panjalaiselle väärä-uskoiselle,sillä mikä poika voi päästä
vapaaksi luuloista hyvin järjestetyssä lukukinkerissä?
Miksikä puuropadanhiljainen porina tuotameidän paljasjalkaista, kepeimpään pukuun puettua pikku syntisparkaa kiusaileekin, houkutellen maallisiin mietteisin,
koska hän ensikerran on kirjan salaisuuksia ykstotisesti tutkimassa?

Kuvan lisäkoristeina ovat lastut lattialla, korvo
eli saavi ja voi-kirnu nurkassa, kaljatuoppi pöydällä,
reikäleipä laessa, pärekimppuja hyllyllä ikkunan yli,
ynnä paljon muuta, joka kuuluu köyhästi varustetun
tuvan kalustoon. Kaiken tämän yli luopi takkavalkea
mieluisen valonsa, ja nokisen uunin takaa kuuluu kodikkaan sirkan yksitoikkoinen laulanto.

9. Porvoon kaupunki.
(J. Knutson).

Noin s:n Ruotsin peninkulman päässä itäänpäin
Wantaanjoen suusta ja Helsingistä laskeutuu Suomenlahteen pienoinen, vaan kuitenkin aluksilla kuljettava
Porvoon -joki. Tämä nimi, väännetty ruotsalaisesta
Borg-å, on otettu vanhasta, joen äyräälle rakennetusta
linnasta, josta vielä jokseenkin suuria hiekkavalleja on
jäljellä. Kenenkä rakentama tämä muinais-linna on jamihinkä aikaan rakennettu, sitä ei tiedä kukaan; se on ollut
siellä ennen historian ja ihmisten muiston vanhimpia
aikoja. Se jo oli paljaana rauniona, koska ensi-kerta
tuli puhe Porvoon kaupungista, puoli vuosituhansi takaperin, ja ainoa epävakainen arvelu sen synnystä on,
että tuo vanha linnoitus niinkutsutulla Linnamäellä
(Borgbacken) mahtaa olla noita hiekkavallituksia, joita
Ruotsin kuninkaan, Eerik Emundin pojan, Wäderhatt

liikanimeltään, tarinoidaan rakentaneen tämän rannikon metsäläis-kansoja vastaan.
Vähän matkaa linnasta on kylä nimeltä Saxby;
sinne luultavasti saapuivat Hansa-kaupunkein alukset
vaihtamaan suolaa Pohjolan kalliisin turkiksiin. Tähän syntyi täten kauppapaikka, joka kuuluu 14:nvuosisadan keskipaikoilla (1346) saaneenkaupungin-oikeudet
kuningas Maunu Eerikinpojalta, liikanimeltä Liehakko.
Pormestari ja raati oli Porvoolla kumminkin jo v. 1424;
mutta ensimmäiset varmaan tietyt oikeutensa sai se
vasta Kustaa Waasalta v. 1546. Yhtähyvin käski kuningas jo neljä vuottamyöhemmin Porvoolaisten muuttaa hänen uuteen lemmikki-kaupunkiinsa Santahaminaan (Helsinkiin). Uudenkaupungin rauhasovinnon perästä v. 1721 muutettiin piispan istuin sekä kymnaasi
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kadotetusta Wiipurista tänne Porvoosen. Ja koska valtakunnan raja v. 1743 siirtyi Kymijoelle, arveli Ruotsin
hallitus taas siirtää piispan tuomiokapituleinensa vielä
poikemmaksi, aina Kokkolaan; tämä tuuma Porvoon
tuomiokapitulia niin kauheasti peloitti, että se, vaaran
ohitse mentyä v. 1746, piirustutti sinettiinsä sen vuosiluvun ynnä Noakin arkin, ja ympärikirjoituksen, joka
ilmoittaa, että arkki, nyt aaltojen ajosta pelastuttuaan,
lepää turvallisena tulevaisuuden kalliolla.
Aikakirjoissa ei ole mitään puhetta Porvoon uutterasta toimeliaisuudesta, siihen aikaan kun hallituksen
hyväätarkoittava suosio kuristeli kauppaliikettä säätelemisillään, aina 1830:een asti, jolloin Porvookin viimein sai esteettömänmerenkulku-oikeuden. Sen sijaan
ovat aikakirjat lehtihinsä muistoon panneet kaikki sotatapaukset, alkaen vuosista 1571, 1578 ja 1590, jolloin
Venäläiset joka kerta perinjuurin hävittivät kaupungin,
niin että sen perästä ainoasti puhutaan Porvoon kylästä". Sata kahdeksantoista vuotta myöhemmin,koska
Porvoo jo aikaa sitten oli unhottanut minkänäköinen
sota on, astui Toukok. 11 p. 1708 venäläinen partio
maalle; 80 nuorta miestä oli siltaa puolustamassa, ja
vihollinen syöstiin tappiolla takaisin. Mutta seuraavana
päivänä se tuli rantaan toiseen paikkaan, Porvoon pojat voitettiin, kaupunki ryöstettiin paljaaksi ja poltettiin, samoin myös muutamat läheiset herraskartanot.
Se oli vasta ensi-alkua, Venäläiset läksivät silloin jäl-

