamia Persian maakun-
tia antoi Anna wissiä kauppaetuja wastaan Persialle
takasin, kun tuliwat kowin kalliiksi Wenäjän yhtey-
dessä pitää.

Neljä entistä henkiwartioa lisäsi Anna kahdellauudella, joista toinen nimitettin Ismailowan,
toinen ratsaswartioksi. Wapasukuisten lapsille
perusti erityisen sotaopiston. Hän lähetti myös
läämerta myöten Siperian maan pohjaispuoletse
laiwaretkeä Amerikkaan etsimään ja laiwakatteini Beh«
ringi lähti w. 1734 tutkimaan pohjais-Amerikan
rantoja ja Aleutan saariloita. Katharinapurin ja Ko-
liwan muorissa löyttiin tällä ajalla ensimäinen kul-
tamalmi.
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Anna rakasti komeutta howielämässänsä. Sekä
miesten etta waimoin »vaatteet oliwat kalliimmista
aineista, ja loistok!wi)isilla kaunistetut. Juopumusta
kyllä »vihasi, mutta eipä sitä sen paremmin estää
tainnut, kun howipidoissaki moni usein Päihtyi, että
tuskin koriinsa pääsi. Hänellä oli kuusi howinnarria-ki, joista kolme oli rikoksesta siihen wirkaan tuo-
mittu, ja eräs korkiasukuinen Galitsina siitä syystä,
kun oli paawin uskoen poikennut. Mutta Anna ei
siihenkään tytycn waati hänen päälliseksi naimaan
erään tyttären alhaisesta kansasta ja piti heille kum-
manlaiset häät. P^kkaistalwklla w. 1740 rakennutti
häähuoneeksi jäisen linnan, jossa kaikki pöydät, tuo-
lit, penkit ja muut kaiutti sisällä jäästä oliwat.
Wielä oliwat tykit ja kanunatki jäaslä linnan eteen
tehdyt niin wahwoiksi, että muutaman kerran kesti-
wät ampua'ki. Maaherrain piti näihin pitoihin, kun-
kin maakunnastansa, lähettämän yhden miehen- ja
yhden »vaimonpuolen maansa lailla puettuna. Pääl-
le 300:nhengen waelti Mä lailla howilinnan siwutfse kaupungin paraita katuja. Etupäässä' oli morsias-
pari suuressa häkissä, jota elewuntit weti. Muuta-
mat wieraista ratsastiwat kameleilla, toiset ajoiwat
koirilla, eli peuroilla, eli härjilla, eli pukeilla, elipä wielä
sioillaki. Syömästä päästyä rupesiwat hyppimään ja
tanssimaan kukin laillansa ja tawallansa. Widdoin saa-
tettiinnuori pariskunta jäiseen sänkyyn jäälinnassa,jossa
ulkopuolta seisowa kumuawahti piti heitä aamuun asti,

Samana wuonna synnytti ottotytär Anna po-
jan, joka kastettiinI»vanaksi. Wastyin yhteistä
luuloa määräsi keisarinna siwutse aitistänsä tämän
wastasyntyneen pojan hallitubsturaajaksi ja Kuurin
hertuan Vironan piti hallitusta hoitaman, kunnes
nuori ruhtinas tulisi 17 wuoden wanhaksi. Tämä
Birona oli jo Kuurin maassa Annan kamariherrana
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ollut jakaikissa asioissa häneltä hywin uskottu. Kei«
sarinnaksi tultua oli hänen kreiwissaätyyn, Aleksan-
deri Ncuskin ritariseuraan ja wiimein Kuurin hertu-
aksiki korottanut. Muuten häntä ei Wenäjässä ra-
kastettu, waan syyteltiin monessa asiassa yllyttäneen
sitä lempialuontoista keisarinnaa kowemmaksi. Hä-
nen neuostansa luultiin se edellä mainittu hallitlis-
muutoski tapahtuneen, ja nyt taas sanottiin yllyttä-
neen Annaa sen »vastasyntyneen Iwanan wallanpe-
rilliseksi määräämään, jotta ruhtinan alaikäisyyden
aikana saisi itse wallan ohjat käteensä. Nielä sama-
na wuonna kuoliki keisarinna Anna (28 päiwä loka-
kuussa w. 1740) elettyänsä 4(i, hallituansa 10 wuot-
ta. Päiwänä jälkeen julisti Bironi kirjan, jolla oli
waltakunnan hoitajaksi määrätty, ja rupesi samassa
kauhistuttamalla tawaUa uutta waltaansa osottamaan.
Nuoren keisarin isänki piti kaikista Miroistansa ero
ottaman ja sitte huoneissansa pysymän, ei julki näky-
wnn tuleman; muut wastustajansa, minkä suomautti,
minkä lähetti Siperiaan. Puheissansa oli ehki wielä
röykkiampi, kun esimerkiksi kerranki monen kuullen re-
henteli ja uhkasi koko nuoren Keisarin wanhempinen-
sa Saksaan lähettää, jos rupeisiwat isottelemaan.
Sen olisi tainnut tehdä'ki, kun olisi enemmän aikaa
saanut, mutta sitä ennen antoiwat närnät sotawäen
awulla wangita hänen. Neuokunta senaatin jäsenistä
piti sen jälkeen tutkintoa tästä entisestä waltakunnan
hoitajasta ja tuomitsi hänen kuolemaan, jonka tuomi-
on nuoren keisarin äitimuutti wankiuudeksi Siperias-
sa. Wkenraali Mynniki, joka Bironaa wangitessa
oli toimellisin ollut, iloissaan nyt itse määräsi, millä
lailla wankihuone piti rakettaman, johon Virona wie«
tim, ja laitti kuwan samalla rakennukselle, ei muis-
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taen, etta kelwotonta woitomiemua kukistetusta wihol-
lisesta toisinaan kostoki seuraa.

Alaikäisen keisarin äiti Anna julistihen nyt
Wenäjän suuriruhtinaksi ja waltakunnan hoitajak-
si, kunnes poikansa lailliseen ikään tulisi. Kaik-
ki tämä tapahtui samana wuonna, jona Keisarin»
na Anna oli kuollut, sillä Bironan hoitohallitus ei
kestänyt päälle kolmen wiikon.

Franskan yllytyksestä alkoi Ruotsi seuraamana
wuonna (I päiw. Elok. 1741) sodan Wenäläista
wastaan. Röykkiaästi ja woittoa toiwoen kyllä al-
koiwat, mutta eiwätpä olleetkaan enää Ruotsalaiset
Kaarlen aikuisia sotauroita, eikä Venäläiset kun ennen
taitamattomia. Usiasti käwiwät Ruotsalaiset alle ja
wiimein päätettiin w. 1743 tämä tuhmasti aljettu
sota Turun rauhalla. Mutta sitä ennen tapahtui
muutoksia Pietarissa, joista tulee mainita.

Suurella Pietarilla oli wielä tytär Elisabe-
tt)i, jota yksi osa, ennen sitä Annalta perilliseksi ni-
mitettyä alaikäistä Iwanaa, tahtoi mainion isänsä is-
tuimella hallitsemaan, liiatenki kun jo alustapitäin
hoitohallitusta ei toimitettu ymmärtäwaisesti. Ne
Iwanaan ja hoitohallitukseen tytymättömät ja Elisa-
bethia Keisarinnaksi tahtowaiset ottiwat henkiwarti-
ojen awulla muutamana yönä wangiksi nuoren Iwa-
nan wanhempinensa ja huusiwat Elisabethin Keisa-
rinnaksi. Tämä tapahtui yöllä 6:dennen ja 7:männcn.
päiwän wälillä joulukuussa w. 1741. Päiwäna jäl-
keen kokousi senaatti, waltakunnan paraat wirkamie-
het ja sotajoukot linnaan ja sen ympärille, ja kuultua
Suuren Pietarin tyttären isänsä istuimelle nous-
seen osuttiwat hänelle Wenäjän maan itsemaltiaan
kunnian. Elisabeth! 01l silloin 31 wuoden wanha.

Hallituksen muutoksessa oli ylikenraali Mynm-
ki ynnä muita wangiksi otettu ja wedettiin nyt tut-
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kintoon lisiammista heidän päälle kannetuista pienem-
mistä sekä suuremmista syistä. Kun paitsi muita
walituksia Mynnikistä häntä myös syytettiin siitä,
että oli paljo miehiä sodissansa menettänyt, niin was-
tasi sanoen: "ei hirttä lastuitta katkaista." Tutkin-
non päätettyä tuomittiin usiammat henkensä rikkoneen
ja niiden seassa myös Mynniki , mutta keisarinna
armahti heitä kaikkia hengellä, sillä lupauksella, ettei
ketään saisi hänen hallitessansa hengellä rangaista.
Kuitenki wietiin heitä Siperiaan wankiuuteen. Kum-
masta onnen johdosta joutui Mynniki juuri siihen
wankihuoneesecn, jonka itse wuotta ennen oli Biro-
nalle laitettawaksi kuwannut, sillä se tuli nyt auti-
oksi jäämään Bironasta, joka oli saanut armon ja
luwan takasin tulla. Kasanin kaupungissa wostatus-
ten tullessa terwehtiwat tutusti molemmin puolin,
mutta mitään wirkkammatta matkustiwat kumpiki
tietänsä. ,

Kun nyt wähan ajan sisässä usiampia muutok-
sia hallituksessa oli pienten kapinaliittoin awulla toi-
mitettu ja siihen osiksi seki oli syynä, ettei ollut ai-
na wallanperillisestä ajallansa ja parasta oikeutta
katsoen määrätty, niin piti Elisabethi siitä asiasta
Paremmin kun moni cdelliftnsa huolta. Wanhem-
malta sisareltansa Annalta, joka oli ollut naimi-
sissa Holosteinin hertuan kanssa, waan kuollut jo w.
4728, oli jäänyt lapsia eloon

—
Pietari Suurm lap-

sen lapsia. Näistä kutsui Elisabethi alussa wuotta
1742 wanhimman pojan Pietarporiin ja julisti hä-
nen wallanperilliseksi jälkeensä. Wenäjän lain jälkeen
pitää hallitsiain olla Greikan uskosta ja tallen Eli-
sabethin sisaren pojalle annettiin Greikan uskoon rv-

Hwetcssansa Pietari nimeksi. Sitä ennen oli hänelle
ollut kolmeki nimeä Kaarle Pietari Ulrikki,
waan kun Greikan usko ei suatse kun yhden nimen
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yhdelle ihmiselle, niin sai hän pitää koskimaisen en<
lisistä nimiötänsä.

Se edellisen hallituksen aikana aljettu sota Ruot-
sin kanssa sli »vielä woimissaan. Muutamassa neuo-
kokouksessa tästä sodasta nousi eräs raaka kasak<
käin päälikkö ja lausui Elisabethille: "jos isänne oli-
si seurannut minun neuoani, niin tämmöisiä sotia ja
neuopitoja ei nyt tarwittaisi." "Mika neuo se oli<"'
kysyi Keisarinna. "Se että olisi muuttanut osan
Ruotsalaisista Wenäjän maalle ja antanut kaikki
muut kuoliaksi hakata," wastasi kasakkain päällys.
"Oh hirmuista neuoa!" sanoi Elisabethi. "Jo han
ne nyt kuitenki enimmät omat kuolleet," wastasi toi-
nen siihen. Muuten oli onni ja woitto Wenäläisten
puolella tässä sodassa. Helsingin kaupungin tienoil-
la piti wiimein koko Ruotsin armcian antauta We-
näläisille (4 p. syyskuussa w. 1742) ja sitte Ruot-
silla ei ollut muuta ehtoa, kun pyytää rauhaa. Nau-
ha tehtiinki seuraamana wuonna Turussa (7 p. elo-
kuuta) ja siinä tuli Haminan, Lappeenrannan ja Sa-
wonlinnan kaupungit Wenäjän maalle, joka nyt sai
Kymenjoen rajaksensa Ruotsia wastaan.

Elisabethi ei tytyen siihen, että oli seuraajansa
walinnut, piti myös huolta tämän naimisesta. Mor-
sian oli Saksan maalta Anhalt-Serbstin hertuan wii-
sitoista-wuotinen tytär, jolle Greikan uskoon mennes-
sänsä tuli Katharina nimeksi. Nuorelle awiopa-
rille pidettiin hywin juhlalliset häät Moskowassa,
mutta 10 wuotta oli Katharina hedelmätön, siksikun
wihdoin w. 1754 synnytti pojan, joka wuoronsa
Paawali I:sen nimellä Wenäjätä hallitsi, ja jon-
ka poika nykyinen Keisari Nikolai on.

Itäwallassa oli Maria Ther esia isänsä kei-
sari Kaarle Vl:dennen jälkeen noussut hallitse-
maan. Mutta Franska, joka wanhastaan kantoi wi-
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haa ja kateutta Itawallalle, luuli nyt tilaisuuden tul-
leen, saada sen woimaa heikennetyksi, ja yllytti mui-
taki kanssansa sotaan Itäwaltaa wastaan sillä ni-
mellä, että tahtoisilvat toista hallitsiata Maria The-
resian siasta sinne panna. Kun pelkäsiwät Wenäjän
menemän auttamaan tätä wiimeksi nimitettyä, niin
wietteliwät esinnä Ruotsin siihen mielettömään sotaan
ja kokiwat sitte muulla tawalla esteitä saada, joilla ei-
wät kuitenkaan woittaneet tarkoitustansa, sillä Elisabe-
thi suostui liittoon Maria Theresian kanssa ja lähetti
hänelle 37000 miestä awuksi, jonka tähden Frans-
kan liiton ennen pitkää piti luopua sotimasta ja
suostua rauhaan tv. 1748, ennenkunWenäjän armeia
ennätti sotimaan ruweta'kaan. Siinä seitsenwuoti-sessa sodassa, joka Itäwallan ja Preussia» wälilla
aljettiin wuonna 1756, oli myös Elisabethi edelli-
sellä apuna, ja teki saman sodan paljo waikiammak-
si Preussia» kuninkaalle, jolla ilmanki Venäläisittä
oli monta »vihollista wastustettawana. Wenäläiset
woittiwat hänen usein, ehkä kuinka ialo ja oppinut
Preussian sotawäki oliki. Mutta keisarinna Elisa-
bethin kuolema, joka tapahtui 5 p. tammikuussa w.
1762 muutti kaikki asiat toiseen muotoon. Hän kuo-
li 50 wuoden iällä, hallituansa lähes 20 wuotta.

Elisabethin aikana perustettiin korkia-opisto Mos-
kowassa ja meriwäen koulu. Tämä keisarinna oli
enemmin lempiä, kun kowa luonnostansa. Ei nime-
änsä nähty yhdenkään kuolematuomion alla. Warta-
loltansa oli siewä kun äitinsäki, muodoltansa wieläki
kauniimpi. Silmissänsä loisti lempeys liiatenki ketä
kuta puhutellessa, ja ilmanki oli erinomaisesti iloinen
ja ystäwällinen. Vaatteissansa oli liiatenki nuorem-
malla iällänsä ylen komia, eikä mielellänsä kärsinytkään
muiden howilaisten käywänniinkoreissaa »vaatteissa, kun
itse. Sanotaanki häneltä kuollessansa jääneen 30000



166

erinläista pukua. Wihdoin wanhemmalla iällä liha-
lvaksi ja lyuutenki heikoksi tultua ei woinut kärsiä
puetusta, jonka tähden kamarifrouwain piti tarpeelli-
simmat waatteet neuloilla hiljaa kiinni pistelemän,
jotka riisuessa saksilla aukastiin.

—
Uskon asioista

piti tarkan waarin, ei koskaan itse unhottanut paas-
tota määrättyinä aikoina, eikä sallinut muidenkaan
sitä tekemän. Seuraama maine, jos lienee tosi, näyt-
tää wäliin taikojaki uskoneen: kun kerran komin suu-
tuksissaan siitä hitaudesta, jolla kenraalinsa pitkittiwät
Preussia» sota, oli kirjoittanut heille sangen komia
nuhteita ja käskyjä paremmin kiirehtimään, sattui
ampiainen putoamaan tölleröön, josta niin säikähti,
että kynä lensi pois hyppisistaän. Luullen sen pahaa
aamistaman ei antanutkaan näitä nuhteita ja käsky-
jä sotawaelle miedä, josta kaikki tuli entiseen laime-
uteensa jäämään. Tästäki nähdään, kuinka pieni asia
usein paljo waikuttaa. Ehkä tämä ampiainen
pelasti Preussian kuninkaan Fredrikki Ilsen siitä pe-
rikadosta, joka hä.ita w. 1761 komasti uhkasi.

