Säilinud ürikutes mainitakse Karulat esmakordselt 1392.a. kui paroch. Ecclesia
Carvele (kihelkonna kirik Karulas). Just siit said nime kihelkond ja hiljem tekkinud
Karula mõis. See tõik seab omakorda kahtluse alla Karula nime seose karudega.
Karusid ja suuri karulaani võis siin olla küll, ainult et karusid nimetati tol kaugel ajal
Ugandis, seega ka Karulas ottideks. Just Ugandi tähtsaim linnus kannab
lõunaeestilist nime Otepää, s.o. oti pää ehk karu pea. Koduuurija Helbe MerilaLattiku arvates tuleneb Karula nimi pigem lõuna-eesti sõnadest karv, karvane,
karune (Carvele), s.o karm, ebasõbralik. Sellisena võis see raskesti läbitav ja haritav
maa uusasukale tõepoolest paista ja sellest ka nime saada.
Lüllemäe nimi tuleneb võrumurdelisest sõnast lüll, mis tähendab võllast või
karistuskohta. Seni lihtsalt üht mäeküngast tähistanud Lüllemäe sai aleviku nimeks
nõukogude ajal, mil varem kasutusel olnud Karula kirikuküla arvati ideoloogiliselt
sobimatuks.
START-FINIŠ Lüllemäe Suusamaa parkla
Otse üle tee asub Lüllemäe koolimaja ja kooli õuel kivi kirjaga „A. 1687 HARIDUSELU
ALGUS KARULAS“.
Algas see Karula hariduselu 1687.a. kevadel 5 õpilasega, kes kiriku juures
katekismuse järgi lugemist õppisid.
Tänane Lüllemäe kool jätkab hariduse andmist varem Karulas tegutsenud paljude
väikekoolide järglasena.
Karula loodusest esimese mulje saamiseks võiks siirduda Ararati mäele.
KP 31 Ararati mägi
See on ühtlasi kolme raja – Lüllemäe külaraja, Lüllemäe Rebaseraja ja RMK Rebäse
maastikuraja kohtumispaik.
Selles, et Karulal on oma Ararati mägi, võlgneme tänu siin 50 aastat koolmeistri ja
köstrina tegutsenud Carl (Karl) Stimmile.
Jaan Lattik: Vana köster Stimm oli andnud köstrikohta ümbritsevatele mägedele
piibli nimed. Oli leeritüdrukuid hoiatanud, et ärgu nad mingu Ararati mäele
jalutama, seal olevat poisse liikumas. Mingu nad parem Geneetsareti järve äärde –
seal ilus teerada. See oli muidugi Köstrijärv. („Minu album“ 1960)
Enne Araratiks saamist kandis mägi Aarani nime.
Araratist põhjapoole jääva kahetipulise mäe nimi on Karula Rahvuspargi esimesel
kaardil Jaanimägi ehk Kristuse kannatuse mägi. Seegi nimi võib olla köster Stimmi
pandud. Mäel kulgevad praegu üles-alla Lüllemäe suusarajad. Kui füüsiline
ettevalmistus kehvapoolne, kujuneb tõusudest üles ronimine tõesti kannatuseks.
Araratist kirdesse jääv 75,3 m kõrgusel üle merepinna asuv Köstrijärv on kõrgustiku
põhjanõlval paikneva Karula Pikkjärve (94,9 ha) järel kõrgustiku loodeosa suuruselt
teine järv. Selle pindala küünib üle 10 ha (10,4 ha), seejuures on pikkus 640 m, laius
aga 470 m. Järv on madal, maksimaalne sügavus vaid 4,4 m. Nagu kõik Karula
kõrgustiku kuplitevahelised väike-järved, on seegi järv raugastumas, täitunud muda
ja taimestikuga. Järve pinnal õitseb hulgaliselt vesiroose.