leen, mutta palautuivat v. 1713, ja hävitetty, autio kaupunki pysyi sitten heidän vallassansa vuoteen 1721.
Rauha tuli, Porvoo kohosi taas tuhastaan, säilyi melkein eheänä seuraavilta sodilta ja sai sitten kunnian
aloittaa uutta, koko isänmaalle merkillistä aikakautta.
Maaliskuun 25 p. 1809 julistettiin Porvoon valtiopäivät alkaneiksi, ja Maalisk. 27 p. ottivat täällä koossa olevat Suomen säädyt vastaan Aleksanteri I:n vakuutuksen uskonnolleen, perustuslailleen ynnä kaikille
etuuksille, jotka Suomen asukkailla siihen asti oli olleet, Maalisk. 29 p. vastaan-otti keisari itse Suomen
säätyin uskollisuus-valan. Koska tämä valtiollinen teko
tapahtui ennen kuin Ruotsin kuningas Syysk. 17 p.
samaa vuotta Haminan rauhanpäätöksellä luopui Suomen suuriruhtinaskunnasta ja antoi sen Venäjän keisarin valtaan, niin oli siis tässä, valtio-oikeuden kannalta katsoen, keskinäinen sovinto tehty vapaitten asianomaisten välillä, ja Suomen valtio-oikeudellinen asema
seisoo tämän sovinnon perustuksella, jota ei j^ksipuolisesti saa rikkoa.
Valtiopäivät lopetettiin, keisarin läsnä-ollessa,Heinäk. 19 p., sen perästä kun oli järjestetty ne uudet olot,
jotka seurasivat Suomen suuriruhtinaskunnan yhdistyksestä Venäjän keisarikunnan kanssa. Näiden uutta aikakautta alkavain valtiopäiväin ja Aleksanteri I:n jalon personan muistoa säilyttää, jos se muutoinkaan voisi
haihtua, historiallinen maalauskuva, joka säätyin uskol-
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raisesta majasta; katu sen ulkopuolella kajahtelee nyt
vaan aika harvoin laulusta ja hurraamisesta; Porvoo
seisoo äänettömänä, arvoa osoittavaisena kunnianvartijajoukkona sen miehen ympärillä, josta so ylpeilee.
Kuvassa me näemme joen suun sekä kaupungin
kaiken muun yli kohoovan, arvoisan, vanhan tuomiokirkkonsa kanssa, joka on rakennettu noin 1418. Tulipalot ovat Suomessa ottaneet vaivaksensa järjestää vanhat kaupungit ajanmukaisemmalla tavalla, mutta Porvoo ei ole tämmöistä järjestäjää odottanut. Se on viime
vuosikymmeninä tullut järjestetyksi uuden peruskaavan mukaan, suorakulmion muotoon; sillä on leveät kadut, ja tori niin äärettömän avara, että matalat huoneet
sen ympärillä katoovat aivan mitättömiin ja että, pilkkakirveitten kertomuksen mukaan, siellä vielä 20 vuotta
takaperin oli sangen hyvä kettuin saalis. Mutta vanha
kaupunki hyvin hitaasti muuttelee muotoansa ja polvittelee vielä mutkallisten, kapeain katuinsa kanssa
uuden-aikuisen,leveänä pöyhkeilevänosan vieressä. Porvoon lähin ympäristö on ruotsinkielinen;meren puolella
ympäröipi sitä ihana saaristo. Tämä hiljainen, hauska
kaupunki, täynnä pappis-kauhtanoita ja kymnaasilaisunivormuja, on jo kauan ollut turvapaikkana eläkkeellä
eläville vanhuksille ja leskille, jotka tahtovat rauhaa
ja huokeata elantoa; mutta nyt uhkaa heitä ratiseva
rautatie, joka on tehnyt Porvoosta ikäänkuin Helsingin
etukaupungin.

lisuusvalaa osoittaa, ja joka riippuu kaupungin korkeimman opiston, entisen kymnaasin, nykyisen lyseon, juhlasalissa.
Sillä aikaa kun hallitsijat ja säädyt viitoittavat
kansain kuljettavat tiet koko maailman silmäin edessä,
tekevät sivistyksen voimat hiljaa ja näkymättöminä työtänsä, kehitellen kansain tulevaisuutta. Sama pieni Porvoo, jolle oli suotu nähdä tärkein tapaus Suomen uudemmassa historiassa, sai myös kunnian olla Suomen suurimman runoniekan työhuoneena. Y. 1837 muutti Porvoosen kreikan kielen lehtoriksi kymnaasiin määrätty
Juhana Ludvik Runeberg'. Täällä ja osaksi myöskesämajassansa, vihriöivässäKroksnäs'issä läheisessä saaristossa, kirjoitti hän ijätimuistcttavat runoteoksensa,jotka
aina tulevat luettaviksi jaloimpain joukkoon 19:nvuosisadan kirjallisuudessa, ja joista kaksi erittäin, Hirvenampujat ja Vänrikki Stoorin Tarinat, ovat mahtavasti
vaikuttaneet Suomen kehkiytymiseen. Porvoo on ylpeä Runebcrg'istansa ja on saanut osansa hänen leviävästä maineestansa. Oli aika, jolloin muukalaisia idästä,
lännestä ja etelästä, kilvoitellen oman maan eteväin
miesten sekä ihastuneen nuorison kanssa, keräytyi mitättömään Porvoon kaupunkiin, ei toki suinkaan sen
vanhaa linnamäkeä katsomaan; oli aika, jolloin Porvoon nimi runoniekan nimen kuvajaisena lensi maailman ympäri. "Vierasten joukot ovat nyt poistuneet yhdessä terveyden päiväin kanssa runoniekan vieraanva-
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10. Maisema Pirkkalassa.
(W. Holmberg).