Elisabethin jälkeen 'tuli suuriruhtinas Kaarle
Pietari' Ulrikki Holosteini Gottorpin hertuan polkka
Pietasi Suuren tyttären poika, Wenajän maan kei-
sariksi Pietari lll.mannen nimellä. Tämä wie-
raalla maalla syntynyt, mieraassa uskossa kasmanut
ruhtinas rakasti enemmin ulkolaista, kun Wenajän ta-
poja. Edelliseltänsä Preussiata mastaan aljetun jakäy-
dyn sodan lopetti paikalla julki kaikissa puheissansa ihme-
tellen Fredrikkiä (Preussiinkuningasta) jotakuningas-
ten mestariksi nimitteli, niinkun siihen aikaankyllä
oliki. Saksalaisesta waesta laitti itselleen henkimar-
tion Holosteinin wartion nimellä, jota Preus-
sian ekserinkiin opetti enimmän aikansa siihen uhra-
ten. Muuösaki sotawäessä teki tarpeellisia muutoksia
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;a paremmaksi sclweydeksi jakoi sen osakuntiin. Kau-
pan puoltamiseksi antoi sillen niin paljon wapauksia,
kun suinkin taisi, ja sääsi erioikeuden, jossa kaupan
asioita päätettiin. Sen siihen asti olleen salakans-
lian, jossa kehnoin roisto usein perättömälläki kan-
teella ja nimensä ilmoittamatta taisi saattaa »viholli-sensa wankiuuteen, häwitti tukkunansa. Wapasukuisille
antoi wallan ruweta sota- eli muihin »virkoihin, jos
tahtoiwat, eli maalla omaisuuksillansa elää, jotka
oman mielensä jälkeen saiwat myydä'kin. He saiwat
myös luwan »vieraille maille palwelukseen mennä, jota
ei siihen asti niin helposti sallittu. Papeilla oli ol-
lut suuret maat ja omaisuudet allansa, joista heilien
lankesi paljo rikkautta, mutta uusi keisari yhdisti nä-
mät omaisuudet kruunulle ja määräsi wissin palkan
papeille. Näistä näin yhtäkkiä tehdyistä, jos tarpeel-
lislstakin muutoksista nousi wiha keisaria wastaan
ja pappien sääty »vihasi häntä enimmän. Kun wie-
lä käski wähentaa sen liian kuwain paljouden kirkois-
ta ja papit partansakin ajamaan, niin siitä wiha »vaan
kaswoi suremmaksi, ja monta puhetta kuului, hänen
Wenäjän uskoa wihaawan. Naista keisarin wiha-
miehistä kaswoi pian liitto, jolla ei muuta tarkoituk-
sena ollut, kun kukistaa koko keisari korkeudeltansa.
Pietaria kyllä waroitettiin sekä liikakiireista muutok-
sistansa, että tästä liitostaki, joka ei niin salassa
pysynyt, ettei siitä olisi tietty. Paitsi muita sano»
taan Preussian kuninkaanki häntä waroittaneen ja
käskeneen karttamaateen, mutta Pietari ei peljännyt
mitään, eikä, kumma ihminen! mitään »vakuudeksensa
tehnyt. Niin kaswoi kaswamistaan kapinaliitto, jo-
ka sinä 29:tena päiwänä kesäkuussa w. 1762 huusi
keisarinna Katharinan puolisonsa siasta Wenäjän
maan haltiaksi. Jälkeenpäin piti Pietarin itse ni-
mellänsa wahwistaa kirja, jolla loupui hallituksesta,
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jonka luopumisen wielä paremmin kuolemallansa ,
päiwä seuraamassa heinäkuussa wahwisti.

Koska Suuri Pietari aikoinansa hawitti sen ka-
pinallisen jousikasjoukon ja mestaushirsi kerran oli
niin täynnänsä päitä, ettei muillen enää siaa ollut,
tuli eräs tuomittu ja rupesi niitä hirreltä pois siir-
telemään. Keisari kysyi, mitä hän teki, johon mies
wastasi: "teen siaa omalle päälleni." Tämä raaka
luonto oli Pietaria niin mieleen, että wapautti hänen
kuolemasta ja laski irti. Miehen nimi oli Orlowa
ja sanotaan olleen sen Orlowan ukko, joka juuri oli
päämiehena siinä kapinassa, joka Pietari lll:mannen
wallalta alas kukisti. Näin kummasti omat usein
wanhain aikain tapaukset yhdistetyt nykyisten kanssa.

Pietari III:mas näytti sillä wähällä ajalla, jo-
na Wenäjätä hallitsi, että hänellä oli hywä halu
uudistaa ja parantaa kaikkia waillinaisia paikkoja.
Mutta ei muistanut sitä, että wanhat tawat, hywät
eli pahat, ei taita kerrassaan muutettaa, waan tar-
witsewat aikaa, ja sitä enemmän mitä sywemmästi
owat juurtumaan päässeet. Han waan tahtoi kaikki
yhtä haawaa tehdä ja sillä saatti suuttumuksen ja
teki lopun Mallallensa. Muuten häntä kiitettiin lem-
piäsydämelliseksi hallituksessaan. Mammalle Sipe-
riaanki kapinahankkeista eli muista semmoisista rikoksis-
ta tuomituille antoi luwan sieltä jällen kotiin palata.
Hän oli nykyisen keisarimme ja edellisen Aleksanderin
isän isä. Akkihankkeillansa kaikissa parannuksissa
ikäskun aawisti, mitä jälkeentulewaisensa kerran siinä
asiassa piti toimittaman. Kuollessaan oli 34:Uä
wuodella.
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Kuudestoi st a Luk u.
Katharina II:nen.

Nyt istui Katharina' Wenäjän wallälla w.l762.
Lähetyskirjat ilmoittiwat sen »valtakunnan kaukaisim-
missaki äärissä ja sanoma lewisi pian yli kokoEuroo-
pan. Wieraat howit oliwat walmiit omistamaan
Katharinalle uuden arwonsa. Itäwallan keisarinna
Maria Theresia ja myös Franskan howi toiwoiwat
Katharinan sarkewän sen puolisoltansa Preussia»
kanssa suostutun rauhan ja lainaaman heille wakeän-
sä sotaan sitä wastaan. Englanti halusi ystäwyyttä Vse-
näjän kanssa ja Juutin kuningas luuli paremmin kun
koskaan tilan saamansa Holosteinin maan kokonaan
itsellensä- omistaa. Mutta ei yksikään heistä oikein
Katharinaa tunteneet, niinkuin Preussian kuningas
Fredrikki Ilmon. Han jo edeltäpäin nähdessänsä
Pietarin waaran häntä siitä waroittiki, mutta kun
tämä ei sitä korwiinsa ottanut, kirjoitti lähetysmie-
hettensä Pietarporiin: "Pietari lll:mannen itse häwiöön-
sä juostessa täytyy meidän liittäytä Katharinaan."— Heti kun keisarin kowa onni julki tuli, terwehti
wiimeksi mainittu wirkamies Katbarinaa hallitsiaksi,
ja otettiin hywin wastaan. Ennen kaikkia tahtoiki
Katharina wierasten wallain kanssa rauhaa ja wah-
wistaa »valtakunnan siftliiftt woimat. Niin ei enää
sotaan Fredrikki ll:sta wastaan ruweten, kutsui pois
Wenäjän sotawäen Preussiasta.

Sen jälkeen otti Katharina poikansa Paawa-
lin ja lähti Moskowaan, jossa Wenäjän wanhassa
pääkaupungissa juhlallisesti kruunattiin Wenäjän wal-
takunnan hallitsiaksi.

—
Papissääty pyfi häntä Pie-

tari lll:mannen sääntöä kirkon omaisuuksien kruunul-
le otosta tyhjäksi tekemään, mutta Katharina, näh-
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den sen waltakunnalle hyödylliseksi, sowitti heidät
muulla tawalla ja wahwisti mainitun asetuksen.

Puolan maasta tuli Katharinalle ensimäinen ja
enin työi'sa. Kun Virona edellisen hallituksen aikana
oli Siperiasta takasin päässyt, ja Katharina arweli
hanen jo kyllä kärsineen, tahtoi häntä entiseen korke-
uteensa, Kuurin maakunnan hertuaksi, auttaa. Mutta
tämä hertuawalta oli nykyänsä Puolan kuninkaan
Augusti liimannen pojalla Kaarlella, joka siis
piti sen Bironalle jättämän ja Katharinalla siihenpakotettiinki. Pian sen jälken kuoli w. 17<»3 Augus-
ti lll:mas ja totuttua tapaansa nousi Puolassa rii-
toja ja eriseikkoja uudesta kuninkaasta, silla kunjngas-
walta Puolassa ei ollut perinöllinen, waan maalin
kautta määrättäwa. Eräät tahtoiwat entiftn kunin-
kaan poikaa, nimitettyä Kaarlea, toiset kreiwi Po-
«.iatouskia, joka paljon oli Wenajan maalla elellyt
ja oli Katharinalle hyivin tuttu. Arwattawasti puolsi
Katharina tätä jälkimäistä ja korottiki hänen Puo-
lan kuninkaaksi S tanislai Augustin nimellä.
Mutta siitäpä eriseurain wali Puolassa ei tullut pa-
remmaksi. Kuninkaan maalista päästyä muuttuiwat
eriseurat pian usko-liitoiksi. Paawin-oppi on Puo-
lassa pää-uskona, mutta eriuskolaiset w>iatiwat maas-
sa samoja oikeuksia paawin-uskoisten kanssa. Wenäja
ja Preussia puoltiwat näitä jälkeen nimitettyjä.
Wuonna 1767 tultiin kokoon herrain paiwille, josta
maan sisälliselle rauhalle ei tullut pienintäkään apua.
Jo wuonna jälkeen syttyi hirmuinen sisussota molem-
pain liittokuntain wälillä.Paawilaiset mieliwät paraasta
päästä hyljätä sen Wenäjän awulla saadun kuninkaansa,
mutta Wenäjäautti häntä wieläki ja waltasisodassa pari
kaupunkiaki Puolalta. Wielä onnettomuuden lisäksi
tuU ruttokin Turkista maahan ja surmasi puolen
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kolmatta sataa tuhatta henkeä Podoliasta ja Ukrai-
nasta, joissa enimmästi häälyi.

Estämiseksi Wenäjan woittoja Puolassa yllytti
Franska Turkin sotaan Wenäläistä wastaan. Mut-
ta tässäki sodassa oliwat Wenäläiset woitolla. Kuu-
della sotalaiwalla purjehti laiwaston päällys Aleksei
Orlowa Peloponneison saarennon rannoille ja ne
sielä Turkin alla olewat, kowin rasitetut Greikalaiset,
kaäntyiwät heti hänen puolelle. Viimein saarti ken-
raali Rumantsowa Turkin ylipaällyksen Shumlan
linnaan ja sitten tehtiin rauha w. 1774 Kainardis-
sa. Turkin piti antaman Taurian Tatarilaisille wa-
pauden jaluopua Wenäjalle Asowan, Kinburnin,Kerr-
sin, lenikalin ynnä kauppa- ja laiwakulku-oikeuden
Mustalla Merellä. Niin päättyi tämä Turkilta mie-
lettömästi aljettu sota Wenäjälle suureksi woitoksi.
Mutta tästä sodasta lewisi kauhia rutto Wenäjään, jo»
ka tappoipaljon ihmisiä ja kulki aina Moskowaan aS?
ti, ennenkun talwen tultua lakkasi. Varakkaammat
riensiwät pakoon, mutta köyhä kansa tunkeusi erään
Neitsy Maarian kuwan ympärille siltä apua rukoil-
len, jossa wäkitungussa rutto waan alkoi pahemmin
möyrytä. Sen hawattua otatti arkkipispa pois koko
kuwan, mutta wäki yllyssään samosi pääkirkkoon ja
suomasi pispan. Samoina aitona waelsi 400,000
Kalmukkilaista karjoinensa pois Wenäjän maasta ja
meniwät esa isäinsä erämaihin Aasiaan. Ilmanki wäen
wähennystä tuli Astrakanin piiri siitä suureen wahin-
koon, kun ei enää ollut, kuka eläimillä ja kaikenlai-
silla metsannahoilla waihteli heiltä jywiä. Ainoas-
taan köyhimmät Kalmukkilaisista oliwat jääneet Wc-
näjän maahan.

Kerran oli Katharinanki henki suuressa waaras-sa. Eräs nuori sotaherra Tsoglokowa, toiwoen
jos mitä woittoa wallan muutokscöta, päätti surma-



172

ta keisarinnan. Usiampina paiwina jaljetysten meni
linnaan ja asettausi seisomaan pitkään, mutkaiseen ja
pimiään porstuasolaan tawataksensa, kenen henkeä
wajyi. Mutta kun keisarinna silloin toki sattui muu-
alta kulkemaan, niin wäsyi se wimmapäinen mies
odottamiseensa, meni pois ja kertoi eräälle ystäwälle
aikeensa. Tämäpä saattoi sen ilmi ja muutamana päi-
wänä jälkeen tawattiin Tsoglokowa samasta porstu-
asta pitkä murhaweitsi kädessä. Kieltämättä tunnus-
ti aikeensa. Keisarinna kutsutti hänen tykönja ja pu-
hutteli lempiästi, mutta antoi sitte wieda Siperian
kaukaisempiin maihin.

Ikäskun sata kuusikymmentä wuotta takaperin usi«
ampia pettäjiä ilmautui Mitrein nimellä, tuli nytkin
eräitä Pietarin nimellä, jonka walehtcliwat ei kuol-
leen olemankaan, waan itsensä häneksi. Jo neljäki
semmoista moniretkista miestä oli ansaitun rangais-
tuksen petoksestansa saaneet, koska wielä wiideski ja
waacallisin, eräs Pugatsewa niminen kasakka, il-
mestyi silla nimellä. Hän sai paljo puolustajia,
erittäinki monakoita, ettei ensiltain wastaansa lähe-
tettyä sotajoukkoakaan peljännyt. Kuitenki saatiin
wihdoin wangiksi ja rangaistiin ansioa myöten hen-
gellä.

Sotien ja muiden wehketten alla Katharina
ei unhottanut waltakunnan sisällisistaki asioista tar-
peellista huolta pitää. Lainkäytös oli joutunut jo-
tensaki tuomarien mieliwaltaan, jotka useimmiten
waan omaa hyötyä katsoiwat, semminki, kun heille
ei ollut warsinaista ruunun palkkaa. Aleksei Mikai-
lowitsan lakikirja oli myös jo kowin wanhaksi ja ny«
kyisten aikain suhteen puuttuwaiseksi tullut. Tuo-
marien lahjan-oton koki Katharina estää suuremmilla
palkoilla ja wanhuuden eläkkeillä, lakikirjaa paranta»
maan ja uudistamaan määräsi waltakuntansa opi-
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neimmia miehiä, jotka sitä warten Moskowassa ko«
koutuiwat. Mutta tämä neuokokous ei matkaan saat-
tanut Katharinan hywiä tarkostuksia, waikka itseki
tuli Moskowaan ja myös muulla neuollansa heitä
autti. Kun orjain wapauttamisestaki tuli kysymys,
mainitaan muutamien wapasukuisten uhanneen työn-
tää puukko mahaan sillen, joka semmoisen muutoksen
tekisi. Ainoaltaan yksi niistä rikkaimmista, kreiwi
Sheremetiewa, jolla oli allansa !l50,00l) orjaa,
sanotaan wapauttamista puollustanecn. Wiimein en-
nen eroamistansa päätti kokous antaa keisarinnalle
kunniänimen:suuri, wiisas ja oppinut Wenä«
jän äiti, mutta Katharina »vastasi sitä nimeä
ei ansainneensa, waan ainoasti tahtomansa olla
maansa äiti. Katharinan murheenpidon alamaisten-
sa hywästa todistamat seuraawaisetki laitokset: löytö-
lasten hoitohuone Moskowassa jaPietarissa;waiwais-
ten ja sairasten huoneen rakennus; kaswashuone wa-
pasukuisten ja muidenki lapsille, jotka kaikki,monta muu-
ta nimittämättä, hänen hallitusajalla toimitettiin. Sii-
täpä Preussia» kuningas Fredrikki häntä hywilla ni-
millä muisteli ja lähetti hänelle kunnian osotukftksi mus-
tan kotkan ritariseuran merkin, jonkaKatharina kiitol-
lisuudella wastnan otti. Usein lähetteli Katharina op-
pineita miehiä maakuntiinsa »valtakunnan sisällistä ti-
laa kussaki paikassa tiedustelemaan. Semmoisia oli-
wat paitsi muita Pallas ja Gmelini. Ennen
tehtyjä laitoksia wahwisteli uusilla eduilla ja wapauk-
silla. Silla ajalla ruwettiin, ehkä suurella wastuksella,
rupuliaki istuttamaan suojelukseksi sitä häwittäwaista
tautia wastaan. Sitä paremmin yltyynsa kehottain
antoi Katharina ensin itseensä panna rupulin. Ia
kun siitä ei mitään waaraa ollut, panetti poikaansaki,
suuriruhtinas Paawaliin. Senjälkeen seurasi krerwi
Orlowa ja pian koko howikunta hallitsian esimerkkiä



174
ja senaatti piti suuret pidot Katharinan aitillisen hels
leyden kunniaksi.