Ararati järvepoolne nõlv on väga järsk, kaldenurk on üle 24o. Ülejäänud nõlvad on
laugemad.
Lõunas näeme iidsete tammedega ja vahtratega Taitse (varasem nimi olnud Talitse)
endist talukohta, ühte ümbruskonna vanemat (umbes 1580.-1590. aastast).
Edelas paikneb väike ümmargune Raudjärv (0,3 ha).
KP 32 Suusaradade hargnemise viit
Otse edasi on suur punastest tellistest endine köstri kooli- ja leerimaja.
See hoone valmis 1892/93.a. vana koolimaja kõrvale Pihkva ehitusmeistrite tööna
1893.a määras kirikukonvent abiks vanale kõster Stimmile, kes selleks ajaks oli
Karulas töötanud juba 47 aastat, agara koolimehe Heinrich Bergmanni.
Köster Stimm lõpetas töö alles 50 tööaasta täitumisel ja ta saadeti
austusavaldustega pensionile.
Karl Stimm on maetud Karula vanale surnuaiale.
Köstrijärvel töötas kool mitmesuguses staatuses ja vaheaegadega kuni Lüllemäe uue
koolimaja valmimiseni.
1966.a. anti tühjaks jäänud hooned üle tollase VSÜ "Kalevi" Kesknõukogu bilanssi.
Kui algul külastasid spordibaasi põhiliselt noorujujad, siis hiljem muutus Lüllemäe
spordibaas meelispaigaks ka suusatajatele ja orienteerujatele. Taasiseseisvunud
Eesti Vabariigi algaastail ei suutnud spordibaas kohaneda uute majandusoludega ja
lõpetas tegevuse.

Praeguseks on nii koolimajal kui teistel hoonetel ja rajatistel uued omanikud.
KP 33 Viburaja märklauad
Tänapäeval saab Põhjasõja lahinguvälja ääres rahumeelselt vibulaskmist
harjutada. Omal ajal tapeldi siin hoopis ägedamalt.
Sellest räägib meile Jaan Lattiku jutt „Räägi mulle üks jutt“:
See juhtus Võrumaal, Karula kihelkonnas ja Karula vallas. Seal üldiselt juhtus ja
sündis väga palju imelikke asju ja värke. Ega ma’s muidu ei oskaks sealt niipalju
kirjutada. Need mäed, metsad, järved ja orud on seal tulvil igasuguseid juhtumeid.
Üks Põhjasõja veriseid lahinguidki löödi Karula kiriku juures. Ja sellest ajast ongi
pärit lugu, mida ma nüüd jutustan.
Ilm olnud hirmus palav, kui peetud parajasti sõda sellel kohal. Rootslasi vähe ja
venelasi nende vastu mis meri. Aga allaandmist ei olnud kummalgi pool. Sõda ja
lahing siis ka lõppenud nii pooletera-mehelikult. Väed tõmmatud tagasi.
Venelased seletanud küll, et nemad olid võitnud, rootslased omalt poolt
kinnitanud, et võidust polnud venelaste juures kihku ega kahku. Surnuid jäänud
lahingu-väljale rohkesti. Praegugi puhkavad nende väsinud surnuluud kiriku
läheduses.
Ajaloost on teada, et tegelikult toimus siin üks suur lahing hoopis talvel, 2.
jaanuaril 1708:
2. jaanuari 1708. a. õhtul toimus Karula kiriku lähedal lahing. Vene ratsaväele
(umbes 4300 meest), kes oli kindralmajor Otto Rudolf von Schaumbergi juhatusel
Karula kiriku juurde laagrisse asunud, tungisid kallale Papijärve lähistel laagris
asunud rootslased (umbes 570 ratsa- ja 2000 jalameest) oberstleitnantide A. J.