Lämpimänä kesäpäivänä v. 1858 retkeili nuori
kuvamaalari, nimeltä Werner Holmberg, rivakkana, vaivoja pelkäämättä, Pirkkalan vuoria ja laaksoja myöten. Hän oli jo asunut muutamia päiviä tuossa sievässä talossa, joka näkyy tuolla Sorvanselän rannalla,
ja hän oli joka aamu uiskennellut sen peilinkirkkaisessa vedessä, jonka läpi valkea hietapohja näkyi hänelle
selvään kolmen syllän syvyydestä. Seutu on maan
mainio ihanuudestaan; ja moni muukalainen on huudahtanut ihastuksesta, päästyänsä ylös tuolle metsäiselle harjulle vähän vasemmalle päin kuvan keskustassa. Seudun asukkaat olivat jo nähneet monen ylioppilaan poimiskelevan heiniä heidän ahoiltansa taikka
pujottelevan itikoita neuloihin. Mutta he eivät vielä
olleet nähneet kenenkään tämän nuoren herran tavalla
retkeilevän metsiä ja mäkiä myöten, paperikannet kainalossa. Näiden suurten kirjakansien sisässä ei ollut
mitään latinaista pränttiä, siinä oli vaan irtonaisia paperilehtiä, täynnä koukeroita, jotka olivat aivan puiden ja huoneitten näköiset, ja näitä tämmöisiä koukeroita karttui siihen päivä päivältä lisään. Talonpoikaisraiskat vaivasivat päätänsä ja ajattelivat mitä tuokin
mahtoi tietää kun se herra tuli Pirkkalaan ja tuhraeli
paperia tuolla lailla.

Eräänä päivänä Heinäkuussa oli Holmberg istah— tässä kuvassa näkymättötanut lepäämään pitkän
—
koivun juureen, ja avannut kantensa ctehensä,
män
ruveta
aikoen
maisemaa paperille piirustamaan. Talon
isäntä; matkallaan heinäniitylle, huomasi hänet ja seisahtui uteliaasti hänen viereensä.
vNo mikäs tuosta syntyy?" kysyi hän sillä tuttavalla tavalla, jolla jo oli tottunut puhelemaan iloisen, ystävällisen vieraan kanssa.
Minä piirustan kuvaa teidän talostanne ja tuosta
vuoresta tuolla", vastasi maalari.
Teettekö sen kruunun käskystä?" kysyi taas talonpoika, vähän luulokkaana, kun arveli sen ehkä olevan jotakin maämittarin suinin kaltaista, joista usein
tulee oikeudenkäymisiä, aina rahankulunkia.
Minä sen teen omaksi tarpeekseni enkä kruunua
varten", selitti Holmberg hymyillen. Kruunu ei huoli
semmoisista kuin minä, meillä ei ole säätyluokkaa, eikä
virkaa, eikä palkkaa; meillä ei ole mitään rintatähtiä,
eikä koreita arvonimiä. Me olemme vaan Herran Jumalan työmiehiä, ja Hän pitää meistä huolen niinkuin
pitää taivaan lintusista".
„Mutta mitä hyötyä on tästä?" tutki yksipäinen
talonpoika yhä edelleen.
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Maalari koetti selittää hänelle että tämä lyyjyskynän piirustus sitten tulisi öljyvärillä maalattavaksi
kankaalle ja että syntyisi uskollinen kuva heillä silmäin edessä olevasta seudusta. Se oli oleva monelle
iloksi ja kenties tuottava kultaa palkkioksi.
Tämän viimeisen selityksen talonpoika paremmin
ymmärsi. Kyllä nyt ymmärrän", sanoi hän; nuot lehmät ne varmaan on, joista rahaa annetaan, koska ne
ovat niin lihavat. Mutta kuka teille antaa penniäkään
noista joutavista puista, ja paimentytöstä, ja lapsista,
jotka astuvat, mansikka-tuohinen kädessä, ja minun talostani tuolla? Ettehän toki aikone myödä pois minun
taloani?"
pahaksi panko, mutta kyllä mä senkin
Älkää
myön", sanoi maalari leikillään, enkä ainoasti teidän
taloanne, vaan puolen Suomennientä lisäksi. Tästä joutavasta koivun lengosta minä saan enemmän rahaa, kuin
jos te siitä veistäisitte kaksikymmentä kirvesvartta; minun kankaallani ovat nuot lapset poimivat mansikoita
koko sata vuotta, ja teidän talonne on siinä rehoitteleva, koska jo täällä kaikki sen seinähirret ovat ruhjaksi lahonneet".
Joutavia!" nauroi talonpoika ja jatkoi käyntiänsä,
kahtaalla päin aikoiko herra vaan tehdä pilaa kysyjästä,
vai oliko se kenties viisas tietäjä. Seuraavana päivänä
Holmberg läksi takaisin Helsinkiin ja sieltä Diisseldorfiin, jossa öljyvärillä maalasi kotimaasta tuodut ku-

van-aincet. Vilkas, luontoa uskollisesti kuvaava maalaustapa niissä, sulava ja kuitenkin voimakas väritys,
perspektivin, valo- ja pimentopaikkain taiteellinen täydellisyys, ja varsinkin omituisesti kaunis käsitys Suomen maisemain peräpohjoisesta luonteesta, kaikki tämä
suostutti yliä useampia liyväksyjöitä, pianpa hartaita
ihastelijoita Holmbergin maalauksiin. Diisseldorfinmaalari-parvessa kohosi nuoren Suomalaisen Holmberg'in
nimi pian etumaisten riviin, hänen kuvansa kävivät kaupaksi ja levisivät yltfympäri Eurooppaa, hänen isänmaansa ylpeili hänestä ja hänen maineensa jo alkoi pais— silloin Tuoni tempasi hätaa kirkkaimmalla loistolla
net v. 1860 pois taiteelta, ystäviltä ja surevalta synnyinmaalta, koska hän vasta oli 30 vuotta täyttänyt.
Mutta oikein hän oli talonpojalle lausunut: nuot
koivut ovat tuottaneet kultaa, tuo tupa on vielä paikallansa, nuot mansikat hajahtelevat yhä vielä. Kesä on
tässä vielä ennallansa, katoomattomassa viherjyydessään; me näemme nuot tuoreet lehtovaarat, nuot ihanat
rannat, nuot sinertävät veden selät ja nuot kepeästi kiitävät aamupilvet. Moni talvi on jopeittänyt lehdikkomäen lumillaan, moni jääkahle on jo sitonut kirkkaan
Sorvanselän pinnan, sen perästä kun Werner Holmberg, vanhan koivun juurella istuen, piirusti Pirkkalan kuvan. Nämät lehmät maantiellä ovat jo aikaa
sitten lopettaneet käyntinsä ahomailla; nämät lapset
ovat nyt jo aika-ihmisiä; maalarin käsi, joka kuvan
1