Eriseuruus-sota oli sillä walin Puolassa kiiwaim-
masti pauhannut. Paawin-uskoiset julistiwat kunin-
gaswallan autioksi ja yrittiwät kuningas Stanislai
Augustia wangiksl ottamaan, joka ei kuitenkaan me-
nestynyt. Samalla ajalla oli Preussia» kuninkaan
weli, prinssi Henrikki,Pietarporissa Katharinaa
Turkkilaisten kanssa sowittamassa. Puolastaki useinpuheen tullen sattui Katharina lausumaan jota kuta,
josta Puolan waltakunnan jako ensikerran tuli Hen»
rikin mieleen. Hän puhui siitä weljellensä Frednkille
ja sitten toistenki siihen taiwuttua päättiwät Preus-
sian, Wenäjän ja Itäwallan hallitukset w.
ensimäisen jaynPuolasta, ehk' ei sillä sotaa kenenkään
muun, kun itsensä kanssa silloin ollut. Tahtominan-sa liiallista werenwuodatusta estää, ja mainiten wan-
hoista oikeuksistansa usioihin Puolan maakuntiin otti-
wat kukin osansa tästä onnettomasta mallasta, niin
etta wiisl!» miljuunia henkeä ynnä kolmannen osan
maata tuli siitä pois temmatuksi w. 1773, josta
Wenäjällen tuli 1,800,000 henkeä entisen wäestönsä
lisäksi. Semmoisesta esimerkistä saiwat monet wal-
lat jälkeenpäin kyllä karmalta hedelmiä maistaa, kos-
ka Franskan yliwaltaiset, ja erittäinkin se woimalli-
sin niistä, armottomasti lahkoi ja jakeli maita, aina
sitä tehdessänsä muistellen wanhoja esimerkkejä, joilla
koki töitänsä kaunistella.

Puolan jaosta ja rauhaan päästyä Turkin kans-
sa oli Wenäjän woima tullut kyllä wahwoille perus-
tuksille, jotka Katharina hywästi tunsi. Rajawal-
loilta Turkilta ja Ruotsilta, jotka ennen oliwat olleet
Wenäjän waarallisimmia naapuria, ei enää ollut mi-
tään peljättäwaa, Puolalta wielä wähemmin. Liwoni
Wiron ja Inkerin maat ynnä osan Karjalasta 01,
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jo Suuri Pietari aikoinansa Ruotsilta mallannut ja
keisarinna Elisabethi siirtänyt Ruotsinwastaisen rajan
wieläkin edemmäksi. Wuonna 1771 tuli Gustawi
III:mas Ruotsin kuninkaaksi, mutta semmoisilla eh-
doilla, että kuninkaan Mallalla oli kyllä ahdas raja-
piiri. Herrat oliwat melkein koko wallan käsiinsä
anastaneet ja riiteliwät siitä keskenänsä, toiset hat-
tu seuran nimellä, toiset myssyseuran.Kunomin
woiminensa eiwät päässeet toinen toisensa edelle,niin ha-
kiwat puollusta hattulaiset Franskalta, MyösyläisetWe-
näjältä. Tämmöinenkuninkaan rooimattomuus ja sisälli-»
nen eripuraisuus Ruotsissa kyllä oliwat naapuriwaltoja
mieleen, mutta wahingolliset itselle Ruotsille, jonka täh-
den Gustawi wartiawäen awulla siitä lopun tekiki.
Katharina tästä wallan muutoksesta ei juuri ollut
hywillään, ja kun Gustawi kuuli usiampia sota-aluk-
sia Kruunstatissa warustcttawan, niin päätti itse
lähtea Pietarporiin mahdollisia sodan hankkeita estä-
mään. Kesällä w. 1777 tuli sinne ja Katharina ot-
ti hänen suurella kunnialla wastaan. Täällä keskus-
teliwat molemmat rajawaltiaat usein, kauan ja ah-
kerasti toistensa kanssa, jos kohta teeskellylla ystä-
wyydellä. Katharina koki tarkasti Gustawin luon-
netta tutkia ja päätti wihdoin, että tämän nuoren
kuninkaan suurin wika oli, lentää korkiammalle, kun
siipensä kannattiwat.

Sywään juurtunut oli Katharinan mieleen se
ajatus tarkoittaa Turkkilaiset pois Konstantinopo-
lista ja asettaa sinne Kristin-uskoinen ruhtinas hallit-semaan, ja paljo ei puuttunut, ettei tätä mietettän-
sä täyttänytkin. Taurian saarentoa wallitsi wiela
oma ruhtinansa, khani Gerai. Tämä tuli alamai-
siltansa Talarilaisilta hallituksesta erotteluksi ja pois
tarkoitetuksi, mutta Wcnäjän awulla pääsi jällen si-
allensa. Kun hänellä ei kuitenkaan ollut oikein wa-
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kinaista rauhaa maassansa, min päätti muotista ela-
ketta wastaan antaa koko Taurian Wenäjälle, jolla
tawalla tämä ei aikoja ennen Turkin alle kuulunut
saarcnto w. 1778 tuli Wenäjän wallan yhteyteen.
Eikä se heikko Turkkilainen tohtinut sitä wastaan ol-
la, maikka kyllä huomasi, mihin Kathacinan silmät
paloiwat, liiatenki kun tämä mielä rakenti laimaston-
ki itsellensä Mustalla Merellä. Kun olisi Itäwallan
keisarinna Maria Theresia samalla tawalla suostunut
Turkin kun Puolankin jakoon, niin ken tiesi, jos ny-
kyään koko Turkkia Euroopassa olisi.

Wuonna 1780 alkoi sota Englannin ja sen
uudisasukasten malilla Amerikassa, jotka tahtoimat
Englannin yliwallasta Mapaaksi päästä. Kun tämän
sodan aikana rauhassa eläwien kauppalaimar usein o-
liwat maarassa ryöstetyksi tulla niiltä sotaa käymil-
tä kansoilta, niin mietti Katdarina ihan uuden kei-
non tätä »vallattomuutta wastaan, sillä että yhdisti
kanssansa Juutin, Ruotsin, Preuösian ja Portugalin
»varustettuun eriliittoon, jonka jälkeen kaikkein rau-
hassa olewasten maltain laiwat saisiwat kauppaa käy-
dä missä hymänsä, jos kohta niiden keskenänsä soti-
maistenki maiden rannoilla ja sama malta oli niiden
sotaa käymien maltain kauppalaimoilla, kun maan so-
tamaruketta eli kicltyä tamarata eimät kuljettaisi.
Tähän eriliittoon oli Hollantiki suostua, maan es-
tettiin, kun samassa Englanti julisti sodan sitä was-
taan. Muutoinki tämä eriliitto ei ollenkaan ollut
Englannin mieleen.

Itäwallassa oli Maria Theresian kuoleman jal«
keen Joseph: ll:nen tullut keisariksi. Taman kans-
sa toimitti Katharina suusanallisen keskustelemisen Mo-
hilewassa, jossa molemmat »valtiaat tulimat yhteen.
Pääasiana oli yhteinen sota Turkkia mastaan, johon
Katharina kehoitti Josephia. Sen jälkeen matkusti
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losephi keskisen Wcnajan maan kautta ja käytyänsä
sekä Moskowassa että Pietarporissa palasi kotia o-
malle maallensa. Heti sen jälkeen lähetti Preussian
kuningas orpanansa ja hallitusseuraajansa Fredritki
Wilhelmin Katharinan puheille wastaan waikutta»
maan, jos mitä losephi matkallansa olisi omaksi eduk-
sensa Preussian yli woittanut. Katharina kyllä hä-
nen otti hywästi wastaan, mutta muutoin tästä käy-
nistä hallitusmcnoissa ei nähty mitään muutosta.

Muiden esimerkin jälken toimitti Katharina poi-
kansa perintöruhtinas Paawalin matkustamaan ul-
komailla Puolassa, Itäwallassa, Italiasa, Franskassa
ja Hollannissa. Sillä matkalla oli hänellä puolisonsa
toisesta naimisesta kanssansa.— Samoina aikoina w.
1782 antoi Katharina lesuitöiksi nimitetylle paa-
wilaiselle uskoliitolle luwan asettua siihen niin nimi-
tettyyn Walkiahan Wcnäjään, jonka teki kaksinkertai-
sellaki toiwolla: että kartuttaisiwat oppia ja rikastut-
taisiwat maakuntaa, maikka ainaki jälkimäisessä toi-
wossaan pettyi, koska talla wiekkaalla uskoliitolla ei
ollut niin huolta muiden kun itsensä rikastumisesta.—

Koko Wenäjän w. 1776 aljettu jako lääneihin
tuli myös näinä aikoina täytetyksi, ja Pietarporissa
rakettiin perustajansa muistoksi kuwapatsas, osottawa
Suuren Pietarin täyttä nelistä ratsastamassa, ala-
kirjoituksella: Pietari ensimäiselle Katharina
toinen UV(^I.XXXII) luettawa Wenäjän ja La-
tinan kielen.

Ne edut, jotka Wenäjä oli Turkilta woittanut,
auttsiwat pian maata hywaän woimaan. Wenä-
jän kouppalaiwat purjehtimat sekä MustallaMerellä,
että Wahän Aaasian ja Italian rannoilla. Wuon-
na 1778 perusti Kalharina Kersonan kaupungin
kymmenen tiimauksen (tunnin matkan) paikoilla Ot-

-12 l ,
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sakowasta. Kun ainaki arwasi sodan Turkin kanssa
tuleman ja myös tiesi Ruotsin katein silmin Wenä«
jän kaswamista katseleman, niin kutsutti uudesti Gus«
tawi lll:mannen pateillensa Haminan kaupunkiin ja
pyysi siinä Ruotsin kuningasta sodasta erillään ole-
maan, jos rauhattomuus Turkin ja Wenäjän wälille
tulisi, luwaten häntä sitten auttaa Norjan maan
wallottamisessa. Sepä Gustamin mielen muutti,
että lupasi kaikki, mitä toinen pyysi.

Wuonna 1787 lähti Katharina Mustan Meren
rannoille Tauriaan, jonne jo kauan aikaa oli käen-
nyt. Pojanpoikansa Konstantinon piti häntä
sinne seuraaman. Tämän oli Katharina jo pienuu-
desta määrännyt Turkin maan waltiaaksi, jonkatäh--
den, kun Turkin alle kuului paljo Greikalaisia, an-
toi Konstantinon käydä Greikan waatetpuwussa, elel-
lä Greikalaisten nuorukaisten seurassa ja Greikan
kieltäki oppia. Myös muistutti nimensäki Konstan-
tinopolin muinaisesta keisarista, Suuresta Kons-
tantinosta, joka oli ensimäinen kristin-uskoinen
waltias, 330 muotta jälkeen Kristuksen syntymän
elämä. Kuitenki esti akki sairaus tätä uutta Kons-
tantinoa seuraamasta sen aiotun waltakuntansa por-
taille, jonka tähden Katharina ilmankin hänettä tal-
wella mainittuna wuonna suuressa seuruudessa lähti
matkaan. Reet luistiwat lumella yötä päiwaä, ja
suurilla tien mieriin tehdyillä tulilla kirkastettiin yön
pimeys. Dnieperin kymen rannalla oli 50 kauniisti
puettua soutulaimaa odottamassa Katharinaa seuruu-
tenensa. Siihen oli myös Puolan kuningas StaniS-
lai Augusti tullut kunniata auttajallensa osottamaan.
Katharina häntä ei kolmena kolmatta kymmentä
wuonna ollut lamannut. Jonkun ajan perästä pa-
lasi Stanislai takasin Pyhän Andrean ritariston
tähdillä Katharinalta merkittynä. Ihana oli nyt
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Katharinan matkaa Dnieperiwirtaa alaspäin. Ran«
noilla näkyi paljo kyliä, siististi puettua rahwasta
ja suuria karjoja »vihannilla niityillä. Osittain oli
tämä näkö totta, osittain walhetta, Dä muutamissa
huoneissa ei ollut kun etupuoli, ja ihmiset ja eläi-
met, jotka polkuja myöten oliwat ulompata kymen
rannoille kuljetetut, piti kolmin nelin paikoin, miten
matka kulki, itsensä näyttämän. Tämän oliwat her-
rat tehneet, koska tiesiwät keisarinnan ei mistään
enemmin ihastuman, kun kansansa onnellisuudesta,
jonka sentähden teeskeliwät suuremmaksi, kuin aina
olikaan.

—
Kersonan kaupungissa odotti keisari lo-

sephi Katharinan juhlallista tuloa ja meni häntätulessaan wastaan ottamaan. Kaupunki oli jo joten<
saki »voimissaan. Keisarinnan läsnä ollessa laskettiin te,
kemiltään yksi 70 tykin laiwa ja toinen 40 tykin sou-
tualus ensikertaansa wlsille. Kaupungin itäpuolisen
portin päällä oli Greikalainen, kylläki kaksimielinen
kirjoitus: Konstantinopoliin. Keisarinnan näillä
mailla käydessä ruwettiin Konstantinopolissa sitä
kalppomaan, ja neljä Turkin sotalaiwoa ynnä kym-
menen pienempätä alusta oliwat sioittaneet itsensä
Dnieperi kymen suulle. Wähän närkästyneenä siitä
lausui Katharina: "Turkki ei enää näytä muistaman-
kaan Tsesmeä."*) Tällä matkalla käwi Katharina
Pultawassaki, jossa Suuri Pietari woitti Kaarle Xll.
Kaksi armejaa kuwaeliwat nyt keisarinnan nähden sa-
maa tappelua. Keisari losephi oli myös wielä seu-rassa. Pääasiana nytkin näiden kahden waltian »vä-
lillä oli keskusteleminen sodasta Turkkia wastaan.
Suuttuneena julistiki Turkki, ennenkun toiset ennät-
tiwätkään, 24 päiwä elokuussa w. 1787 sodan Wenä-

») TsesmesfH polttiwal Wenäläiset w. 1770 Alelsti OUcwan
johdatuksella kokoNurkin laiwaöton.
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iälle, joka sodan julistus ei pelwolla, waan ilolla ja
riemulla Pietarporissa wastaan otettiin.

Puolen wuotta poissa oltuansa palasi Kathari-
na Pietarporiin. Kohta jälkeen alkoi täydellä toimel-
la Turkin sotaan walmistauta. Potemkina mää-
rättiin pääjohdattajaksi ja käskyn-alaisiansa oliwat
paitsi muita kenraalit Suworowa, Kamenskoi,
ja Repnina. Mustassa Meressä oli jo walmisna
sotalaiwasto, jossa oli 8 suurta sotalaiwaa, t 2 wä-
hempätä ja 200 muuta sotaalusta. Erittäin lähetet«
tim kaksi wahwaa laiwastoa Kruunstatista Wälime-
reen. Itäwallan keisari lähetti samaan aikaan 80,000
miestä, jotka hyökäsiwat Turkin alaiseen Moldawian
maakuntaan. Turkillen näytti kun olisi wiimeincn
hetki lähellä. Wenäläiset woittiwat melkein joka
tappelussa. Potemkina otti joulukuussa w. 1788
Otsakowan wäkirynnäköllä. Suworowa myös sai wii-
me'päiwänä heinäkuuta Fosnaissa mainion woiton
Turkkilaisista. Ynnä monen muun kaupungin tuli
Benderi Venäläisten maltaan. Ismailin wahwas-
ti »varustettu kaupunki wastusteli wielä, ehkä ko-
wasti piiritettynä. Eräs waimonpuoli ennusti Po-
temkinalle kortista, Ismaelin kolmen wiikon sisällä
saatawan, johon toinen naurusuussa wastaten sanoi,
itsensä taiwaan tähdistä tarkemmin ajan tietämänsä
ja paikalla lähetti Suworowalle käskyn kolmen päi-
wän sisällä Ismaeli wallata. Talwi oli jo tullut,
mutta Suworowa kokosi kuitenki wäkensa walmiiksi
wäkirynnäkköön. Näillä sanoilla: "pojat! ei yh-
tään armoa; elatusaineet owat kalliit,"
wei hän heidät linnan alle. Kaksi yritystä wastus-
tiwat Turkkilaiset, mutta eiwät kestäneet kolmatta,
kun Wenäläiset 22 päiwä joulukuussa w. !1790 wal-
tasiwat kaupungin. Wähintäki 35,000 Turkkilaista
surmattiin tässä tappelussa, Wenäläisiä ei puoliksi-
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kaan. Tällä lyhyellä kirjoituksella; "se mainio Is-
maeli makaa jatkaisi juuressa," ilmoitti Suworowa
tämän woiton keisarinnalle.

Wähemmin onnellinen oli Itawallan sotawoi-
ma. Tosin Koksimo mallattiin yhteisesti Wenäjän
ja Itäwallan sotawäellä, mutta päämoima ei yhtään
onnellista etua woittanut, waikka keisari losephi it-
seki oli lähellä. Petetty toimessaan lähti ennen pit-
kää losephi itse pois, erittäinki kun mielä oli kiwu-
loinen ja heikko. Kenraalinsa Laudona kyllä sen
jälkeen Maltasi Turkkilaisilta Belgradan ja Orsoman
kaupungit, mutta kun losephi helmikuussa w. 1790
kuoli, muuttui asiat toiseen laatuun. Hänen hallituk-sessa seuraaja weljensä Leopoldi ll:nen teki eri-
rauhan Turkin kanssa (Sistowassa 4paimä elokuus-
sa w. 1791), ja antoi jällen kaikki sotawaltaamat.
Niin jäi Wenäläinen yksin Turkin kanssa sotimaan.