Kaulbarsi ja Brömseni juhatusel. Kallaletungil olnud algul ootamatuse tõttu edu,
kuid rootslased löödi vaenlase liiga tugeva ülevõimu tõttu varsti kaunis suurte
kaotustega põgenema (Helmut Hallemaa, „Karula looduse õpperajad“ 1975)
Aga see Jaan Lattiku suveversioon on kena küll, et sellega edasi minna:
KP 34 Tiigi kaguserv kirikumäe nõlva all
Üks rootsi kindraleid, kes oli kogu aeg võidelnud esirinnas, läinud kirikumäe
nõlvale allika juurde. Võtnud kiivriga allikast vett ning joonud hiigla sõõmuga
ennast surnuks ja kukkunud kui välgust tabatuna maha. Mehed jooksnud küll
kiires korras allika juurde, et mis on kindraliga juhtunud, et kukkus kui puu ümber.
Surnud, mis surnud. Mis sa seal veel aitad või oled! Võetud ja maetud siis kiriku
müüride kõrvale maha. Matusepäeva õhtul aga kuuldud allika lähedusest metsast
– tol ajal kasvanud seal päris korralik mets, imegi-ilusat linnulaulu. Olnud ööbikust
veelgi toredam ja kenam. Vahest kostnud nii, kui oleks lauldud kahe häälega. Üks
lind üht häält ja teine teist häält. Ohvitserid, sõdurid ja ka talupojad läinud allika
juurde vaatama, et mis lind see ometi võiks olla, kes sedaviisi laulab, et aina kuula
ammuli suuga ja imesta. Kedagi ja midagi ei leitud. Kui inimesed jõudnud allika
lähedale, vaikinud linnulaul äkitselt, nagu oleks keegi viisi noaga läbi lõiganud.
Teise päeva õhtul, täpselt samal ajal ja tunnil, ütle või ära ütle, pistab lind jällegi
laulma. Nii juhtunud see ka järgmisel ja kõigi teistel päevadel. Kätte aga laulikut ei
saa, ka näha ei ole võimalik. Mis muud, kui asi selge. Ei see polnud kellegi tavaline
laululind, ei ööbik ega mõni tema lähedane sugulane. Pidi olema üks vaim või
inimene, kes on linnuks nõiutud. Miks ta just siis hakkas laulma, kui oli rootsi
kindrali matus, kuna varemalt polnud ükski inimene midagi sarnast kuulnud, selle
üle murdis sõjavägi ja ka ümberkaudne rahvas pead. Aga murra pead nii palju ja
nii kaua kui tahad. Kui ikka kuskilt väljast selgust ei tule, ei aita ükski
peapiinamine. Saladus jääb saladuseks. Varsti seadis rootsi vägi ennast
äraminekuks valmis. Haavatud võeti kaasa, surnud maeti Karula mulda. Venelased
olid varemalt oma teed läinud. Hommiku vara, enne päikese tõusu algas
marssimine. Siis pidanuks kuulma, kuidas lind allika juures laksutas. Olnud aga
viisid ja noodid, mis pannud kohe kananaha kuulajaile ihu peale, et sellist ilusat
linnulaulu pole küll ükski surelik varemalt kuulnud. Selle järele vaikinud lind. Mitte
ühtki häält ei kuuldud enam kiriku lähedalt metsast, kus allikas asus.
Kindraliallika kohale tehti tänasele noorusele kelgunõlv.
Allikas on maa all ikka olemas, aga tema veed on juhitud kirikumäe nõlva alla
tehtud tiiki. Tiigist saame vajadusel sõõmu kindraliallika vett võtta või
suusaradadele kunstlund teha.

KP 35 Vana kiriku müüride kaguserv
Jätkame Jaan Lattiku „Räägi mulle ühe jutuga“:
Aga uued asjaolud ja nähtused hakkasid ilmsiks tulema. Kindrali hauale, mis asus
kohe kiriku müüride kõrval, kirikut enam ei olnud, olid vaid müürid, kasvasid
imekiiresti ilusad õitsvad lilled. Hauaküngas üleni lilli täis. Kes neid istutas või
kasvama pani, kes neid kastis ja kuidas nad nii imekiiresti õitsema lõid, selle üle algas
jällegi rahva keskel kõva peamurdmine. Midagi oli korrast ära. See oli sajavõrra
kindel.