11

teana mäkien pohjoiskupeilla. Voi taiteen ihmevoima,
joka ei huoli ajasta, voittaa kuolon, ja kiinnittää katoo-

teki, on rauennut. Mutta kuvan ihana kesämaisema
tässä on aivan muuttumatta: tässä ei ole lunta, ei jäätä,
ei lakastusta; kaikki on aivan niin kuin oli mainittuna
päivänä Heinäkuussa 1858, ja kaste päilyy vielä kos-

mattomaksi yhden katoovaisen hetken luonnon ja ihmis-elämän yhä muuttelevissa vaiheissa!

11. Jääsken kirkkotiellä.
(R. W. Ekman).

me näemme kuuluisan Jääsken puvun: valkean,kaitaisen tröijy.n, valkean, hetaleilla koristetun keltaviiruisen
esiliinan,mustan, punareunaisen villahameen sekä päässä
valkoisen hunnun", jonka muoto eri pitäjissä suuresti
vaihtelee, vaan Jääskessä on leveä, laskeutuva niskoille
pitkänä, leveänä kaistaleena. Huntu on naidun vaimon
kunniamerkkinä, jota ei päivällä koskaan riisuta; naimattomilla ei olekaan lupa sillä peittää hiuksiansa.
Omituisin koriste, suuri hopeasolki, jolla tröijy rinnan
kohdalla on kiinnitetty, on tässä peitossa lapsen takana,
jota vaimo kantaa kirkolle, siksi että sekin saisi osansa
palmusunnuntain hyvistä siunauksista.
Kirkkotiellä tulee tuttava vastaan: se on nuori
talonpoika, joka ajaa raskailla, nelipyöräisillä kuormakärryillä. Hänen pukunsa on parempi kuin tavallisten
kuormamiesten: paidankaulus valkoinen, tröijy (jäntrikkä) sinisestä venäjän verasta, hatussa hopeasolki,
piippu varustettu koreasti maalatulla porsliinikopalla.

On Palmusunnuntai ja aikainen keväänalku. Jääsken talonpoika kulkee nuoren vaimonsa kanssa kirkolle.
Kylän nuoriso on jo varhain aamulla käynyt talolta talolle, pajuvarpuja kädessä, ja nauraen, leikkiä laskien
löylytellyt jokaista uniin liioin vaipunutta hyvää ystävää. Toisia viattomampia pajuvarpuja on emäntä joka
talossa kiinnittänyt navettansa lakeen, saadaksensa sillä
lehmät sileiksi, voin hyväksi. Mutta kirkosta poisjääminen näin merkillisenä päivänä tekisi kaiken taian
tehottomaksi, ja tällä tavoin sopivat kristin-usko ja pakanuuden tavat yhteen, niin hyvin kuin mahdollista,
tämän iloisen, taika-uskoisen kansan mielessä.
Mies — ylvästellen siitä että hän on tuota ikivanhaa, omituista Jääsken kansaa, jonka oikeana pesäpaikkana hänen pitäjäänsä pidetään — on puettu juhlavaatteisinsa: hänellä on yllään pitkä, valkoinen villaviitta, vyö vyöllään, pitkävartiset saappaat jalassa ja
leveäreunainen, simrisolkincn hattu päässä. Vaimolla
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Hän katselee elämätä huolettomalta kannalta ja sitäpä
hänen kannattaakin tehdä. Tosin lienee voitto hänen
matkastansa tuskin enempi kuin mitä hänen ja hevosen ruoka maksaa; mutta niin kauas ei ulotu hänen
luvunlasku-taitonsa. Matkoilla liikkuminen, kaupunkien ja ihmisten näkeminen, jonkun rahasumman kokoonsaaminen, joka yhtä kiireesti taas vierähtää pois
käsistä, asioiden alulle paneminen, jotka saattaisivat menestyä, vaan eivät niin tee, kas se on hänen virkansa,
joka hänen mielestään on kultainen; kuinka paljon siihen aikaa ja vaivaa kuluu, siitä ei mitään lukua. Karjalainen on mielestään luotu kauppamieheksi, hänen halunsa on matkoihin sekä kauppa-asioihin, ja koska ei
leipää ole, silloin syödään vehnäsiä, se sanalasku paraiten kuvaa hänen luonnettaan.
Tällä nuorella kauppamatkustajalla ei ole ollut
aikaa viipyä kirkossa, muttakylläpä hän sentään joutaa
kuluttaa hetkisen maantiellä kielenpieksämisellä, sillä
aikaa kuin hänen hevosensa tienvierellä hakee kulon
alta jotakuta ehkä jo puhjennutta heinän alkua. Miehet lyövät kättä keskenään ja heidän puheestamme
saamme kuulla kuormamiehen vievän jäniksen sekä ketun nahkoja, pajunkuoria ynnä pari kimppua lankaa
Pietariin, josta toivoo saavansa nahkakuorman Kuopioon