Ehkä Katarina kyllä wiisaasti .tutki naapuri-
waltain mielet ja mietteet, ja ennen Turkin sotaa
wielä erittäin oli Ruotsin kuningasta puhutellut,
niin ei kuitenkaan tiennyt, ennenkun tämä karkasi
sotajoukolla Wenäjän päälle. Preustia ja Englan-
ti, peljäten Wenäjän liiaksi Turkista hyötymän ynnä
oma kunniahimonsa olimat Gustamia siihen yllyttä-
nyt. Sanoi Wenäjän asioitsian Tukhulmissa laitta-
man eripuraisuutta kuninkaan ja herrain malilla,
jonka meti syyksi siihen aljcttuun sotaansa, koska ei
parempata syytä ollut. Ruotsin puolella oli Wenä'«
ja tätä nykyä niin mäetön, että Pietarporin asuja-
met jo kauhistuksella pelkäsimät mihollisen pian kar«
laaman pääkaupungin muurien sisälle. Jos Gusta»
mi olisi malttanut mahan aikaa odottaa, niin tämä
pelko ei kyllä olisi tainnutkaan tyhjä olla. Sillä
juuri, kun tämä sota aljettiin, oli Kruunstatin lai-
wasto Wälimereen Turkkia wastaan lähdössä. Mut-
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ta nyt tuli sille toinen leikki. Paatappelu oli me-
rellä ja maalla pidettiin pienempiä jyryjä. Parem-
pi alkamaan, kun hellittämättä päättämään hankkeen-sa piti Gustawin palata Ruotsiin, kun Danskalai-
nen oli sodan julistanut. Komilla uhkauksilla pakot-
tiwat kuitenki Englanti ja Preussia Danskalaisen
jällensä wetäymään, mutta Ruotsin omassa armei-
assa nousi määrällinen kapina kuningasta wastaan.
Mmykset eiwat tahtoneet paikasta liikkua, kun sanoi-
wat kuninkaan laittomasti paitsi säätyin suostumista
nykyisen sodan Wenajätä wastaan alkaneen. Pää-
tarkoituksena heillä kuitenki oli jonkun osan kuninkaan
mallasta itsellensä anastaa, jotta tulisi hallitusmeno
samaan laatuun, kun ennen Gustawia oli ollut. Tä-
män kapinan sai kuningas kuitenki asetetuksi ja jär-
jestyksen entisellensä. Niin käytiin taas muutcele-
watsella onnella sotaa. Wenäläiset ahdistuvat Ruot«
sin laiwaston Wiipurin salmeen, josta hädin tuskin
pääsiwät; Ruotsinsalmen meritappelussa Ruotsi taas
oli woitolla. Gustawi wihdoin turhaksi aikeensa
huomattua teki rauhan Katharinan kanssa Wäärä-
lan kylässä 14 päiwä elokuussa v. 1790, jossa
rauhapäätteessä kaikki jäi entisellensä. Kolme wuot-
ta oli tamli hyödytönsota seisonut.

Se wielä kestäwä Turkin sota wähenti pituu-
dellansa Wenäjän maan woimia, jos kohta usein
woittiwatki. Siitäpä ja kun Preusia ynnä Englan-
nin kanssa wastahakaa pitiwät, rupesi Katharina
kohtuullisiin rauhan ehtoihin taipumaan. Jass is sa
w. 1792 tehty rauha lopetti tämän pitkällisen sodan,
joka alussaan ennusti Turkin waltakunnan häwiöä,
waikka Josephin kuolema, Ruotsin sota, Preusstan
ja Englannin wasteet kuitenkin Turkin wielä talla
kertaa pelastiwat. Rauhassa suostui Katharina an-
tamaan takasin kaikki muut woittomaat paitsi Otsa»
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kowan ynnä Dnieperin ja Dniesterin wali«
maan, joka jälkimäinen kymi nyt pääsi rajaksi We-
näjän ja Turkin wallan wälille. Laskussa on ar-
wattu tämän sodan menettäneen Itäwallalta t30,000
miestä, Wenäjältä 200.000 ja Turkilta 330,000
paitsi määrättömiä rahasummia itsekultaki.

Monta Katharinan ystäwätä, kuulusata miestä
oli tällä ajalla maailmasta eronnut: Fredrikki
ll:nen kuollut w. 1786; losephi ll:nen 1790,
eikä Potemkinokaan nähnyt häneltä aljetun sodan lop-
pua. Kun nimittäin tuli lassiin rauhasta keskuste-
lemaan, niin tarttui häneen siellä kulkema polttotauti.
Keisarinna sen kuultua lähetti hänelle heti kaksi pa-
rasta parantajansa, mutta Potemkino ei huolinut hei-
dän nevoistansa, maan lähti matkalle Nikolajewan
kaupunkiin. Mutta ei pitkin kuljettua tuli tauti niin
rasittamaksi, että hanen täytyi laskeutaa waunuista
maahan, johon lähellä oleman puun Marjossa sisaren-sa tyttären Branikan syliin kuoli. Ruumiinsa mie-
liin sitte takasin lassiin, mutta haudattiin Kerso-
naan. Potemkino oli Katharinalle monituisissa toi-
missansa suurena apuna ollut, ja Katharina ar-
wossa piti häntä kuolemaansa asti. Wielä kuoltuan-
saki määräsi 100,000 ruplaa hautarakennukseksi hä-
nelle. Liekö koskaan kenenkään hallituksen ajalla ku-
kaan alhaisemmasta tilasta niin korkialle noussut ja
siinä loppuunsa asti muuttumattomasi Pysynyt. Hän
oli kaunis muodoltansa, rohkia-luontoinen, pian huo-
maawainen, nopsaasti oppiwa, selwästi monenlaa-
tuisiöta aineista haastelewa.

Turkin sodan päätettyä Katharina taas taisi
Wenäjan eduista muiden rajawaltain suhten tarkem-
min huolta pitää. Puolalaiset eiwät wielä olleet
wahingosta wiisaaksi tulleet, waan kapinoitsiwat kun
ennenkin keskenänsä. Namät alituiset kapinat saatti-
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wat taas Katharinan sotaan Puolaa wastaan, ja toi-
selta puolelta soti Preussia Puolalaisia. Kyllä sitte
yhdistyiwät Puolalaiset ja kokiwat urhoollista was-
tusta, mutta lannistettiin kuitenki pian suuremmalta
wihollistensa woimalta. Niin weiwät taas Preussia
ja Wenäjä maita Puolasta. Tämä toinen puolan ja?
ko tapahtui w. 1793. Epäillyksissään tarttuiwat
wielä kerran sen jälkeen Puolalaiset aseisiin, ja liit-
tonsa oli: taikka pelastaa maansa, taikka kuolla.
Se urhoollinen sotasankari Thaddei Kössiusko
rupesi lilton pääjohdattajaksi. Talonpojille luwat«
tim wapaus, jonkatähden hekin yhtyiwät sotawa-keen, joka"parempata pahempata miestä yhteensä teki
60,000 päätä. Esinna wähin woitteliwatki,mutta
50 päiwa lokakuussa w. 1794 syntyi kauhia tap-
pelu Madsiewitsassa, jossa Puolan sotajoukko
osittain hajotettiin, osittain wangiksi otettiin eli sur-
mattiin. Itse Kossiuskoki sapelilta satuttuna putosi
hewosen seljasta ja huusi: I^louiac:! s. o.
Puolan loppu. Hän joutui wangiksi; muut henkiin
jäätteet pakeniwat Warsaun esikaupunkiin Pra q aan,
siinä wastusta wetämaän. Mutta pian waltasi Suwo-
rowa tämän kaupungin hirmuisessa tappelussa, jossa
sanottiin 20,000 Puolalaista kaatuneen. Vanhalla
kalvallansa kirjoitti siitä tiedon keisarinnalle näillä
muutamilla sanoilla: "Praga on meidän ja Vsar-
sau wapisee." — Tämä jälkimäinen on Puolan
pääkaupunki. Pian oli sekin Wenäjäläisten wallassa
ja sitte seurasi Puolan kolmas täydellinen jako ln
1795. Itäwalta, Preussia ja Wenäjä ottiwat kukinosansa, ettei enää jäänyt merkkiäkään itsetyistä Puo-
lanwaltakuntaa. Kuninkaansa Stanistai Augusti nau-
titsi elaketta Pietarporissa kuolemaansa asti w.l798.

Kuurin hertuan maa tuli w. 1795 Wenäjan
lääniksi. Sm lewottomat herrat, alti riidassa kaup-
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piassäadyn kanssa etuisuuksistansa, pyysiwat itse We-
näjän turmiin päästä. Hertua Pietari, Bironan
poika, joka ei nähnyt woiwansa mitään tämän muu-
toksen esteeksi, meni pois Silesian maalla omaisuuksil-
lansa elämään.

Wuonna 1796 julistettiin sota Persiata wastaan,
jonka loppua Katharina elämillä silmillä ei nähnyt.

Franskaa wastaan ei ollenkaan kerrinnyt sotahankkei-
tansa täyttämään, maikka julkisesti mihasi siellä ta-
pahtuneita Mallan muutoksen melskeitä.

Kolmekymmentä ja neljä muotta oli nytKatha-
rina hallituksen ohjilla ollut, nähnyt myrstyiset ajat
ja miehuullisella moimalla poistanut waarat, joissa
moni muu olisi allekäsin käynyt. Melki joka sodas-sa Katharinan ajalla lewisi waltakunta ja sitä ennen
tamalliset sisälliset kapinat häwisiwät peräti. Katha-
rina kartutti oppineuoja ja tietohankkeita maassanssa
ja koki sekä opistopaikoilla että muilla yhteisillä kas-
matuskeinoilla kansaansa jäädyttää. Korkeimpina asi-
oitsioinansa oliwat ensin Orlowa, sitte Polem-
kino ja Panina, wiimme'aikoina Sudowa. En-
nenkun kukaan luuli tamotti hänen kuolema. Aamul-
la oli miellä terme ja iloinen kun ennenki, einehti ja
meni senjälkeen työhuoneesensa. Kun siellä kauem-
min aikaa wiipyi meniwät howinaiset katsomaan ja
löysimät puhumatonna lattialla pitkänänsä. Eikä enää
parantajain mitkään k3keet auttaneet, maan loppu
tuli hänelle kello 10 aikana ehtoolla samana päimä-
nä, joka oli se 47 marraskuuta w. 1796. Olisilloin
67 wuoden wanhaksi elänyt.

Nuorempana oli Katharina ihananmuotoinen ja
pulssa oli mielä manhemmallaki iallansä. Oli ke-
skinkertainen pituudeltansa,siewa warreltansa, otsa
puhdas ja korkia, kyömänenäiuen, nättisuinen, leuka
wähän uloskiwera, hiukset tumman nistiat, kulmakar-
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«

wat mustat, sakeat, silmät siniset taynnansa sekä lem«
peyttä että korkeutta. Vaatteissa seurasi Wenäjän
tapaa, ja rakasti wehriätä pukua kapeilla pitkillä hi-
hoilla. Hiuksensa häälyiwat hartioilla ja päässänsä
oli kalliilla loistokiivosilla kaunistettu huntu. Vii-
meisillä »vuosillansa piti usein punaisia waatteita.
Ruuassaan oli wähatarpeinen:nautti wähän eineeksi,
eikä paljon paiivällistä, ehtollista ei ensinkään. Ala-
maisensa rakastiwat häntä eläissänsä ja suriwat hai-
kiasti kuoltuansa. Hänestä lauloiwat Suomalaisetki
alamaisensa:

Jo nyt kuoli kunnan rouwa,
kaatui Katrina kuningas.
Waan kun kuoli kunnon rouwa/
waipui waltikka Wenäjän,
tuli suru Suomen maalle,
suru Suomen poikaisille,
itku pitkä piikaisille;
tuli wanhoille walitus.
Suri suuret, että pienat,
walitteli wanhat, nuoret,
pitkin suurta Suomen maata,
Moskowan molemmin puolin.

Seitsemästoista Luku.

Paawali I:mäinen.

Äitinsä Katharinan kuoltua tuli Paawali
Omainen Wenäjän keisariksi. Siihen asti oli Gatsi-
nan howissa asunut erillään hallituksen asioista ja oli
nyt 44 wuoden iälle tullut. Ensimäiset työnsä hal-
litukseen nostua kyllä ilahuttiwat kansan. Hywlllä
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lupauksilla piti entiset wirkamiehet paikoittansa, hank-
ki »vanhimmille pojillensa soweliaita toimituksia, ni-
mitti heidät kummanki oman henkiwartionsa päällyk-
seksi ja »vanhimman poikansa, perintöruhtinas Alek-
sanderin sotawäen kuvernööriksi Pietarporissa. Toi-
woi rauhaa hallituksessansa, jonka tähden myös esti
jo Katharinalta määrätyn wäenoton, josta kansa oli
iloinen. Katharina oli myös luwannut Englannille
apua Franstaa wastaan, mutta Paalvali päätti pa-
remmaksi erillään olla heidän »vehkeistänsä, kun nii-
hin tarpeettomasti sekautua, jonka tähden särki sen
häntä ennen tehdyn liiton. Puolan wiimeisen sota-
sankarin Kössiuskon, jota tähän asti oli Pietar«
porissa »vartioittu, ei ainoasti laskenut wapaaksi,
waan myös taritsi hänelle omaisuuksia Venäjässä,
joista toinen ei kuitenkaan huolinut. Isänsä Pietari
III:mas, joka pian kuolemansa jälkeen oli kaikilta
unhotettu, lepäsi haudassaan Aleksander! Neustin mo-
nasterissa. Lapsen rakkaudella lähestyi Paawali i«
sänsä hautaa ja awautti arkun. Toista käsinnetta
joka wielö ei ollut mullaksi muuttunut, suuteli mon-
ta kertaa itku silmissänsä. Antoi sitte ottaa hänen
luunsa ja haudata yhdessä äitinsä Katharinankanssa
keisarien hautaan. Tsesmen woittosankari, Aleksei Or-
lowa, joka oli sangen toimekas Pietari lll:mannen
kukistamisessa ollut, eli »vielä Pietarporissa. Keisari
kasti hänen muista erittäin ja murhe'waatteisiin pu-
ettuna hautausjoukkoa seurata. Sitte kuulusteli, jos
isawainajansa wanhasta Holosteinin henkiwartiosta
wielä ketään eläisi. Eras parooni, wanha, wakaa
ukko sattui wielä elämään. Kenenkään waromatta
tehtiin hän kenraaliksi ja keisari kästetti hänen puheil-
lensa. Lemviästi ja hywin wastaan ottain wei Paa-
wali hänen Pietari lll:mannen kuwan eteen, suuteli
häntä ja lausui: "tuon kuwan pitää olla todistajana
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kiitollisuudestani isäni uskollisille puollustajille." Sa-massa pisti Aleksandiri Nevskin ritariston tahdin hä-
nen rintaansa ja kasti hänen wanhoissa wirkawaat-
teissaan maahanpaniaisiin tulla, jotka waatteet sitte
isänsä muistoksi itsellensä lunasti. — Tällä tawalla
koki Paawali sydämensä kiitollisuutta wainajalle isäl-
lensä osottaa.

Tuskin oliwat namat juhlallisuudet menneet,
kun toinen toisensa perästi alkoi tulla asetuksia, joilla
asiain nykyistä juoksua monessa paikassa muutettiin.
Henkiwartiostot, jotka kaikissa sitä-ennellisissä kapi-
noissa oliwat toimensa näyttäneet, kadottiwat yhtä
haawaa moninaiset etunsa. Rikkaimmat ja korkeim-
mat sukukunnat oliwat siihen asts saaneet henkiwar-
riowäkeen poikansa kirjoituttaa ennenkun tuskin syn-
tyneetkään oliwat, josta sitte kowin nuorina pääsi-
wät korkioihin wirkoihin. Tämän waltakunnalle wa«
hingollisen tawan poiskielti Paawali kerrassaan, ja
sääsi, että kaikkein paitsi mitään eroitusta, jos oliwat
parremmista eli huonommista wanhemmista, piti pal-
welusluokkain lapi käymän. Samanlaisia muutoksia
tehtiin muussakin sotawaessa. Tähän asti oli kullaki
sotawäestöllä ollut oma alituinen sotawoitoista eli
muista merkillisistä tapauksista saatu kunnianimensä,
jonka arwosta wäestöt waan riitetiwät wälillään, u-
sein unhottain päätarkoituksensa, paremmin ansaita,
kun riidellä kunniasta. Paawali nimitti ne tästedes
pääjohdattajistansa, ja kun näitä usein muuteltiin
yhdestä waestostä toiseen, niin muuttuiwät nimetki
sen jälkeen, ja niin katosiwat turhat riidat entisten
sotawchkeitten arwosta. Sotawaatetus, opetus ja
muut »virkatoimet oliwat kun Preussiassa ja sotakuri
määrättiin pienimmissäki asioissa. Kun usiammat
henkiwartioiden päällykset, ei hywilläan näistä muu-
toksista, pyysiwät eron wirastansa, niin tuli käsky
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keisarilta, että kaikkein, jolka tahtoiwat eron Mira-
stansa, piti »vuorokauden sisässä Pietarpori jättämän.
Muutki »virkamiehet pidettiin tarkalla silmällg ja ko-
lvassa kurissa. Monta pantiin pois wiralta, kun
löyttiin petollisiksi. Keisarillisen korkeutensa piti Paa«
wali sangen suuressa armossa, ja uudisti ivanhan, jo
aikaa sitten unhoituksiin joutuneen tawan, että kaik-
kein piti polwillensa lankeaman, kun tapasiwat keisa-
rin eli jonkun keisarillisesta sumusta. Jos joku aja-
en eli ratsastaen sattui wastaan tulemaan, piti hänen
heti kohta seisahtaa hewoisensa ja tehdä kunnian o-
soituksensa, jos tahtoi pian tapahtumaista rangaistu-
sta wälttää. Franskan wallanhäiriöä wihasi samate-
kun äitinsaki Katharina, ja kielsi alamaistensa sem-
moisia waattcitaki pitämästä, jotka wähä ennen oliwat
Franskasta Wenäjään tawaksi tulleet, niinkun ym«
myrjäisiä hattuja, lyhyitä liiwiä ja pitkiä housuja.
Itsekullenki alamaisistansa antoi wallan asiastansasuoraan keisarille kirjoittaa ja lupasi itse »vastauksen
antga. Horninsa portaiden wiereen asetti arkun, jo-
hon kaikki semmoiset rukouskirjat pantaisiin. Sum-
mattomasti tuli siihen anomuksia ja monta fuunna-
tontaki, mutta keisari »vastasi kaikkiin julkisessa ho-wi-awiisissa, jolla tawalla monta salaistdkin halaa-
mista

—
ja kyllä mastoin kirjanlaittajan toimoa

—
tuli kaikille ilmi. Mutta pian mahdottomaksi näh-
tyä wastata kaikki, piti keisarin uskollisten palmeli-
ain kautta laittaa »vastaukset.