Karulas elanud tollal üks väga kange köster, kes ei olevat kedagi kartnud, ka mitte
isegi vana kuradit.
Vaat’ seesama köster oli võtnud nõuks, et läheb ja püüab linnu kinni, kes ometi laulis
nii ilusaid viise, kui ta aga kordki veel peaks häält tegema. Ka tahtnud ta uurida toda
saladust, kes see kasvatab lilli kindrali haual. Heakene küll. Ühel hästi pimedal õhtul
peitnud ta ennast kirikutorni viiva trepi alla, mis oli venelaste põletamise tööst alles
säilinud. Sealt oli ta siis puurinud oma silmad haua suunas, et peaks ikka midagi
nägema, kui keegi liigub või tuleb. Umbes keskööl löönud taevas selgemaks, pilved
harvenenud, nii et tähedki tulnud avalikuks. Ja mis sa ütled: kaks väikest lindu
lennanud haua peale. Karanud ja hüpelnud ühest kohast teise ja ajanud kogu aja
oma linnukeeles juttu. See ei olnud niisugune tsissistamine või vadistamine, nagu
linnud tavaliselt vadistavad. Olnud justkui laste jutt. Kui väike laps hakkab rääkima,
siis ta ütleb seesuguseid poolikuid, katkisi sõnu, tulevad pulgaga tõugatult suust
välja. Äkki hakanud sadama vihmapiisku. Olnud uduvihm. Ka köstri käte peale tulnud
veidi udu. Pilvi aga näha ei olnud. Tähed paistnud selgesti. Sellel udul olnud mingi
magus lillelõhn juures. Köster ei ole ennast liigutanud. Hingamise juures hoidnud
suud vastu müüri, et kuidagi mitte endast märku anda. Tükikese aega kestnud
lindude külaskäik. Kui nad olid õhku tõusnud, kattunud taevas jällegi pilvedega. Kuid
vihma ei tulnud. See nägemus olnud nii huvitav ja meeltülendav, et luuraja ei saanud
paaril ööl korralikult uinuda. Tal olnud tunne, nagu oleks ta ühendusse astunud
ülemaiste võimude ja vägedega. Kellelegi ei hinganud ta oma salajasest käigust.
Järgmisel pühapäeval lugenud ta kiriku varemete kõrval jutlust. Õpetajat (Hornung –
tema mälestuskivi on Karula uue kiriku õuel ja temaga tutvume lähemalt Rebaserajal) ei olnud. Ta oli venelaste poolt vangistatud ja ära viidud. Mõne aja pärast
pääses ta põgenemise teel lahti, kuid suri katku (suri vangistuses).
Rahvast tulnud jumalateenistusele väga palju. Kõik Karula kihelkonna rahvas, kes oli
sõja jalge alt pääsenud, metsas ennast varjanud või muidu ellu jäänud, oli olnud
koos. Kui köster ürjanud laulu, oli rahvas imestuse pärast tahtnud kangeks jääda. Nii
ilus, sulav ja kõlav hääl olnud köstril. Varemalt ei olnud ta kunagi sedaviisi laulnud.
Koguduse ühislaul jäänud kaugele maha tema omadest. Jutlus, mida ta ette kannud,
olnud samuti südamlik ja tunginud kui oherdiga inimeste hinge. Ta olevat rääkinud
taevalikest vaimudest, kes tulevad maa peale lindude näol. Kes kastavad ja
niisutavad kuivanud maapinda taeva kastega ja uduga. Ta olevat siis näidanud käega
rootsi kindrali hauale ja ütelnud, see mees oli sangar, kes omas oma sõduri rinnas
jumalikku jõudu. Ta suri, kui ta oli joonud palava ilmaga meie allika karastavat vett.