kuljetettavaksi ennenkuin jäät lähtee Saimaankanavasta
ja vievät hänen leipänsä mennessään. Muuten vielä
haastellaan voin ja jauhoin hinnasta Venäjän pääkaupungissa. Nämät torihinnat ovat kaiken puheen mieluisimpana aineena noilla rajaseuduilla, ja Pietariin kelpaakin kaikki, jopa harmaakivikin.
Ylös,kuormamies, äläkauemmin viivy! Aika rientää, virta juoksee, höyryjuna vilisee, ja se pian tempaa
pois sinun nahkakuormasi, sinun lankavihkosi, sinun
voi-tynnyrisi, sinun jauhomattosi, jopa sinut itseskin ja
kaikki ostajasi. Se ei odottele hitaan konisi köntistelemistä, se ei arvele niinkuin sinä että on päivä huomennakin; se on luonut siivet minuutille, se lukee tunnit
markoittain ja peninkulmittain. Palaja takaisin pellollesi,
jonka olet laimiinlyönyt, käsityöhös,jota ylenkatsot, ja
lastesi luoksi, jotka joutilaina maleksivat, toivoen myöskin vuorostaansaavansa viettää elämänsä maantiellä niinkuin isä tekee. Ja sinä, lieruhattu matkamies, jouduta
askelesi ettei tuo lapsi hyppää alas äitinsä käsivarrelta
ja astu sivuitsesi; sillä se aika on tullut ettei kukaan
enää saa seisoa jouten ja paikallansa; kaikkien on rientäminen eteenpäin, niinpä sinunkin,vaikka repiytyisikin
— edespäin, edeskiireissä pitkän viittasi liepeet pois
päin riennä koko maasi kanssa!
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12. Wiipurin kaupunki
(B. Reinhold).

idän hyrskyt; rynnäköt ja piiritykset torjuttiin urhoollisesti takaisin (1322, 1359). Vähitellen syntyi linnan
suojassa kaupunki salmen toiselle rannalle. Dominikolaismunkit perustivat siihen jo v. 1318 luostarin; pian
tulivat Franciskolaisetkin perästä. Wiipurin kaupunki
sai ensimmäiset etuuskirjansa Eerik XllLlta v. 1403;
se oli Keski-ajalla Suomen toisena kaupunkina ja olisi
rikkauden suhteen varmaan ensimmäiseksikin varttunut, jos ei hallitus siinäkin olisi ruvennut säätelemään
ohjeita vapaalle kaupalle. Alussa oli kaupunki suojaton; mutta v. 1477 se ympäröitiin muureilla ja varustettiin sitten yhä vahvemmaksi, niin että sitä ynnä vanhan linnansa kanssa aina meidän vuosisadan alkuun asti
luettiin paraitten linnoitusten joukkoon. Mutta sota ja
kauppa eivät sovi yhteen paremmin kuin tuli ja männikkö; siemeniä kyllä itää, mutta ne ovat tuhkiin kylvetyt. Wiipurin kaupunki sai maksaa sotaisanmaineensa
ankarilla ahdistuksilla.
V. 1495 Marrask. 30 p. tapahtui täällä tuo aikoinansa niin kuuluisa Wiipurin pamaus". Mahtava tsaari
livana 111 Wasilinpoika, Yenäjän vapauttaja Mongolien
ikeestä, vei Wiipurin edustalle sotavoiman, jonka lukumäärä oli kuin
puita metsässä". Isot tykit, 24 jalkaa pitkät, tuiskuttivat kaupungin päälle lyyjyä, rautaa

Suomenlahden kaakkoiskulmalla meri tungcikse
leveänä poukamana pohjoseen. Tämä poukama soukkenee viimein kaidaksi Uuraansalmeksi, jonka kautta
purjehditaan 12 virstan pituisen Wiipurin lahden sisään. Tämä puolestaan on kolmen salmen kautta yhteydessä pitkän, kaidan lähtemän kansa, nimeltä Suomenveden pohja, joka idässä liittyy "Wuoksen virran
haaroihin ja pohjosessa Saimaan kanavalla on yhdistetty Saimaan avaraan vesistöön.
Hamasta 10:stä vuosisadasta asti kävi näillä seuduin tiheästi kauppalaivoja, sillä Koivistolla oli silloin
Itämaan tavarain vaihtopaikka. Y. 1293 purjehti Ruotsin valtiomarski Torkel Knuutinpoika Wiipurin lahteen sisään, tuoden mahtavan laivaston sekä sotavoiman, joilla hän Karjalaiset voitti ja kasteesen pakoitti, ja
tähän paikkaan, salmen keskellä olevalle saarelle, rakensi hän kivilinnan, joka viidettä vuosisataa oli Ruotsinvallan vahvimpana suojana itäänpäin. Tämä ikivanha linna on yhä vielä tallella vahvain muuriensa,
katottaman torninsa ja rikkaan historiansa kanssa.
Mahtava Novgorod karsain silmin näki tämän linnan kohoovan sen rajamaille, se lähetti kerran kertansa
perästä sotajoukkojansa Wiipurin muureja maan tasalle
murtamaan. Mutta niiden vahvuuteen murtuivat kaikki
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sekä kiviä, ,. suuria kuin tynnyrin pohja". Kaksi tornia murtui maahan; kolmanteen tuli loukko niin leveä
että humalasäkki mahtui sen läpi sisään". Tätä hirvittävää vihollista vastaan, jonka leiri levisi kolmen
virstan laajuudelle kaupungin ympärillä, oli linnanisännällä, Knuutti Possella, ainoasti 200 täysin varustettua soturia, paitsi porvareita sekä harjaantumattomia
talonpoikia. Mutta Knuutti Posse oli yhtä viisas kuin
urhoisakin; hän oli käynyt Pariisin yliopistoa ja huhu
hoki hänen olevan liitossa Paholaisen kanssa. Kansantarukertoo ettäPossekun merenrannalla istuessaan vaan
piirusti laivan hietaan, niin todellinen laiva jo kohta
läikkyi lainehilla; ja koska hän linnatornin ikkunasta
pudisti polstarin höyhenet ulos ilmaan, niin luulivat viholliset näkevänsä suuren laivaston merellä. Tämmöinen mies tiesi neuvon vaikka missäkin pulassa keksiä.
Koska ahdistus oli ankarimmallaan, sanotaanhänen lähettäneen urhoollisen miehen, nimeltä "Winholt, muurin
suojelijoita johtamaan; itsepä hän meni alimmaiseen kellarihin ja keitti isossa padassa hirmutus-ainetta", johon oli pantu «käärmeitä, konnikaisia, elävää hopeaa,
lipeää sekä suolaa". Tämän keitoksensa hän sitten kannatti ainoan vielä pystyssä seisovan tornin holvin alle
ja laittoi käskyn omalle väelleen että kaikki, merkkiä
annettaessa, pistäisivät korvansa umpitäyteen vaksia.
Myöhäisen syksy-aamun valjetessa Venäläiset tuosta kävivät rynnäkölle, kavuten yhdeksää suurta tikapuuta