—
Ritaristoja suu-ressa armossa pitäen julistutti itsensä Malthan ritari-seuran päämestariksi, jostaTurkkihäntä ei kiittänyt, kos-

ka tällä ritariseuratla on peritty miha Turkkia wastaan.
Paawalin keisariksi tullessa oli Wenajän maal-

la rauha, paitsi Persian rajalla, jossa Katharina oli
sodan alkanut. Sitä sotaa riensi keisari lopettamaan,
ja rauhassa, joka tehtiin w. 1797, sai Persiasta
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maata Wenäjan alle aina Kurijokeen asti. Franskan
asioihin sekausi Paawali aikaa woittain aina enem-
min. Sen tarkoitetun Ludwiqi XVIII otti walta-
kuntansa suojelukseen ja kun Bonapartti sota retkel-
länsä Egyptiin waltasi Malthan saaren Wälimeressä,
piti Paawali welwollisuutenansa sotia Franskalaisia,
kun oli Malthan ritariston päämies. Kiiruusti sen
jälkeen teki liiton Englannin, Turkin ja Neapolin
kanssa ja lähetti sotawäestön Suworowan johdatuk-
sella auttamaan Itäwaltaa ja Italiata Franskalai-
sia wastaan. Ilolla kuuli sitten wäkensä Italiassa
»voittaneen ja antoi osan mäestänsä Englannille Hol-
lantia wastaan. Mutta onni sodassa, kun muualla»
ki, on häalywä. Ja kun Wenajän wäki sitte toisis-sa paikoissa tuli tappioon, niin tuli Paawali sii-
tä sangen pahoille mielin ja, luullen liittolaisten-
sa ei oikein häntä auttaneen, kutsui wäkensä ta-
kasin ja koki »varustetulla woimalla saada rau-
hassa pysyä toisten maltain sotiessa. Bftnapartti
tämän muutoksen kuultua ei kauan wiipynyt ennen-
kun pyysi häntä puolellensa wetää ja kaikella tawal-
la Englannista »vieroittaa. Wiekas kun olikin lait-
teli Pietarporiin pilkkakuwia, joita Englantilaiset oli-
siwat Paawalista tehneet, joiden ohessa toimitti omia
kehumistansa Wenäjän keisarin korwiin tulemaan ja
takasin lähetti kaikki Wenäläiset sotawangit paitsi lu-
nastusta ja hywin puettuna, irti lasteissa sanoen:
"semmoiset urhoolliset sotamiehet omat sen ansain-
neet." Tällä ja muulla tawalla sai jo Paawalin
wähän taiwutetuksi, niin että laitti lähettiläitä Fruns-
kaan ehdottelemaan, mutta» pian hawaitsi kuitenki
Bonapartin juoneet ja rupesi wihamaän häntä, kun
ennenki.

Näin oliwat asiat Venäjässä, koska Paawali
yöllä 23 ja 24:jannenpäiwän walillä maaliskuuta w.
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tBOI aiwan äkisti kuoli, hallittuansa ainoasti wiisi
wuotta ja neljä kuukautta.

Moninaisilla toimillansa näytti keisari Paawali
tahtomankotimaansaja alamaistensa onnellisuutta kar-
tuttaa. Walitettawasti hallitsi lvaan niin wähän
aikaa, että ei kerinnyt hedelmiä, ainoasti waiwan ja

monasti nurian mielen töistänsä näkemään. Wää-
ryyttä ja petollisuutta ei woinut kärsiä missään, ja it-se oli suora ja rehellinen kaikilla retkillänsä. Halli-
tuksen ohjat piti lujasti käsissänsä, eikä peräytynyt
matkaltansa, waikka toisinaan wastuksia kohtasi. Hä-
nen äkillinen kuolemansa olisi ollut wielä walitetta-
wampi, jos ei kaikkein toiwo samassa olisi liittäynyt
wanhimmaanpoikaansa perintöruhtinaan Aleksanderiin,
jonka moninaiset kauniimmat luonnon etuisuudet lie«
wittiwät surun isänsä kuolemasta.

Kahdeksastoista Luku.
Aleksanderi I:mäinen.

Hämmästyksellä kuuli perintöruhtinasAleksanderisanoman isänsä tuol,masta. Ei ensittäin tahtonut ol-
lenkaan ruweta keisariksi, mutta wihdoin taipui kuitenki
siihen, kun muisti »valtakunnan suurta tarwetta ja wel-
wollisuuksiansa.kotimaata ja alamaistansakohtaan.— Niin
julistettiin w.1801, 24väimä maaliskuussa Aleksan-
deri I:mäinen kaikkein Wenaläisten Keisarilsi ja itsemal-
tiaaksi. Heti jälkeen antoi uusi Keisari wakuutuskirjan,
jossa lupasi ison äitinsä Ka tharin a II:se n perus-
tuksilla maata hallita. Aleksanderi oli hallitukseen rv«
wetessansa 24 wuoden wanha, kaikella lamalla huo-
lellisesti kaöwatettu tulemaan korkeuteensa, kaunis
muodoltansa, ystäwällinen ja laupias kaikkein puhutella.
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Katharina oli itse tarkan huolen hänen nuoruuden kas-
lvatuksestansa pitänyt ja »valinnut hänelle opettajaksi
ewesti Laharpen, joka taitawasti istutti lempiämpäin
aikain nevoja ruhtinallisen opetuslapsensa sydämeen.
Paitsi tätä oli Aleksanderitta monta muuta opettajata
erityisissä tiedon osissa. Kuudentoista wuoden»vanhana
nai Vaadin hertuattaren Lowisa Maria Augustan,
joka silloin oli waanl4 wuoden iällä, ja jolleGrei-
kan uskon ottaessansa pantiin nimeksi Elisabeth!
Aleksiewna. Kaksilasta syntyi hänelle puolisostansa,
waan jotka kumpiki aiwan nuorella iällä kuoliwat.

Ensimäiset huolensa piti Aleksander! waltakun-
nan sisällisista asioista. Kun hawaitsi isänsä Paawalin
muutamilla komilla asetuksellansa epätytywäisyyden
kansassa »vaikuttaneen, niin koki jällen liewittää niitä.
Antoi itsekunkin mieltänsä myöten waatepartensa wa-
lita,peruutti kästyn polwikumarruksesta ja kutsui mon-
ta pienemmistä rikoksista Siperiaan tuomittua takasin.
Sen jalle »voimaansa tulleen salaisen kanslian, josta
kukin sai nimensä tietä antamatta kannella toisen
päälle, waikka syyttömästiki, ja jota kansa syystä
wihasi, hälvitti Aleksander! perunki. Sitä wastaanmää-
räsi »vakinaisen oikeuden tutkimaan wanhoja asetuksia
ja uudisti suurelta Pietarilta saätyn hallitsewaisen se-
naatin »välittäjäksi kaikkinaisissa asioissa kansan ja
Keisarin wälille. Rauha oli nuoren Keisarin mielessä.
Sentähden toimitti hywan sowinnonEnglannin kanssa
ja lähetti kirjan Bonapartille rauhallisen mielensä
ilmoituksella. Valtakuntansa sisälliseksi hyödyksi saatti
selwemmän järjestyksen asiain käytännöissä, häwitti
liiat wirat, koki »vähitellen orjia »vapauttaa ja toimit-
teli opistolta uusien perustamisella ja wanhain suu-
rentamisella eli muulla parantamisella.

Franskan sotawoiman aina enemmin ja encm«
min ensiminsen konsulinsa Bonapattin alla edistyessä
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rupesi Aleksanderit! ulkomaan asioista enemmin huol-
ta pitämään. Kun mastoin Aleksanderin muistutuksia
Franskalaisct ottiwat Hanowerin maan, syntyi siitä
kylmyys Franskan ja Wcnäjan wallan wälilla, jakun
ei aikoja jälkeen, w. 1804, Bonapartti otti keisarin
nimen, ja paitsi sitä ilman laillista tutkintoa am-
mutti Enghienin prinsin, jonka Badenin maasta was-
toin kansainmalistä oikeutta oli antanut ryöstää ja
luoksensa tuoda, niin rupesi Aleksander! häntä kau-
histumaan, ja ilmoitti julkisesti herrain päiwillä Re«
genspurisia, samate kun asioitsiansa kautta Parisista-kin, kauhistuksensa semmoisesta murhatyöstä. He-
ti jälkeen lähti Wenajän asioitsia pois Franskasta ja
Franskin asioitsia Pietarporista. Samassa rumettiin
Wenäjällä niin maalla kun merellä tekemään sotawal-
mistuksia ja koko Eurooppa odotti niiden seuranneita.

Kaiken tämän kanssa piti Aleksander! alituista
huolta »valtakuntansa sisällisistä eduista. HenkiluluPietarporissa lisäysi wahässä siksi, että piti rakentaa
500 uutta taloa ja keisari itse lasti perustuskiwen
uuden yhteisen kauppiashuoneen alle. Saksasta olkot
niin paljo mieraita asukkaita Wenajaan tukkeuta, että
kaikki, joilla ej ollut itsellansä täysiä elatustarpeita,
eli ei tainneet maanmiljelyllä eli muulla tietyllä kei-
nolla »valtakuntaa hyödyttää, kiellettiin tulemasta.

Itäwallan, Englannin, Ruotsin ja Wenäjän hal-
litukset yhtyimät keskenänsä sota- ja suojelusliittoon,
jonka jälkeen Wenäjäja Itämältä julislimat w. 1805
sodan Franskaa mastaan. Hellittämättömällä ahke-
ruudella ja suurella sotataidolla moitti Bonaparti, eli
Napoleoni, niinkun hän nyt keisarina ollen nimi»
tettiin, wei mafenjii Itäwallan pääkaupunkiin SSicn-
no on, ja Äusterlitsan tappelu, 2 päimä joulukuussa
lv. 1805, lopetti Itäwallan suureksi mahingoksi sen

13
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tuskin aljetun sodan, ennenkun Wenäjän sotawäestö
ollenkaan ennätti apuun tulla. Sitä ennen kulki Alek-
sander! Preussian howikaupungissa Berliinissä, jossa
kansa riemulla ja howi ikäwöimällä hänen wastaan
otti. Yhteinen liitto Franskan waltahimoista, on-
nelta kaimattua keisaria wastaan oli tällä käynnillä
pääasiana. Mutta nyt tuli se Preussialle ja koko
Saksalle onneton wuosi 1806. Lenan tappelu teki
kerrassaan lopun kaikista Preussian sotayrityksistä,
ja toiset Napoleonin woitot Eulaussa ja Friedlandis-sa riennätttiwät Tilsitan rauhantekoa, 9 päiwä
heinäkuussa 1807, jossa Preussia tuli kadottamaan
puolen maatansa. Kaksi päiwäa ennen oli Wenäjän
ja Franskan wälillä samassa paikassa rauha suos-
tuttu.

Merkillisesti muuttui Aleksanderin mieli, kun
tuli tutuksi Napoleonin kanssa. Cnnen wihattua ru-
pesi häntä nyt rakastamaan. Vhtäväätä puhutteli-
wat toisiansa molemmat keisarit tuo tuostaki hywäys-
sanoja heitellen. Siitä onnettomasta sodasta Sak-
sassa ei tullut Wenäjalle mitään wahinkoa, waan
pikemmin woittoa, kun Tilsitan rauhassa tuli saamaan
erään sitä ennen Preussian alla olleen maakunnan
Lithowiasta, jonka asukasten luku teki 184,000 hen-
keä. Kaukasian wuorimaan asukkaita oli myös on-
nellisesti sodittu, niin että Derbentin kaupunki pii-
rinensä tuli Wenäjän waltaan. Se sota, jonka Turk-
ki Napoleonin yllytyksestä oli Wenäjätä wastaan al-
kanut, käwi huonosti, ja lopetettiin kaksiwuotisella
»välirauhalla. Siinä oli Tserni Georgin Serwi-
assa nostettu kapina Turkkia wastaan hywäksi awuk-
si. Mutta nyt lähestyi aika, jona keisarien wälil-
lä TilsitassH puhutut salaiset suostumukset piti täy-
tettämän. Niiden jälkeen piti Englanti mosennetta-
man silla keinon, ettei kenkään laskisi sen kauppalai-
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wvja Haminaansa, sillä Englanti elää paraasta paäs«
ta kaupalla, ja nähtawasti olisi siis tama manner-
liitto kowasti siihen koskcwa. Aleksander! oli luwan-
nut ei ainoasti itse sulkea Haminansa Englantilaisilta,
waan myös Juutin ja Ruotsinki kanssansa yhteen
keinoon waatia. Nyt oli sota nähtäwisfä Englan»
nm kanssa. Juutti raukka sattui siitä ensiksi kärsi-
mään, kun Englanti estääksensä sitä Wenajan ja
Franskan liittoon yhtymästä syyskuussa w. lso7
purjehti Kyöpenhaminan edustalle ja pyysi Juutin
laiwastoa wakuudeksi rauhassa pysymästansä. Kun
loinen hywin mielin ei laiwastoansa antanut, nun
rupesi Englantilainen ampumaan Kyöpcnhaminaa, otti
wäkisin Juutin laiwaston, kaikkinansa IZ sota-alusta
ja päälliseksi Helgolandin ja Westindian Juutin olla

kuuluwat saaret. Tämmöisestä wäkiwaNasta heikvm-
pata wastaan suuttui Aleksanderi niin «tta 28 päi-
wä lokakuussa 1807 julisti sodan Englannille. Siitä
joutui RuotM, jonka yksipäinen kuningas Gustawi
IV:jäs Adolphi ei millään muotoa rumennut tois-
ten kanssa Englantia wastaan, waan järjestänsä mi-»
hasi Napoleonia, sotaan Wenäjän kanssa. Tämä so-
ta alkoi tammikuussa >w. 5808, ja waikka kyllä
Ruotsi yritti wastustella, niin woitti Wenäläincn
kuitenki koto Suomen maan, josta Ruotsin iäksi päi-
wäksi piti luopua Haminan rauhassa 57 päiwä siM-
kuussa tßt)9. Wähemmin onnellinen oli Wtnäjän lai-
wasto, jonka Aleksanderi oli antanutFranskalle awuk-
si. Koko laiwasto, 1O suurta fota alusta, joutui wi«
hollisen käsiin, wietiin Englantiin ja lmvattim wvs-
ta puolen wuoden päästä rauHan jälkeen takasin
antaa.

Wielä kerranl7päiwä syyskuussa 1808 tuli-
n>at Aleksanderi ja Napoleom yhteen Saksan maalla
Erfurtin kaupungissa, jchon paljo muitaki hallitsioi^
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ta kokousi. Tässä tuumailtiin Euroopan yhteisistä
ja itsekunki erityisistä asioista paljon. Wtäwinä ero-
simat Aleksanderi ja Napoleoni tastäki kokouksesta.
Itäwalta koki sen jälkeen uudesti sotaonneansa Napo-
leonia wastaan, mutta se ei ollut wielä entisestään
parannut. Wiennan rauhassa, i4 päiwä lokakuussatBO9, piti Itäwallan paitsi muuta kadotustansa luo-
pumaan Wenäjälle itäpuoli Galitsian maasta 400,000
hengen kanssa.