Tema surma leinavad sõjamehed. Ja sealtpoolt surmagi leinatakse teda taga. Tema
viib hauda rootslaste võidu. Ja meie maale tuleb üks teine jõud ja võim. Aga siia
hauda ta ei jää. – Kokkutulnud kogudus ei suutnud kuidagi aru saada, mis selle
köstriga on juhtunud, et ta niiviisi räägib. Jutluse ja jumalateenistuse lõpul surunud
ta väga südamlikult ristiinimeste kätt ja tähendanud, et ei tea kauaks teda veel on
siin Karulas. Lubanud välja rännata, kuhugi hästi kaugele. Kui tuli sügis, tuli talv, siis
juhtus jällegi midagi erakorralist ja harukordset. Ühel päeval oli kindrali haud kiriku
kõrvalt kadunud. Mitte ühtki märki polnud järele jäänud, et vaat’ seal selles kohas oli
kord hauaküngas. Toodud kangid ja labidad, raiutud lahti külmanud maapind. Kõik
tühi, mis tühi. Kes see viis ja varastas surnu ära, seda keegi ei teadnud. Umbes samal
ajal kadus köster Karulast. Arvati ja usuti kindlasti, et ta kuidagiviisi oli ühenduses
salapärase kindralihaua kadumisega. Rahvas teadis väga hästi, et ta oli mees, kes
omal ajal vanakuradigi oli läbi kolkinud, ja et see siis temasugusel oli tühine asi
pidada ühendust vaimudega. Kurat ei saanud kolme tilka verd, nüüd siis võisid
taevased vaimud teda igal ajal toetada.
Asi olekski jäänud soiku ja igaveseks saladuseks, kui mitte Urvaste rahvas ei oleks
toonud veidikese selgust pimedusse. Urvaste on Karula naaberkihelkond. Ja ega see
ei tea mis maailma ime pole, kui Karula sündmused otsaga Urvastesse jõuavad.
Mõlemate kirikute vahet on umbes niisama palju maad kui Karulast Valka, see

tähendab paar kilomeetrit üle kahekümne. Mõlemad kirikud asetsevad kõrgel kohal.
Ühe kiriku tornist võib vabalt teist templit näha. Karula asend on siiski niipalju
kõrgem Urvastest, et Karula vundament ja Urvaste kiriku torni tipp on ühel kõrgusel.
See ei võigi minu arvates teisiti olla. Sest ega Karula üheski tükis Urvastest alla ei jää.
Mis seal Urvastes siis juhtus, see oli juba midagi, mida maksab kirja panna. Ühel
ennejõuluaegsel pühapäevasel varahommiku tunnil olid inimesed, kes elasid Uhti
järve läheduses, kuulnud järve peal mingisugust kelladega sõitmist või edasi-tagasi
sagimist lumisel järveteel. Mindud siis vaatama, mis seal võiks olla. Ja mitu inimest
kohe olid oma silmaga näinud järvel kihutavat kahe hobuse saani. Hobustel olnud
kurinad kaelas, mis annud hästi heledat häält.
Saanis istunud üks toredas sõjaväemundris mees, kelle nägu aga ei saanud eemalt
näha. Raudkübar olnud hästi sügavale üle silmade tõmmatud. Kutsar olnud pukis ja
juhtinud hobuseid. Sõit kestnud üsna tüki aega. Sõidetud ühest järve otsast teise
mitu korda. Siis ilmunud järve kohale kaks väikest lindu, kes pistnud laulma ütlemata
ilusa linnuhäälega. Kesktalvel külmal ajal kuulda linnulaulu järve kohal, see pole nali.
Umbes samal ajal ilmunud Karula poolt järve äärde üks mees, kes oli võtnud kübara
peast ja ürjanud laulu, mis alles olnud laul. “Just kui Karula köster laulab teine?”