myöten ylös muureille. Seitsemän tuntia piti linnan
väki urhokkaasti puoltansa, vierittäin alas palavaa tervaa
vihollisten päälle; mutta uusia laumoja yhä tunkeutui
esiin kaatuvien sijaan, ja ryntääjät alkoivat jo suurin
joukoin päästä muurin yli, ajaen puolustajia edeltään.
Silloinpa annettiin sovittu merkki. Maa järähti,
tulipatsas tuprahti tornin perustusten alta, ilma tuli täyteen savua ja soraa, torni kaatui maahan, ruhjaten sisällä-olijat, ja kaikki viholliset, jotka eivät ollet kuolleet tahikka pyörryksissä, riensivät hirmustuneina pakoon. Knuutti Posse joukkoinensa karkasi ulos, teloitti
viholliset verisellä tavalla, sai äärettömän saaliin, ja
Wiipuri oli pelastettu.
Semmoinen oli siihen aikaan kruutiräjähdyksen
vaikutus. Mutta Wiipuria kohtasivat yhä uudet ahdistukset; Venäjän kotka yhä liiteli, laateli sen muurien
ympärillä, koetellen siipiänsä. Tammikuussa 1556 melkoinen sotavoima ilmaantui "Wnpurin alle, vaan sai tyhjin toimin palata. Oli lumeton talvi, ja yhtenä yönä
tuotiin Pitkää Siltaa myöten kärryillä heiniä Vanhan
Wiipurin latokartanosta kaupunkiin. Vihollinen, kun
pimeällä yöllä kuuli töminän, ei Aroinut sitä käsittää
muuksi kuin että suuri apujoukko oli tulossa; siitä
syystä Venäläiset kiireimmiten läksivät tiehensä.
livana Hirmuisen aikana v. 1572, 1576, 1577 suitsusi
koko Itä-Suomi kekäleinä hävittäjien jäljissä; mutta
Wiipurihin ei tohtinut kukaan koskeakaan.

—
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pungissa; hänellä ei ollut muuta kuin 1,000 miestä harjoitettua sotaväkeä; mutta hän poltti etukaupungit poroksi
ja alkoi pitää miehen tavalla puoltansa. Pitkä patterikaari ympäröitsi kaupunkia, rakeina sateli pommeja
sekä tulikuulia sen päälle, tehden tuhotöitänsä. Wiipuri näkyi olevan hukassa, koska köyhä akka, pakolainen Inkeristä, astui papiston eteen ja kertoi näke-

Y.1599 Syyskuussa Södermanlanninherttua Kaarle
marssi Wnpuria vastaan, jossa Sigismund kuninkaan
puolue piti valtaa. Pormestari Herman Bröijerkuitenkin laittoi salasanoman amiraali Stolpelle, jokakaupunkia meren puolelta piti saarroksissa, japäästi Ruotsalaiset Yesiportista sisään. Näin valloitettiin kaupunki,
vaan yksi osa Sigismundilaisista etsi turvaa linnassa.
Ruvettiin sitten sitä kaupungin muureilta tykeillä ampumaan ja linnalaisten täytyi antautua. Vanha linnanisäntä Tavast otti herttuan vastaan portissa, polvillaan
seisoen, mutta ei se auttanut. Yksitoista vangittua herraa, niissä muutamia Suomen etevimmistä aatelissuvuista, mestattiin Syysk. 27 p. munkkilähteen vieressä
kaupungin edustalla; kuusi teilattiin ja päät pistettiin
rautakankien nenään Karjaportin yli.
Y. 1656 sai Karjala taas kokea hirmuista hävitystä Venäläisten puolelta. Wiipuri taas tuli puolustuksen keskuspaikaksi; kymnaasilaisetkin sekä koululaiset tarttuivat aseisin, ja viholliset ajettiin takaisin.
Nyt kului viidettä vuosikymmentä ennen kuin Suomi
jälleen näki vihollisen rajainsa sisällä.
Mutta siihen aikaan kun Kaarle XII voitteli hyödyttömiä voittojansa Puolassa, alkoi Isonvihan" rajuilma nousta idästä. Alussa Lokakuuta 1706 tuli tsaari
Pietari itse 20,000 miehen ja 200 laivan kanssa Wiipurin edustalle ja sulki sen niin hyyin meri- kuin maapuolelta. Kenraali Maydel oli ylinnä päällikkönä kau-

mänsä eriskummallisen unen. Wiipurin vanha tuomiokirkko oli jo kauan aikaa ollut rappiolla ja jauhomakasiinina; sitä muka oli unennäössä käsketty puhdistaa
ja rukouksilla sekä virrenveisuulla pyhittää; sillä keinoin oli kaupunki pelastuva, muutense oli välttämättö-