Mutta kun haminain suljettua kauppa Englan-
nin kanssa oli häwinnyt, tuli se koskemaan jos Eng-
lantia, niin itsia haminainsa'sulkioitaki. Niin rumet-
tiin Wenäjässäki aina enemmin ja enemmin entisiä
maata, hyödyttämaisia kauppaetuja ikämöimään jamonessa kohti toimitettiin kauppaa salaa, mitä asetuk-
silta julkisesti ei saatettu. Siitä Napoleon! ei ol-
lenkaan hymillään ollut. Ia kun Aleksanderiki hawait-
si Napoleonin mahdottomia maaliman, niin hänen
ystämyyttänsa ei enää niin suuressa armossa, kun
ensin, pitänyt. Wielä enemmin raukesi tämä entinen
keisarien malmen ystawyys, kun Napoleoni edes wa-
hingon palkkioa tarjoamatta tarkoittiOldenpurin her-
tuan pois maastansa, jonka itsellensä anasti. Tämä
näin määryytetty hertua tuli poikanensa Aleksanderin
turmiin Wenäjälle ja Aleksanderi, joka ej woinut sem-
moista wäkiwaltaakärsiä, Mlhteli siitä Napoleonia. Sit-
te rupesi ehtimiseen Pietarporin ja Parisin
wälillä lentämään ja moni-luuli wielä sowinnon keisa-
rien walillä saatawan. Mutta kunFranskan sotajouk-
koja aina enemmin koottiin Saksaan ja medettiin li-
kemmäksi Wenäjän rajoja, ja sotahankkeita Wenäjässäki
samaan aikaan tehtiin,niin koko Eurooppa pian hamait,
si rauhan ei enää kauan Franskan ja Wenäjän wä-
lillä kestämän. Tätäpä moni hartaasti oli toimonutki
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ennustaen Napoleonin ei enemmän Wenajasta kun
sata muoita ennenKaarle XII woittawan.

Kewäillä w. 18l2 syttyi tämä hirmuinen sota
kahden niin wäkewän wallan wälillä. Wenäjalle oli
Englanti ja Ruotsi apuna, Franskalla Itäwalta,
Preussia ja melkein koko Eurooppa. Wenäjän oma
sotawoima, meri- ja linnawäestön kanssa, luettiin
oleman 899,927 s. o. liki yhdeksän sata tuhatta
miestä, Franskalla oli liittolaistensa kanssa mähinta-
ki puolen miljuunaa hywin harjaantunutta sotamies-
tä ja takawarassa ehkä toinen sen werta, jotkaomas-
ta ja liittolaisten maista pian taittiinkoota, jos tar-
wes tulisi. Mutta enemmän kun omaan mäkeensä,
Englannin ja Ruotsin apuun luotti Aleksander! Wc«
näjan mihollisille tottumattomaan kowaän talween
ja äärettömiin kylättömnn laidun taksoihin, soista
tiesi »vihollisen ei ruokaa saamaan, jos kerran sinne
joutuisi. Sodan julistettua lähti Aleksanderi lopulla
huhtikuuta Lithowiaan sotawoimiansa kohentelemaan
ja pari wiikkoa jälkeen riensi Napoleoni Parisiska
ja wei jo kesäkuun lopulla sotajoukkonsa rajan yli
Wenäjän maahan. Wenaläiset oliwat maan yhtapäa-
tä wastustamisen nojassa, alinomaa wihollista mat-
kalla pidätellen. Aina walmisna eiwät kuitenkaan
koskaan rumenneet julkiseen tappeluun, maan metäysi-
mat takasin kaikki mennessänsä hawittäen, ettei wi-
holliselle jäänyt mitään. Napoleoni aina toiwossa
Wenäläisten kerran toki julkitappeluun seisahtaman
seurasi heitä, ja kun Wenaläiset Smolenskln luona
lemittimat mäkensa kentälle, riemastui Napoleoni ja
sanoi: "aha, jopa kerran taisin tamottaa." Multa
tyhjään meni tämä ilo, silla Venäläiset tahtoen maan
tyhjentää jywäaitat Smolenskissä ja auttaa asuja-
mia pakoon pääsemään, kun sen oliwat tehneet ja
tyhjän kaupunkin tuleen pistäneet, wetäysiwät wie-
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lakin takasin. Tällä ajalla kami Aleksander! Suo-messa, johon oli Ruotsin perintöruhtinan, nykyisen
kuninkaan Kaarle XIV Johanin puheillensa
kutsunut. Kun wakaaöti lausui, ei tahtomansa Na-
poleonin kanssa rauhasta ehdotella,enncnkun olisi jät-
tänyt Vanajan maan ja uhkasi aina Siperiaan asti
wetäytä ja sieltä tulla uudesti »valtakuntaansa peri-
mään, niin tvastasi Kaarle lohani ja makuutti sem-moisella lujalla päätöksellä Euroopan Franskan yli-
wallasta pelastettawan. Nyt oli Franskan sotajoukot
jo likellä Moskowata, eikä koskaan wielä, kun aino-
astansa jälkijoukkoin kanssa tetmänneet. Mutta
7:mäMnä paiwäna syyskuuta eimat enää paenneet-
kaan .3L.'lläiaiftt, waan asettuiwat tappelemaan yli-
kenraalinsa Kutusowan johdolla. Siina sitte syt-
tyi kauhia, merinen tappelu, jota tamallisesti Mos-
ko wan tappeluksi mainitaan. Molemmin puolin
surmattiin mäkeä hirmiäöti ja päälle 120,000 kertaa
ammuttiin tykilläkin. Venäläiset sanomat kadotta-
neensa 25,000 henkeä, ja yhtä paljon taisi Frans-
kalaisilta mennä, koska yksin kenraalejakin 43 oli osik-
si kuoliaksi ammuttu, osiksi haawoitettu. Kuolletten
ja haamoitettuin luku molemmilta puolilta yhteensä
on arryattu tekemän sata tuhatta henkeä. Moskoma,
Wenäjan tsaarien ikimanha asunto, joutui nyt mihol-
lisen kasiin ja siinä toimoi saamansa jonkun ajan le-
watä. Mutta tuskin sisälle päästyä näkiwät tulen
joka haaralta leimahteleman, joka lemesi kun oikiäk-
si tulimcreksi, eikä sammunut, ennen kun melkein koko
kaupunki makasi tuhkana. Siinä paloi Napoleonin
onniki. Rupesi nyt rauhasta ehdottelemaan, mutta
maikka odotti päälle kuukauden, niin ei saanut mas,
tausta Aleksanderilta. Hätä käsissä lähti mihdoin
18 päiwä lokakuussa maeltamaan takasin ja nyt tv«
liw.,t ns woimallisilnmat liittolaiset, joita Aleksander!
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oli odottanut: wilu ja nälkä Wenäjan awuksi.
Niin suurta surkeutta ei ole ennen kuultu, kun se
johon Wenäjän wiholliset nyt joutuiwat. Ennenkun
keskellä joulukuuta paäsiwät ulos Wenäjan piiristä
oliwat nälkä,pakkainen ja takaa ajawatWenäläiset aino-
astantansa matkalla surmanneet 170,000 henkeä, jo-
ta paitsi 17 eli 18 tuhatta oli wangiksi otettu.
Napoleonin onni oli nyt peräti loppunut. Liittolai-sensa, joiden pelwosta tähän asti oli pitänyt hänen
kopeuttansa kärsimän, nousiwat nyt toinen toisensa
perästä ja katkasiwat siteensä, joilla oliwat Napoleo-
niin yhdistetyt.

Preussia, joka jo seitsemän wuotta oli kowuutta
kärsinyt, rikkoi ensiksi sen liiton, johon Napoleoniltaoli
pakoitettu, ja yhdistyttyä Wenäjan kanssa rupesi, 31
päiwä maaliskuussa 1813, julkisesti Napoleonia mas-
taan. Pari wiikko jälkeen toi Kaarle lohani Ruot-
sista makensa Saksan rannalle. Sillä wälin oli
Napoleon! koonnut uuden sotawoiman ja nähtiin jo
huhtikuussa 150,000 miehen kanssa Saksassa. Wa-
hintäki neljäs osa tästä mäestösta oli Saksalaisia,
jotka eiwät mielellään olisi omia maamiehiansä was-
taan sotineet, toinen osa oli wanhemmistansa mäki-
sin poistemmatuita, sotaan tottumattomia nuorukaisia;
wanhaa wäkeä ei ollut paljon, ja hewoswäki mähis-sä. Mutta kuitenki riisti Napoleoni tällä mäellänsäpari woittoa toukokuussa, ja kun sitte wälirauha so»
tiwaisten kesken suostuttiin, toimottiin moneltaki rau-
haa, josta toimesta ei kuitenkaan mitään tullut.
Wiha aljettiin uudelleen ja Napoleonin mitään wa-
romatta yhdistyi appensaItäwallan keisariki Wenäjän
ja Preussian kanssa häntä wastaan. Wielä kerran
moitti Napoleoni Vastustajansa Dresdenin tappelussa
lopulla elokuuta, mutta tämä moitto oli mahan hyö-
dyttawä, kun wastusliitto pääsi hymässä järjestyt-
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sessä takasin wetaymään, ja päälliseksi osa Franskanwäesta liian kiiwaasti pakeneman wihollisen jälkeen
rientäen otettiin »vangiksi. Se suuri tappelu Leip-
sigissä, 18 päiwä lokakuuta, lopetti wihdoin Na-
poleonin wallan Saksassa ja rientämistänsä riensi
nyt takasin Franskaan. Kun laho huone raukesinytse monen miehen hengellä rakettu suuruus. Kaikki
woittomaat meniwät hukkaan, japäälliseksi piti Frans-
kan omassa maassansa pian kokea niitä waiwoja ja
rasituksia muukalaisilta sotajoukoilta, joita muut kan-
sat, erittäinki Saksan, Italian ja Hispanian asukkaat,
tähän asti oliwat heiltä kärsineet.

Mutta wielakin waikka paitsi liittokumpania,
näytti Napoleoni kowassa onnessansa wcrrattomat sota-
taitonsa. Kaikkiin kerkisi, ja joka jalan lewy maata
piti wihollisen tappelulla lunastaman. Tuskin paiwää
meni tappelematta. Mutta juuri mietticssänsä, kuinka
suurimmalla »vahingolla saisi heidät maasta kaiote-
tukst, täyttiwät hänen »varomattansa suoraan Frans-
kan pääkaupunkia Parisia kohden. Puolentoista sataa
tuhatta oli nytkaupungin portilla, ja 10 tiimaa ry«
syttyänsä waltasiwat Parisin ehtoolla 30 päiwä maa-
liskuuta w. 1814. Puolentoista tiimaa jälkeen tuli
Napoleoni kaupungin tykö, nuttta myöhän. Seuraa-
wana päiwänä »vaelsi Aleksander! ja Preussian kunin-
gas sotawakinensä Parisiin, ja.nyt oli Napoleonin
walta lopussa. Toinenpäiwä huhtikuussa julisti Frans-
kan senaatti keisarinsa hallituksesta eroitetuksi ja 11
päiwä luopui itseki korkeudestansa, jota »vasten Elban
saari lähellä Italiata annettiin hänelle omaan »valtaan-sa ja likelle kaksi miljuuna rupla »vuotiseksi eläkkeek-
si. Myös sai keisarin nimensä pitää. Wanha ku-
ningasten suku korotettiin nyt uudelleen Franskan hal-litukseen, eikä enää keisarin, waan kuninkaan nimellä.
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Vstäwyydellä ja lempeydellä moitti Aleksander!
Franskalaisten rakkauden. "EnwihaaFranskalaisia,mut-
ta olen waan Napoleonia sotinut," lausui hän usein.
Kun jokusanoi hänen tuloansa Parisissa kauan odotetun
ja toiwottun, wastasi Aleksander!: "Kyllä olisinki joai-
kaa ennen tullut, ellei Franskan urhoollisuus olisi es-
tänyt."Monta oppineitten seurakuntaalähetti »valikkonsa
hänelle kunniaa osottamaan, joillen oli sangen lempiä.
Senaattiapuhutellessaan lupasi antaa wapaudenkaikille
Franskan wangeille, jotka Wenäjässä oli. Hywilla
mielin näkiwat Parisin asukkaat hänen kunnialla Na-
poleonin entistä Puolisoa Josephin aa kohtelewam— Kaksi kuukautta Parisissa oltuansa kulki Aleksan-
deri Preussia» kuninkaan kanssa Englantiin, jossa
namät korkiat wieraat erinomaisilla kunnian osotuk-
sllla wastaan otettiin. Siellä lähes kolme wiikkoa
wiiwyttyä matkusti Hollantiin ja meni Saardamin
kaupunkia katsomaan, jossa Suuri Pietari aitoinansa
oli laiwantekiana itse työtä tehnyt. Se talo, johon
Pietari kaupunkiin tulleessaan ensiksi sisälle astui, oli
Aleksanderin tuloksierittäin kaunistettu japaraassa huo-neessa riippui Suuren Pietarin kuwa seinällä. Sitte
käwi keisari sitä pientä huonetta katsomassa, jossa
Pietari oloaikansa Saardamissa oli asunut ja jonne
seuraama kirjoitus oli asetettu: "ei suuri mies mi-
tään wähäöty". Oranian prinsi, joka Aleksanderia
Saardamiin kaimasi, pyysi hänen ennen poislähtö-
änsä jonkun muistomerkin jälkeensä jättämään. Sitä
warten oli jo walmisna neliskulmainen laikka walkia-
ta marmoria, johon oli latinaksi piirustettu: Suu-
relle Pietarille Al.eksa nderi. Tämän otti Alek-
sa.nderi ja muurasi omin käsin takkaan kiinni, jossa
se wicläki seisoo. — Heinäkuussa, 25 päiwä, tuli
Aleksanderi jälle Pietarporiin, jo edeltäpäin kielletty-
änsä kaikki joutawat juhlallisuudet ja kunnian osoi-
tukset wastaan ottamiseksensa.
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Se suuri sota oli nyt loppunut, ja se mies,
joka wahä ennen piti itsensä koko Euroopan herra-

na, oli nyt erääseen pieneen luotoon Wälimerellä sul-
jettu. Nyt määrättiin suuri ruhtinasten kokous Wien-
naan, jossa yhteisesti keskusteltaisi ja päätettäisi Eu-
roopan uudesta järjestyttämisestä. Kokous alkoi 3
päiwä marraskuussa 1814, ja Aleksanderiki oli itse
saavuitte tullut. Puolan asioista ja Saksenin jaosta
ei tahdottu isoon aikaan sopia. Aleksanteri tahtoi
Puolan jälle eriivaltakunnaksi auttaa, jonka kuninkaak-
si lupasi itse ruweta sillä tawoin, etta Wenäjän
keisarit ainaki siinä siwussa olisiwat Puolan kunin-
kaita. Niin paätettiinkin »viimein, tammikuussa 1815,
ja Preussian piti luopua melkein kaikista Puolalain
sista woittomaistansa, jota wastaan Saksenin maas<
ta tuli palkintoa saamaan. Ruhtinas-kokouksen lop-
puessa kuultiin Napoleonin Elbasta karanneen ja
Franskan manterelle nousseen waltaansa uudelle ra-
kentamaan. Niin tuli nyt tästä tapauksesta uusia
neuottelemisia ja pian päätettiin taas yhteisesti sotaan
Napoleonia wastaan lähtea, eikä ennen lakata soti-
masta, kun perin pohjin »voitettaisiin ja wakinainen
rauha Euroopaan saataisiin. Samassa pani itse ku-
kin sotajoukkonsa liikkeelle. Wenäjänki wäki kulki nel-
jässä osassa, mutta ennenkun pääsiwät perille, oli
Napoleoni Waterloo» kauhiassa tappelussa, 18
päiwä kesäkuussa 1815, woitettu ja Englannin wan«
giksi antaunut. Seuraamassa heinäkuussa käwi Alek-
sanderi toistamisen Parisissa, ja jo siellä ollessaan
rupesi Preussian kuninkaan ja Itäwallan keisarin
kanssa ehdottelemaan siitä sitte niin nimitetystä py-
hästä liitosta, jolla aikoi rikkomatonta rauhaa
Euroopaan toimitetuksi saada, ja jonka asetusten jäl-
keen kaikki waltakuntain-wäliset asiat fowitettaisiwat
ewankeliumillisella rakkaudella ja ruhtinat tähdellisiin-
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missä tapauksissa olisiwat walmiit keskinäiseen apuun.
Tämän liiton wahwistiwat nimensäkällä kirjoittamalla,
26 päiwä syyskuussa, ja toisia Euroopan waltiaaita
yhdistyi myös siihen liittoon, mutta Franskan uusi
kuningas, Ludvigi XVIII ja Englandin kuningas
Georgi 111 nimellisesti eiwät rumenneet liittoon,
jota wastoin muutoin eiwät sanoneet olemansa.

Parisista lähti Aleksander! Hollantiin, jolla
matkalla käwi Waterloon sotakenttaäki katsomassa.
Samaan aikaan suostui sisarensa Annan naimisesta
Oranian prinsin, nykyisen Hollandin kuninkaan kans-sa, josta entinen ystäwyys yleni lankoudeksi. Sama
tapahtui Preussianki kanssa, koska weljcnsa, Wenajän
nykyinen keisari, nai Preussian kuninkaan tytlären
Charlotan, jolle Wenäjän uskoon rumetessa tawan
mukaan annettiin toinennimi Aleksandra Feodo-
rouna. Puolan pääkaupungissa wastaanotettiin
Aleksander! suurella juhlallisuudella, niinkun uusi ku-
ninkaansa, jolle »valtakunnan uudistamisesta oliwat
kaiken kiitoksen welwollisct. Hän sääsi nyt erityisen
wapaamieliscn hallituksen tälle waltakunnalle ja ni-
mitti kenraali Sajontsekin sen sia-kuninkaaksi. Wih-
doin tuli Aleksanderi, 13 päiwä joulukuussa 1815,
omaan howikaupunkiinsa Pietarporiin takasin.