ütelnud inimesed. Tollest jumalateenistusest, kus köster nii ilusasti laulis, oli läinud
jutt laiali, et laulab just kui Karula köster. Seda ütlust tarvitatud igal pool, kuhu rahva
jutt küündis.
Äkki keset järve murdunud jää. Ja sõitja ühes kutsari, saani ja hobusega kadunud
järve sügavusse. Nagu teada, on Uhti järv kiriku all kõvasti sügav, et ära aga mine
lähemale, kui ujuda ei oska.
Silmapilkselt olnud kõik kui luuaga ära pühitud. Ei sõitjat ega hobuseid, ei linde
laulmas ega meest, kes laulis nii vägevasti, kui laulis kord Karula köster…
Tolle salajase sõjamehe sõit ei ole siiski veel lõppenud. Rahvas teab rääkida, et
sõjamees ei olnud keegi muu kui rootsi kindral, kes puhkas lühikest aega Karula
kiriku müüride varjus ja kes siis nägemata, tundmata jõudude ja vaimude käsul,
kutsel ning abil lõpetas oma maapealse rännaku Uhti järve jäisel pinnal. Nüüd ta
jätkab sõitu mööda järve sügavust; vahel jõuluööl võivat praegugi kuulda jää all
kurinate kõlinat. Rahvas teab väga hästi, et see on vana põhjasõjaaegne rootsi
kindral, kes seal mööda järve sügavust edasi-tagasi kihutab. Juhtub mõni võõras
teekäija, kes ei ole Võrumaalt pärit, küsima, et kas see jutt ka tõele vastab, et keegi
jää all sõidab, siis Urvaste inimestel on üks vastus. Ega teist ei ole. Tulgu võõras ja
kuulaku ise oma kõrvaga ühel jõululaupäeva õhtul, kas on järve põhjas midagi
kuulda või ei ole? On võõras kole uudishimuline ja tahab teada saada, kui kaua vee
all sõit kestab, siis ütlevad inimesed, et nad selle kohta ei oska midagi ütelda. On’s
see nii tähtis, kui kaua elab, hõljub, liigub ja rändab suust suhu ilus muinasjutt, mis
on kui küps maasikmari eesti noortele suhu pista, kui nad küsivad: noh, räägi siis üks
jutt. (Jaan Lattik. “Räägi mulle üks jutt” 1946, lk. 7-15)
Karula kirikuga on seotud kolm Eesti varasemast kultuuriloost tuntud nime. 16301642. a. oli Sangastes, ühtlasi ka Laatres ja Karulas pastoriks Joachim Rossihnius, kes
1632. a. Riias ilmunud katekismuse ja evangeeliumiga pani aluse tartu-murdelisele
kirikukeelele, mida üksikutes kihelkondades tarvitati veel 20. sajandi algulgi.
Aastail 1698-1715 töötas siin Johann Hornung, kes viis ellu B. G. Forseliuse püüde
kasutada jutlustes võimalikult rahvapärasemat keelt. Ometi ei leidnud ta
kaasaegsete poolt teenitud lugupidamist, sest enamikus saksa soost kirikuõpetajad
olid igasuguste sedalaadi muunduste vastased. Hornung on nn. “parandatud eesti
kirikukeele” looja oma 1693.a. avaldatud “Grammatica Estonica” ja mõningate
vaimulike teostega (“Koddo ning Kirgo Raamat” jt.). Ta oli üks väheseid, kes elasid
kogudusega kaasa Põhjasõja raskused ja sellel raskel ajal ei põgenenud. Seetõttu
kahtlustati teda reeturluses ja vangistati mitmeid kordi nii rootslaste kui venelaste
poolt. 1715. a. suri ta sõjavangis.
Hornungi teeneks võib ja peab pidama 1687.a. alguse saanud Karula koolielule
hoopis uue hoo ja hingamise andmise.