mästi-hukassa. Hätähetkinä ihminen unenkin keksimiin neuvoihin turvaa; kirkko puhdistettiin ja laitettiin; jumalanpalvelukseen kokoutui siihen kaikki sotaväen päälliköt sekä etevimmät porvarit; veisattiin virsi
N:o 100.
Nytpä vasta vihollisen tuli oikein alkoi kiihtyä;
jo oli 1,067 pommia viskattu sisään, mutta yht'-äkkiä
tuli aivan hiljaa. Yöllä Lokak. 29:ttä päivää vasten
purki tsaari Pietari leirinsä ja läksi pois sotavoimansa
kanssa, jättäen suuren joukon piiritysvärkkejä jäljilleen. Syytä tähän äkilliseen lähtöön ei ole koskaan
saatu oikein selvilleen; muutamat arvelevat puutosta
olleen muonasta; toiset sanovat tsaarin pelänneen joutuvansa ahdinkoon kaupungin ja lähenevän apuvoiman
väliin.
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Nyt tuli Wiipuri venäläisen kuvornomentin pääkaupungiksi; tsaari Pietari rakennutti sen muurit uudelleen, ja keisarinna Anna ne vielä vahvisti v. 1738.
Wiipuri nyt tästä lähtein oli Pietarin suojelusvarustuksena, niinkuin ennen Suomenmaan, ja esti Ruotsin voiman edistymistä v. 1741, 1788, 1790. Viimein mainittuna vuonna se näki sen kuuluisan ineritappelun, jossa
Kustaa 111 umpisolaan joutuneen laivastonsa kanssa
raivasi itselleen tietä tuhansien tulikitain sivuitse. Vielä
vuonna 1808 oli Wiipuri Suomessa sotivien Venäen
voimain selkävarana; mutta siihen sitten sen pitkällinen
sotaisa virka näkyy loppuneen. Noita ahtaita muureja,
jotka estivät paisuvan kuupungin kasvamista, murretaan nyt murtamistaan maahan, ja rauhaisa kauppa yhä
enemmän valtaa omakseen tätä paikkaa, jolle sekä luonto
että ihmiset niin runsaasti ovat osoittaneet suosiotansa,
suodessaan sille sen ctuisan aseman Saimaan kanavan
ynnä rautatien junaili kanssa, jotka yhä sivuise suhisevat matkallansa Pietarin ja Helsingin välillä.
Kahdeksan kertaa ovat niin sanoakseni suuret
yksityiset, nimittäin sodasta seuraamattomat, tulipalot
hävittäneet Wiipuria: 1457, 1575, 1682, 1690, 1738 (perinjuurinen), 1793 (melkein samaten), 1817 ja 1834.
Yhtähyvin kokoutui kaupunki yhä uutena tuhasta, vieläpä tulvasi ulos muureinsa ulkopuolelle ja loi Tervaniemen (muinoin Siikaniemen), Neitsytniemen, Saunalahdon, Hiekan, Pietarin ja Pantsarlahden etukaupun-

Pitkää huo'ahdushetkcä oi ollut sentään Wiipurillo sallittu. Maaliskuussa 1710 ilmautui taas venäläinen piiritysvoima, jota keväämpänä laivasto ja tsaari
itse seurasi. Wiipuri oli tällä kertaa vahvemmassa varustuksessa; paljon oli tykkejä sekä kaikellaisia varoja,
japuolustusväkenä 4,000 Kaarle kuninkaan uljaista miehistä eversti Maunu Stjernstrålen johdon alla. Taistelu
Suomenmaan avaimesta tuli niin ankaraksi kuin riitaaineen tärkeys vaati. Koska ensimmäinen rynnäkköoli
verisellä tappiolla takaisin lyöty, päätti tsaari ratkaista
taistelun tykeillänsä. Kahdeksankymmentä suurta kanuunaa ja kuuskolmatta mörsäriä alkoi nyt paukutella
yöt, päivät, kaupunki raukesi raunioiksi, asukkaat menivät syvimpiin kellareihin piiloon, ja päivä päivältä
harvenivat puolustajoiden rivit. Mutta koko kolmetoista viikkoa kestivät Kaarlolaiset" tuota hirmuista
taistelua. Vasta kun ihmisvoiman äärimmäiselle rajalle
oli tultu, kun viimeinen avun toivo oli pettänyt, koska
muuri 700 syllän pituudelta oli tantereksi tasoitettu, niin
että kokonainen armeija estämättä olis saanut marssia
sisään, vasta silloin antautui Wiipuri Kesäk. 10 p. 1710.
Puolustajille oli luvattu kunniallisia ehtoja, jotka he
miehuudellansa olivatkin ansainneet,mutta valitettavasti
ei lupausta täytetty. Linnaväki ynnä vähäinen tähde
Wiipurin asukkaista, vanhukset, vaimot ja lapsetkin,
vietiin vankeuteen Venäjälle, ja Suomenmaa oli avoinna
voittajan sotajoukoille.
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vempana raukonevia valleja nyt isänmaallisen sivistyksen näkymätön muuri kaikkia muukalaisten valloittelemis-kokeita vastustaa.
Reinhold'in kuva on piirustettu koillisesta päin.
Edustalla näemme Salakkalahden ja savua suitsuttavan
rautatie-junan, keskellä kuvaa kaupungin torneineen,
taustalla Wiipurin lahden, ja oikealla puolella ikivanhan linnan, jonka katto syttyi ja paloi silloin kun kaupunki Syysk. 7 p. 1856 Saimaan kanavan vihkiäisjuhlassa oli valaistu.