Nyt ei enää sodista ollut haittaa, jonka tähden
Aleksanderi taisi kaiken huolensa muihin waltakunnan
asioihin kääntää. Hänen hallituksensa taitaan soweliaas-
ti kolmeen jatkoon jakaa. Ensimäisina wiitenä wuon-
na toimitteli enimmiten waltakuntansa sisällisia asi-
oita, laupiudellansa kaikkein alamaistensa rakkauden
woittawa. Toinen jatko wuodesta 1805 wuoteen
1814 kaanti hänen mielensä ja toimensa ulkomaihin
päin. Alituiset tällä ajalla sattuwaiset sodat osotriwathänelle suuren woiniansa ja waikuttiwat kansassa ko-
timaan^ rakkauden. Ystäwyys ja puheilemiftt Nopo-



204

leonin kanssa! herättimat Aleksanderin mielen suurem-
piin mietteisiin, ja muistuttiwat hänelle Suuren Pie-
tarin lauseen: "Jumala on luonnut »vaan yhden
Wenäjän ja sillä ei ole toista werrallista." Kolman-
nessa jatkossa, joka kesti loppuunsa asti (1815

—
t825) käänsi silmänsä kaikkialle ja piti huolen pie-
nimmistäki, tieten hallituksessa ei mitään ylenkatsor-
tapaa oleman, koska pienestä kipinästä usein isot
maat palamat. Niin piti tarkalla silmällä kaikki op-
pi- ja kaswatuskeinot, opettajat ja kirjainlaatiat, sa-
laiset seurat ja waltain keskinäiset olot. Rauha oli
hänelle aina ja nyt erittainki mieluinen, ja kun tiesi
woiwansa Euroopan ohjat hallita, niin rauhaa päin
niitä aina pitcliki.

Muiden sisällisten rakennusten seassa oli Alek-
sanderin asetus sotamicskylistä uusi, »valtakunnalle
hyödyllinen mietintö. Kun nimittäin sodista päästy-
änsä mielellään olisi »vähentänyt yhteiset kulut sota-
wäen pidosta, mutta siinä siwussa kuitenki aina mah-
dollisia sotia wasten tahtoi waralla olla, niin johtui
mieleen usiampiin paikkoihin »valtakuntaansa rakentaa
sotamieskyliä, joissa sotamiehet puoliksi owat maa--
wiljeliöitä, puoliksi sotamiehiksi »valmiita, jos tarwe
tulisi. Neljän sadan paikoilla löytyy tämmöisiä kyliä
Kersonan, Kharkowan, Kathariuaslawan ja Nowogo-
rodin lääneissä ja niistä saadaan koska hywansä so-
dan aikana monin kymmenin tuhansin sotamiestä,
jotka rauhan aikana ruunulle ei paljo maksa. Huo-
neet joka kylässä owat raketut järjestykseen ja yh-
denmuotoisiksi, awaroilla pihoilla, kauniilla puutar-
hoilla itsekuta taloa kohden, ja suorat kilvillä lasketut
raitit eli kadut juoksemat huonetteen »välillä. Kaikki
poikalapset opetetaan lukemaan, kirjoittamaan ja rä<
kinöimään, jonka ohessa myös kahdeksanwuotisesta
alkain »vähitellen tawallisiin, sotamiehen temppuihin
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totutetaan, ei kuitenkaan niin, ettenvat kyllen saisi
aikaa maantöihink'.

Muissaki sisällisen hallituksen huolissa oli Alek-
sander! erinomaisen uuttera. Itse matkusteli kaukai-
simmiin maakuntiinsa, ettei Suuri Pietarikaan, joka
paljon liikkui, ollut ajallansa niin ahkerasti ja pitkiä
matkoja tevnyt, kun.Aleksander!. Korkia, ylainen
henki wallitsi hänessä erittäinki jälkimäisinä aikoi-
nansa. Ne merkilliset, usein kowin waaralliset tapauk-
set hanen hallitussansa, joissa Jumalan käsi sel«
wasti oli apuna hyörinyt, koski hellästi hänen sy-
dameheensä, ja teki hänen Jumalala pelkääwäksi ja
rakastamaksi ruhtinaksi.

Wuonna !1825 lähti Aleksander! waltakuntansa
eteläisiin maakuntiin, katsomaan Wolhynian, Podoli-
an ja Bessaradian sotawoimia. Puolisonsa Elisabcthi
oli epäwakaisen terweytensa wuoksi lähtenyt muuta-
mia päilviä ennen ja odotti Taganrogassa Mus-
tan Meren rannalla, kunnes keisariki yöllä wastaan
25 päiwaä syyskuuta tuli sinne. Sieltä käwi hän
Tauriassa ja monena muussa maakunnassa niille seu-
duin. Palatessaan ilahutti häntä Sewastopolin iha-
nat seudut, niin että sanoi: "jos joskus hallituksen
huolista eriäisin, niin soisin tässä saamani kuolla."
Sen jälkeen meni monasteriin, jossa päälle tiiman
aikaa mietti jumalisessa hartaudessa. Takasin tul-
tuansa walitti ei hywästi woiwansa ja lähti Tagan-
rogaan. Luottain lujaan ternxyteensa ei kahdessa
»viikossa nauttinut lääkkeitä ja kun wiimein läsnä-
olewaisten rukouksilta siihen taipui, oli se jo myö-
häistä. Silmin nähtäwasti tuli huonommaksi ja
pian oli kaikki paranemisen toiwo kadonnut. Koko
taudin ajalla hoiti häntä puolisonsa sydämellisellä
helleydellä. Ensimäisenä päiwäuä joulukuuta nousi
aurinko kirkkaasti ja loi walonsa huoneeseen, jossa
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Aleksander! makasi. "Woi kaunista päiwaa!" lau«
sui keisari — ja ne oliwat wiimeiset sanansa. Hil-
jalleen waipui puolisonsa syliin 10 minuuttia ennen
kello 11 edellä puolen päiwän, elettyänsä 48, hallit-
tuansa 25 ajastaikaa. Aleksanderin kuolema tapahtui
juuri sata wuotta jälkeen Suuren Pietarin kuolemaa,
joka sattui w. 1725, ja nyt oli »vuosiluku 1825.
Puolisonsa Elisabeth! painoi kiinni »vainajan silmi-
luomet ja laski kädet rinnalle ristiin,mutta sen teh-
tyi waipui itseki ylellisestä murheesta maahan. Siitä
toinnuttuansa kirjoitti leskikeisarinnalle, anopillensa:
"enkelimme on mennyt taiwaaseen, ja minä elän wie-
lä! Kenpä olisi tainnut uskoa, minun heikolla terwey-
delläni jälkeen jäämän hänestä. Älä hyljää minua,
armas äitini, kun olen aiwan yksinäni! Pois muutta-
neen ystäwämme katsanto on lempiä. Hänen ikäskun
nauruun wetäynyt suunsa makuuttaa minua siitä, että
nykyisessä tilassaan on onnellinen ja katselema parem-
pia aineita, kun ennen täällä alahalla taisi nähdä. Ai'
noa lohdutus tässä määrättömässä murheessa on toi-
woni, saada pian häntä seurata. Pian kaikiteki olen
jälle hänen kanssansa yhdistywä." Niin käwiki, kun
ennusti: jo 16 päiwä toukokuussa 1826 meni puo-
lisonsa perässä iankaikkisen rauhan majoihin.

Kun ikään ensimäisestä hämmästyksestä päästiin,
julistutti suuriruhtinas Nikolai henkiwartioille ja kor-
keimmille »virkamiehille Aleksanderin kuolleeksi ja oman
weljensä Konstantinin, joka silloin oli Warsowas«sa, niinkun lähimmäisen hallitusperillisen, keisariksi.
Mutta tämä ilmoitti, jo"ennen päättäneensä ei rume-
ta keisariksi, waan erillään hallituksesta elää. Niin
oli Nikolai itse lähin perillinen ja julistettiin koko
Wenäjän keisariksi ja itsewaltiaksi, 26 päiwä joulu-
kuussa w. 1825, Nikolai 'I:maisen nimellä.



207

Greikalaiset oliwat jo^päälle»viiden wuoden Tur-
kin kanssa »vapaudestansa sotineet, eikä kukaan wiela
heitä auttamaan tullut. Aleksanderilla kyllä teki mie-
li heitä auttaa, ja oli siitä Englannin ja Franskan
kanssa keskustellut, jotka, erittäinkin Englanti, eiwät
kuitenkaan myöntyneet siihen, eiwätka suoneet toisen
yksinäänkään sitä tekewän. Mutta wiimein kuitenki
suostuiwat, 4 päiwä huhtikuussa 1826, Wenäjä ja
Englanti wälillänsä jollain tawalla estämään weren-
»vuodatusta Greikan maalla ja lopettamaan Turkki-
laisten hirmuisuutta. Tähän liittoonsa kutsuiwat sitte
muitaki »valtoja ja saiwat Franskan, 6 päiwq heinä-
kuussa 1827, yhtymään, mutta Itäwalta, joka aina
oli Turkille koko sodan aikana hywää suonut, was-
tasi nytki ei rupeamansa, eikä ketään muutakaan ke-
hoittawansa Turkin asioihin koskemaan. Preussia
waan muutoin pyysi saada erillään olla liitosta, kun
hänellä ei kuitenkaan ollut laiwastoa Välimerellä,
eikä matsinkaan Turkin rajalla asunut. — Näin oli
suostuttu, mutta ennenkun mihinkään kerittiin, julisti
Persian ruhtinas, 16 päiwä syyskuussa 1826, sodan
Wenäjalle. Tässä sodassa oliwat Wenäläiset niin
»voitolliset, että rauhassa, joka tehtiin Turkmant-
saissa, 22 päiwä helmikuussa 1828, saiwat Persi-
alta koko Eriwanan ja Nahitsewanan läänit, jotka
Armenian maan nimellä tuliwat Wenäjäan yhdis-
detyksi. Paitsi sitä piti Persian maksaa 80 miljuu-
naa ruplaa sodan kuluin palkinnoksi. Wielä tämän
Persian sodan kestäessä oliwat Wenäjä, Englanti ja
Franska lähettäneet laiwaston Walimereen estelemään
Turkkia Greikan maata kokonaan häwittämästä. Tä-
mä laiwasto sattui Nawarinon edustalla tappeluun
Turkin ja Egyptin laiwastojen kanssa, ja häwitti ne,
20 päiwä lokakuussaa 1827, perunki. Tästä suut-
tui Turkki kowasti, erittainki Wenajälle, jonka ties.
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pääsyyn olewan tähän meteliin, ja lähetti maaher-
roillensa kirjoja, joilla pahasti herjasi Wenäläisiä.
Nikolai, joka ei woinut kauemmin Turkin kopeutta
kärsiä, julisti, 14 päiwä huhtikuussa 1828, sodan
Turkkia wastaan. Ylipaällykset Diebitsi ja Pas-
kewitsa johdattiwat Wenäjän sotajoukkoja Turkkiin,
toinen Euroopasta, toinen Aasian kautta, ottiwat mon-
ta lääniä ja kaupunkia wiholliseltansa, joka w ilmein
tuli niin ahdistetuksi, että mielellään olisi suostunut
mihin rauhan ehtoihin hywänsä. Mutta Nikolai, jo«
ka jo alussa oli sanonut, ei tahtomansa tällä so-
dalla Wenäjän jo ennestäänkin kyllä suurta piiriä le-
wittaä, näytti koko Euroopan ihmeeksi, että oli luja
sanassansa, ja soostui kyllä kohtuullisiin ehtoihinrau-
hassa, jokal4päiwä syyskuussa 1839, Adriano-
polin kaupungissa Turkiö kanssa tehtiin. Tämä
Turkin kuritus oli niillen ahdistetuille Greikalaisille
suuremmaksi akuksi, kun kaitki muut liitot ja yhtey-
det, joita ennen ja jälkeenpäinki maltain walillä hei-
dän hymäksensä neuoteltiin. Turkki oppi siitä myö-
den antawammaksi, ja ilmanki ei tainnut Wenäjän
kanssa sotiessa koko »voimallansa Greikalaisia rasit-
taa.

Wuonna 1830, 29 päiwä marraskuussa nousi
kapina Puolan maassa, jolla oli tarkoituksena saada
Puola wapaaksi Wenäjän mallasta. Ennenkun We-
näjän sotawäki kerkisi tulla tätä kapinata asettamaan,
pääsi se lewiämään yli koko maan. Mkenraali Die-
bitsi oli ensin wahemmin onnellinen tässä sodassa,
kun ennen Turkkia wastaan. Sitte kuoli äkkiä kole-
ratautiin kesällä w. 1831, ja Keisari määräsi jo
ennen nimitetyn Paskemitsin ylikenraaliksi Puo-
lalaisia wastaan. Tawallisella onnellansa ahdisti tämä
pian Puolalaiset pääkaupunkiinsa Warsowaan, joka
myös,6päiwä syyskuussa wiimeksi mainittuna wuonna,
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wäklrynnakölla woitettiin, ja teki lopun tästä Puo-
lalaisille onnettomasta kapinasta. Ainoastaan pari
pientä linnaa jäiwät wiela kapinoitsiain haltuun,
waan neki woitettiin pian jälkeen. Samoina aikoina
ryskysi kolerarutto Wcnäjässä ja Puolassaki. Keisarin
weliki Konstantini kuoli siihen 28 paiwä kesä-
kuussa t831.

Kaukasian rauhattomia wuorikaasoja wastaan
on Wenäjän monta monituista wuotta pitänyt olla
alituisessa sotawarassa. Mainitut monisukuiset kansat
karkaamat wälittäin yli rajan ja ryöstäjät mitä
saamat Wenäjästä, sitte jällen muorillensa ja rotkoi-
hinsa paeten, joihin sotawaen on työläs heitä kurit-
tamaan päästä. Tällä tawalla omat jo kauan aikaa
rauhattomuutta tehneet ja ken tiesi, kuinka kauan wie-
la tästedes tekemät.

Naiden sotain alla ja siwussa on Nikolai »väsy-
mättömällä huolella ja ahkeruudella maansa ja ala-
maistensa hyödytystä kaikin puolin kartuttanut, pa-
rannellut wanhoja ja rakentanut.uusia opetuspaikkoja,
edistänyt kaupankäyntiä, puoltanut ja kchoittanut
maawiljelystöita, eikä mitään laimin lyönyt, josta
jollain tawalla tiettäwäta eli toiwottawata hywää ala-
Maisillensa olisi. Tällä isällisillä huolenpidollansa
on korkiamuistoisen weljensa, keisari Aleksanderin rin-
nalla, iänpäiwäisen kiitollisuuden Suomalaisiltakin
alamaisiltansa ansainnut. Emmekä ainoasti suulla,
waan sydämellä rukoilemme kirkoissa hänelle ja huo-
neellensa Jumalalta kestäwätä onnea ja siunausta.

Nyt olemme katselleet Wenäjän waltaa taaksi
menneen tuhanneen wuoden ajalla, nähneet sen moni^
naiset onnelliset sekä onnettomat tapaukset, ja kuinka
wähästä alusta se on nykyiseen äärettömään »voimaan-
sa ja suuruuteensa kaswanut. Pohjaiskansa, sotakas-
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ta meriwakca, tuli Wareegilaisten nimellä niiden raa-
käin ja keskenänsä eripuraisten Slawonilaisten luoksi.Wapachtoisesti walitsiwat waltiaansa Slawonilaisetnäiden urhoollisten muukalaisten joukosta, jotka ynnä
paremman säädyllisyyden kanssa toiwat sen jo kaikis-
sa läntisissä maissa olewan läänihallituksen Wenäjäan.
Uusia kaupunkia rakettiin maahan, kauppaa käytiin wi-
riästi ja lahisestä Konstantinopolista saatiin hyödylli-
siä tietoja ja oppia. Mutta sitten tuliwat Tatarilaisten
eli Monguolein karjakkojoukot ja häwittiwät Wenäläis<
ten pienet ruhtinaskunnat Dona-, Dnieperi- ja Dnie-
sterijokien warsilla. Kun ruhtinat ei yhdestäpuolin
wastustaneet Tatarilaisia wastaan, waan kukin omaa
etuansa katsoin riiteliwät keskenänsä, niin piti heidän
kaikkein wiimein Monguoliruhtinan Batun rasitta-
waista waltaa kärsimän. Tunnottomat muukalaiset
polkiwat armottomasti kaikki nuoren kaswannon tai-
met jalkainsa alle, ettei kansa päässyt opissa, tie-
doissa ja taidoissa edistymään. Kaksi sata wuotta oli
Wenäjä sillä lailla kadoksissa Euroopan maltain lu-
wusta. Silla kuinka taisiwat säädylliset Euroopan
kuninkaat ja keisarit pitää yhteyttä senaikuisten We-
näjän ruhtinasten kanssa, jotka makasiwat Tatari-
khanin jalkain juuressa!

—
Iwana III:mas kukis-

ti ne hekumasta ja eripuraisuudesta heikoiksi tul-
leet muukalaisrasittajat ja särki tämän pitkällisen or-
juuden ikeen. Mutta sywälle oli jo orjuus tällä ajalla
juurtunut kansan luontoon ja tapoihin. Maamies kyn-
ti ei omaksi ja lastensa hywäksi, waan waltamiesten-
sa, joiden kädessä oli henkensä ja omaisuutensa. Wa-
paata työntekewätä kansaa ei ollut ollenkaan. — Suu-
ri Pietari säädytti kansan ja muutti sen Aasialai-
sista Euroopan tapoihin. Sodillansa» makuutti myös
kansan onnm läntisiä wihollisiansa wastaan, niin että
Ruotsin siitä ajasta asti on pitänyt Wenäjatä pelja-
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ta, niinkuu siihen asti Wenslaiset pelkäsiwät Ruotsa-
laisia. Samalla tawalla muuttui Ka tl)arina ll:sen
hallitessa onni Turkin rajoilla. Tämäki ennen peljät-
tawa wihollinen on siitä ajasta asti aina allakaden
ollut. Aleksander! korotti Wenäjan Euroopan suurim-
main maltain rinnalle, jonka korkeuden nykyinen kei-
sari Nikolai niin on wahwistanut, että jos nyky-
aikoina Englanti luetaan herraksi merellä, niin
kukaan ei kiellä Wenäjällä paäwoiman maalla ole-
wan. Myös on Wenajä jo aikoja sitten awaruudel-
tansa suurin waltakunta koko maan päällä ollut. —
Ne säädyllisyyden siemenet, jotka Tuuri Pietari kyl-
wi, lykkasiwat pian kauniimman laihon. Lempiam-
mät tawat ja asetukset tuliwat siitä myöden hallituk-sessa seurattawaksi ja muuttiwat kansan luonnon ja
elämän, niin että Wenäläiset nykyjään eiwai ole pal-
jo jäljellä eteläisten ja läntisten maiden kansakuntia.
Alituinen ahkeruus kansan-opistoissa ja kaswatuskei-
noissa hajottamat aina enemmin ja enemmin taita-
mattomuuden sumun alamaisenki kansan joukosta ja
saattamat sen toiwottawasti tästedes aina suurempaan
onnellisuuteen.
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Hallitsia- Taulu.
Ruurikki ja weljensä Sineus ja Truwori, wuonna 862
Ruurikki ykftn oallitftana, wuodesta 864 wuoteen 879
Igori alaikäinen; £)legi hoitohallitfta. . wuoteen 912

Äiijofi howifetupungi.
Sflort . 945
Olga, Igorin leski .♥♥..♥»..♥957
©rcietostawa I 972
laropolkka I. ..;... 980
Wladimiri I 1015
Swietopolkka I,............ 1019
laroslawa 1 1054
Sftaélawa I 1078
Wfetvoloda 1 1093
Swietopolkka II 1113
38lafcimiri II .1125
rotiitaroa 1. .. 1132
laropolkkaII 1139
Wsewoloda II 1146
Isiaslawa II 1154ma I. (Jyri) '1157
Isiaslawa lII.' 1161
Rostislawa I. 1167
Mistislawa II 1169

Suuriruhtinaskunta Wladimiri eroitukfen «ftiijocéta.
Glieva . 1170
Wladimiri 111. . 1171
Romana 1173
Swietoslawa 111. .. . . 1195
Ruurikki 11. . . . . . . . 1211
Wsewoloda. 111 1214
2J?tétiSlawa III.*) 1224

Wenaja tatarilaisten alla (1224^-1480.)
laroslawa 11. . -. 1246
Swietoslawa I ° 1249
Andreas II 1252
Aleksanderi I. 9Zeusfoi 1263

*)«Ramat seitsemän witmetnmainittua oliwat ruhttnotna Kiijoes,
sa, mutta samalla ajalla oliwat Wladimirissa seurawaisetSuu-
«t*ru&tinat: Andreas I. (1169-1174); Mikaeli I.(1174—
1170); Wsewoloda 111. (1176-1212); Yrja 11. (1212—1216;)
Äonétantini (1216-1219); Yrjä11. toisen kerran (1219-1258).
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laroslawa 111 wuoteen 1271
Wasilia 1 1276
Demetrio I 1294
Andreas 111. 1304
Mikaeli 11. .. 1319
Yrjä 111. . 1325
Demetrio II . . 1326
Aleksanteri II 1328
Iwana I.Kalita (Moskowa howikaupunki). . .' 1340
Simana I 1353
Iwana II 1359
Demetrio 111 1362
Demetrio IV. Donsfot 1389
Waftlia II 1425
Wafilia 111 1462
Iwanä 111. 1505
SLBaftlia \V. ............ 1533
Iwana IV.Hirmuinen . . .1584
Huotari I. wiimetnen Ruurifin fuwusta ... 1593
Borifa Godunowa . 1606
Waftlia Shuiskoi 1610

Romanowan suku.
Mifaeli 111. Huotarin poika . 1645
Aleksei Mikaelin poika 1676
Huotari II 1682
Iwana V.Pietari L; sisar Sophia hallitsee heidän

nimessä wuoteen1689, jonka jälkeenSuuri Pie-
tari wuoteen 1725

$ietarpori raketaan 1703.
Katharina 1 1727
Pietari 11..... . .. . .. . . ,. 1730
Anna Iwanan tytär, Kuurin hertuan leski

' . . 1740
Iwana, alaikäinen lapsi; äitinsä Anna puolifonen»

fa hoitohaöitfioina 1741
Elifabethi, Suuren Pietarin tytär....... 1762

£>lbenpurin eli HolosteinU©ottorpin suku.Pietari 111 1762
Katharina II 1796
Paawali 1 1801
AleksanberiI 1825
Nikolai I.nykyinen keisari.
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Osote Wenajän Wallan Kaswusta.
Sarka pe-

nikuor-
missa..

2öupn*
«a. Kaswanta.

©uunrul)tinatt Iwana III:
mannen SBaftlt

fan toalfa.
m. 1462—1505.

1476 Iwanan III:masRurikin suwus-
ta hallitsee Moskowassa, johon sil-
loin kuului Susdalin ja Nis-
hegorodan ruhtinakunnat taikka
kaikki ne maat, juita nykyään ni-
mitetaanMoskowan,Waltamii-
ran, Nishegorodan, Tuulan,
Kalugan,laroslawan,Kurs-
kin, Woronesan, Aunuksen,
Kostroman ja Wologdan lää-
neiksi 18,203

Samassa kun Iwana näki »val-
tansa lujaksi wapautti itsensä Ta-
tarilaisten yliwallasta ja pakotti
Kasanin khanin ei ainoasti tunnus-
tamaan wapautensa waan myös we-
ronalaiftksi itsellensä.

1478 No wo go ro da, joka siihen asti oli
ollut wclpa woimallinen waltakunta,
woitetaan ja tehoaan osaksi Wenä-
jän yhteisestä mallasta . . . . 2,573

T werin ruhtinakunta yhdistaak-
sen Wenajän waltaan . . . . 1,135

Samate Pleskowan ruhtinas
kunta .......... 1,045

I
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Sarka pe-
ntfuot3
missa.

Wuon-
na.

Kas w an ta.

Samate Tsernigowan ja Sewers-
kin ruhtinakunnnat 1,117

1505 Wenäja kunnioittaa Iwanata
waltansa ja wapautensa uudistajat-
si. Koko Wenäjan yhteisen »vallan
awaruus tekee silloin . . . .
Suuriruhtinan Wasilia IV:

'24,2

JannenIwan olvit?san walta.
w. 1505—1533.

Kasanin khani lakkaa weroa mak-
samasta. Wenalaiset waltaawal Ar-
hangelill ja läämeri tulee wal-
lan rajaksi sillä ilmalla . . . . N,97l

Puolalaisten pitää antaa Nenä'
täisille Smolenskin nchtmakunta

Wasilian kuollessa on Wenäjän
walta leweyttänsa

1,009
1535

lii7,2 j7
Tsaari Iwana IV.-sännen

Wassiliawitsan walta.
W. 1533—1584.

Kasanin maa tulee Wcnajän alle.
Tähän awaraan maahan luettiin
silloin nykyiset Kasanin, Pen-san, Simb irs kon, Perm ian ja
Wiatkan läär.it

1552

11,402
1553
1554

Arhangclissa alkaa merikauppa
Astrakani, osa Kaukasoöta

ja Sara^owasta, Kaptsakan ja
Astrakanin khanin wiim^inen omai-
suus woitetaan Wcnäjän alle . . 10,034
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Sarka pe-
nikuor.
missa.

Wuon-
na. <

Kaswan t a.

1559 livana IV:jäs ottaa tsaarin
nimen .........

1581 Kasakkain päälikkö lermakko
Timoteuksen poika ilmestyi ja
woittaa Wenäjälle suuren osan Si-
perian maata Irtis, Obi ja
Amba ra jokein walillä. . . . 85,387

144M)
Iwanan kuollessa on koko We-

najän maan ala leweyttansä . .
Tsaari Huotari (Theodori)

I:mäisen walta.

1584

w. 1Z84— 1598.
1594 Huotari I:mainen luopuu Wiron

maasta ja saapi siaan Inkerin ja
Karjalan maan ...... 848

Wenajan walta lewiää Siperias-
sa Baikalin jlirween ja lens-se ian kymem asti. Orenpuri ja
Tuuranin maa tuliwat yhdiste-
tyksi Venäjän maltaan . . . . 5,626

1598 Ruurikfn suku loppuu Huotarin
kuolessa. Wenajan wallan ala tekee.
Tsaari Borisa Godunowan

150,514

w alta.
w. 1598—1605.

Walet-Mitrein walta.
w. 1605—1606.

Tsaari Wasilia Shuiskoin
walta.

w. 1606—1610.



217

Sarka pc*
nikuot*
missa.

Wuon«
na. Kaswanta.

Toisen ja kolmannen malet-
Mitrein jaUladislain malta.

w. 1610—1611.
1610 Näiden sekannusten aikana mal-

tasimat Puolalaiset Smolenskin
ja Ruotsi Nowogorodan.

1613 Wenäläiset walitsewat Mikaeli
Roman oman tsaariksensa.Maan
ja wallan ala . 147,936
Mikaeli I:mäisen Romano«

wan walta.
w. 1613—1645.

1617 Mikaeli sopii Ruotsin kanssa ja
saapi Nougorodan takasin . . . 2,578

Antaa Ruotsille Inkerin maan,
Karjalan ja Käkisalmen . . . . 648

Puolan,kanssa sowitussa rauhas-sa tulemat Smolensko, Tserni-
gowa ja Sewersko jäämään
Puolalle, jota mastaan Madislai ei
lupaa hallitusoikeudestansa Wenä-
jässä riidellä

1634 Usiammat Siperian kansat antau-
tumat Wenajän turmiin ja koko Si-
peria paitsimaanpohjaisimmia ääriä
ja Kamsatkan saarentoa tule We-
näjän yhteyteen ...... 108,267

1645 Tsaari Mikaeli kuolee ja jättää
pojallensa Wenäjän wallan piirin
alaa 257,933
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Sarka pe-
nikuor-
missa.

Wuon Kaswanta.na.

Tsaari Aleksein malta,
m. 1645—1676.

!654 Kasakat yhteytywat Me We-
näjän waltaan. Koko Waha We-
najäjaKarkowan,Tambowan,
Örelin, Riesanan ja Ukrai-
nan (eli Katharinaslawan) warak-
kaatmaat tulemat Wenäjän lääneiksi. 5,474

1667 Tsaari tekee Puolan kanssa woi-
tollisen rauhan ja kiskoo silta taka
sm Kiijoen, Smolenskon,
Sewerskon ja Tsernigowan
läänit ......... 3,709

t676 Aleksein kuollessa on Wenäjän
walta alaltansa .... . . 267,116

Huotari ll:sen walta.
w. 1676—1682.

Wenälaiset ottawat Nowa Sem-
lian saaren allensa ...... 4,2.55

t682 HuotarinkuollessaWenajan maanala
Iwana V:dennen ja Pie-

tari I:sen walta.
w. 1689—1725. '

271,371

1696 Kamsatkan saarenko otetaan
Wenajan nimeen 4,014

1699 Asoma lääninensä saadaan Tur-
kilta Passarowitsan rauhasuostossa 179

1710 Aleutan jaKuritan saaristot teh-
dään merenalaisiksi 627

SBendjan täytyy takasin antaa
Turkille Asowa Idantnenfa.

1711
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Sarka pe-
nikuor-
missa.

Wuon-
na.

Kaswanta.

Uuden kaupungin rauhasuostossasaapi Wenajä Ruotsilta Inkerin,
Wiron za Liwon maat ynnä osan
Suomesta ........

1721

2,827
1723 Pietari woittaa usiampia paikka^

kuntia Persian hallitsialta . .
Kuollessansa jättää Pietari We-

näjän wallan alaltansa . . .
Keisarinna Katharina I:mäi

1,540
1725

280,379

sen walta.
w. 1725—1727.

Pietari ll:sen malta.'
w. 1727—1730.

Keisarinna Annan walta.
w. 1730—1740.

1731 Osa Kirgisiläisistä antautuu We-
näjan maltaan ....... 31,681

1732 PersiastaPietariltamallatut paik
kakunnat annetaan takasin . .

1733 Itapaa pohjaisSiperiasta teh
daän mcronalaiseksi . ... 15,045

325,5671740 Annankuollessa Wenajän maata.
Keisari Iwana I:mäisen

malta.
w. 1740—1741.

Keisarinna Elisabethin
malta.

m. j74l— 1762.
1743 Ruotsilta woitetaa^Suomenmaa-

ta Kymenjokeen asli'. . .. . 42
1762 Elisabethin kuollessa maan alaa. 325,009
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Sarka pe-
nikuor-
missa.

Wuoy Kaswanta.

Pietari liemannen walta.
w. 1762.

Keisarinna Katharina II:
sen walta.

w. 1762—1796.
1773 Puolan maan ensimäinen jako

tuottaa Venäjälle osan Lithowi-
asta ynnä Mohilewan ja Wi-
tepskan läänit. 1,162

1774 'Kamaroin rauhassa antaa Turk-
ki Venäjälle Asowan ynnä kau-
punkien Kinburni, Kertsi, Je-
nikali ja laiwakulku-oikeudenMus-
talla Merellä 1,017

1783 Georgian tsaari Heraklio
lahjoittaa maansa Venäjälle . .

Taurian saarento ja itäpuoli
Nogaian kasakkain maasta ja
Kubani tulemat Wenäjan lääneiksi

832

1,464
Lassin rauhasuostossa saapi We-

näja Turkilta Otsakowan ynnä
Buga- ja Dniesterijokien wäli-
maan. 938

1793 Puolan toisessa jaossa tuleeWol-
hynia, Podolia, Kiiowa ja
osa Lithowiasta Wenäjän alle 4,156

Keisarina Katharina saapi perin-
nöllisesti lewerin herranmaan . 6

1795 Kuurin maa, Semigallia
ja Piltenin lääni antautumat
Wenäjalle . 335
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Sarka pe-
nikuor-Wuon-

na.
Kaswssnta.

missa.

Puolan wiimeineil jako tuottaa
Wenäjälle Wilnan, Grodnon ynnä
muita paikkakuntia 1,959♥

1796 Katharinan kuollessa on Wena-
jän alaa .' . 337,478» »

Keisari Paawali I:mäisen
walta.

w. 1796-1801.
Äurijoft määrätään rajaksi Per-

fiata mastaan, jossa Wendja faa-
pi maata

1797

60
1801 Paawali jättää kuollessansa We-

nojdn maan alaa......
Keifari Alcffanom I:mdt-

fen ltd.
m. 1801—1825.

337,538

1801
1806

Georgia liitetään Wenäjaan .
Derbentin kaupunki piirinensä tu-

lee Wenäjälle ......
672

6
1807 BielostokanpiiriLithowiassa, jo-

ka sitä ennen oli Preussialla, tu-
lee Tilsitin suostumuksessa Wenä-
jälle 286

6,0601809 SuomiHaminan suostumuksessa.
1815 Wiennan ruhtinaskokouksessa tu-

lee loppu Puolan maata (paitsi
Posenin lääniä, joka jää Preus-
sialle ja Krakowan kaupunkipii-
riä) Wenäjälle, alaltansa . . .

Wenäjän osa Amerikassa . . 2,393
1824 24,000



222

Sarka pe-
nikuor-Wuon- Kaswant a.

na. missa.

1825 Aleksanderi jättää Wenäjän wal-
lan suuruus-alaa...... 381,055
Keisari Nikolai I:mäisen

walta.
5828 Persian pitää luopua dritoan ja

Nahitfewan läänit eli fen niin kut-
sutun Armenian maan Venäjälle.

Wenäjän mallan nykyinen suu-
ruus . .

, 400

381,455
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