git. Kauppa on tänne ko'onnut rikkautta, tointa, älyä.
Itämaan ja Länsimaan vaikutus tässä taistelee vastakkain, synnyttäen eriskummallisen puhekielen sekamels— suomea, ruotsia, saksaa ja venäjää vuoroitellen.
keen
Wiipuri on Suomen kaupunkien joukossa kosmopoliitta,
maailmalainen, vaan ei suinkaan sentään vähemmin
isänmaallinen. Suomi on yhä enemmän ja enemmän
valloittanut takaisin tätä vanhaa, vahvaa ulkomuuriaan.
Wiipuri on päivä päivältä enemmän saanut takaisin
entisen kunniavirkansa olla maansa rajasuojana, ja vah-

13. Kaskimaa Iisalmessa.
(B. Lindholm).

Sydänkesä lämpimänä ja vihreänä vallitsee Savon

nuot viisi miestä noin rauhallisesti tekisi työtänsä pa-

vaaroilla. Taivas on pilvissä, sadetta käkee. Vieno
tuulenhenkinon koillisesta suhistelee honkain latvoja,
vaan ei kykene piirtää väreille lammin pintaa. Harmaa, kipunansekainen savu nousee metsäiseltä mäeltä
tuolla lammin rannalla ja peittää, tuulosessa kieriskellen, takana seisovat puut näkymästä. Räiskyvä tuli
tupruttelee, liekki liehahtelee kantoista kivikkoa myöten, mustaten kanervan varret juuriin saakka. Mitä
tää tuli tarkoittaa? Yihollinenkos se on vai ystävä?
Varmaanhan se on ystävä, muuten ei nuo hongan alut tuolla seisoisi noin huolettomina, muuten ei

lavan mäenrinteen reunalla. He eivät yritäkään sammuttaa tulta, päinvastoin kiihdyttelevät sitä vereksillä
poltto-aineella, joita viskaavat sen piiriin. Ole varma
kuitenkin että he sentään vartioivat valkean kulkua;
se ei saa astua askelettakaan siilo määrätyn rajan yli,
se ei saa puuttua metsään tuolla vasemmalla eikä myös
halkopinoon oikealla puolella. Miehet ovat valinneet
semmoisen päivän, jolloin tuuli on vieno ja vie kipunat lampiin päin, mihin no vahingoitsematta sammuvat. Myrskyisenä päivänä eivät he suinkaan olisi päästäneet tulipetoa valloilleen. Mutta onko täällä sentään
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täysi turva? Kuka takaa ettei raju-ilma ole kätkössä
noiden pilvien povessa, joka on paisuttava viattoman
liekin turmiolliseksi, saloa tuhoovaiseksi kulovalkeaksi?
Mitähän tuolla tulella sitten on virkana? Onko
se viritetty hyödyksi vaiko vaan huviksi? Katsasta
tätä karua hietakangasta, tätä kivikkoa, kannostoa, mättäikköä ja kuivaa kanervikkoa. Aura ei tähän voi mi— senvuoksi metsä tässä paikassa hakataan maatään
han, kaadetut puut jätetään tarpeen mukaan kuivumaan,
sitten ne sytytetään palamaan, ja viljaa antavaan tuhkaan kylvetään siemenet. Vilja kasvaa siihen tiheä
ja tähkäpäät tulevat järeäjyväisiksi; kahdet, kolmet viljat otetaan samasta kaskesta, ja sitten jätetään tyhjä
aho luonnon äidillisen hoidon alle.
Tämmöistä on kaskenviljelys, joka täällä Suomessa joka paikassa on ollut säännöllisen maanviljelyksen alkuna, ja joka vielä nytkin on tavallinen monessa maamme osassa. Kasken polttaminen on paimentolaisen maanviljelystä semmoisessa maassa, missä metsällä ei ole mitään arvoa; mutta se ei sovi yhteen korkeamman viljelyksen kanssa, ja missä semmoinen jo
on alulla, siellä kasken poltto on havittelemista. Muuten niin ihanassa Savonmaassa rasittaa silmää yhä pitkä

sarja aivan autioita, varsin kasvamattomia harjuja ja mäkiä, joiden hietaperä ainoasti vaillinaisesti on peitetty
harvalla, huonolla ruoholla. Attilan hevonen ei se ole,
jonka kavio on nämät paikat viljattomiksi polkenut;
kaskien tuli on täällä kulkenut yhä, siksi kuin kaikki
viljava ruokamulta oli pois palanut. Annettuansa kaikki
ravitscvaiset aineensa viljalle, tuhka vaan on hienona,
köykäisenä tomuna, jonka tuuli lennättää pois ja sadevesi viepi mennessänsä alas harjujen rinteiltä. Monta,
monta lahoovien kasvien polvikuntaa sitten pitää tulla
ennen kuin taas syntyy uutta ruokamultaa, ja näin jääpi
kaskenpoltosta usein — ei sentään aina polttomerkki
Suomen kukoistaviin poskihin.
Mutta sitä ei miehet tuolla salomaalla ajattele.
Heidän mielestänsä metsä aina vielä on vanha, arvoton este viljelijän jaloissa, ja jos sillä arvoa lienee, niin
kyllä muka Jumala sen uudellcen-kasvamisesta huolen
pitää. Kauemmaksi kuin kahden, kolmen viljan ottoon ei ulotu kaskenpolttajan luvunlasku. Hän ilolla
katselee tuota liehuvaa liekkiä, tupruavaa savua, viljavaa tuhkaa, suurijyväisiä tähkiä, ja pienet lapsetkin,
jotka uteliaina viskelevät kuivia risuja tuleen, taputtelevat nokisia kätösiänsä, riemuiten kipunain lentelemisestä pilvistä aamutaivasta kohti.

—
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