1848-1857. a. Karulas kirikuõpetajaks olnud Adalbert Hugo Willigerode suundus
hiljem Tartu Maarja kogudusse. Ta võttis osa esimese ja teise Eesti üldlaulupeo
korraldamisest, oli 1857-1858 “Tallorahva Postimehe” toimetajaks, avaldas
saksakeelseid kirjutisi ja lõi vaimulikke laule. Jaan Kross kahtlustab teda oma
raamatus „Pöördtoolitund“ papa Jannseni „äraostmises“.

KP 36 Tehisküngas 7 x 7 m Karula esimesel surnuaial
Oleme kohalike teede ristumiskohas asuval Lüllemäel. Tõenäoliselt sai mägi oma
nime siin asunud võrokeelsest lüllest ehk kaagist ehk karistuskohast. Ja mäe järgi
sai oma nime Lüllemäe küla. Kas see tehisküngas võis olla lülle asukoht? Seda me
täpselt ei tea. Küll teame seda, et siin asus Karula esimene surnuaed.
Karula kalmistute ajalooga tutvumisel palume teejuhiks Jaan Lattiku vennatütre
Helbe Merila-Lattiku:
Karula kalmistu ajalugu on sama pikk, kui Karula kiriku ajalugu. Ja kiriku ajaloole
me võime tagasi vaadata peaaegu 750-800 aastat, sest just Ugandi
muinasmaakonna kaudu Eesti lõunapiiril, kuhu Karula kihelkond kuulus kõige
piiriäärsema kihelkonnana, algas Eesti alade vallutamine ristirüütlite poolt 1208
aastal ja ristiusustamine. Millal siia siis esimene kirik püstitati, seda võib ainult
oletada. Algselt tekkis veel ümberkaudu hulgaliselt katoliiklikke kabeleid, mis aga
aja vältel on täiesti hävinud ja säiluvad ainult rahvajuttudes või mõne mäekünka
nimes (Niklusmägi, Kabelimägi jne.).
On aga tõepärane, et just läbipääsmatute soode vahele surutud järsukaldalisel ja
paikkonda valitseval kõrgel Lüllemäel, mis asetseb kohalike teede ristumiskohas,
asus kas vanade eestlaste kindlus või püha hiis ja et just sellepärast rajati keskne
kirik siia. Ja kui rajati kirik, algas ka matmine kiriku põranda alla ja kiriku ümber,
kuigi mitu sajandit maeti paralleelselt ka endistele paganlikele külakalmetele, kui
läbimatute teedega kevadel, sügisel või talvel kiriku juurde surnuid viia ei saadud.
Igatahes ei ole kahtlust, et Karula kuulub varasel keskajal asutatud
kirikukihelkondade hulka, kus ka kristlik matmine varakult juurdus.
18. saj. lõpul hakati massiliselt levivate taudide tõttu kalmistuid asustatud
punktidest välja viima ja kirikute ümber matmine keelati ära. Nii toimus ka
Venemaal, mille alla ka Eesti alad sel ajal kuulusid.
1775.a. keelustati keisrinna Katariina II ukaasiga matmine kirikute kõrvale ja nõuti
uute surnuaedade rajamist väljapoole asustatud punkte, mis järgnevate aastate
vältel ka toimus.
Karula surnuaed viidi üle Valga – Hargla teeristist edelasse asuvale järsule
mäenukile, nn Lüllemäele, kuid see ala oli väike ja maeti üsna kiiresti täis.
Üks esimesi siia maetuid oli Karula kirikuõpetaja Colestin Heilig (1759 – 1799), kes
pärandas kogu oma varanduse – 8000 hõberubla - Karula kogudusele ja kirikule.
1807.a. märgitakse ära kibedat vajadust uue surnuaia järele, kuna vana on täis
maetud.
1812 õnnistati uus surnuaed, mis asus teisel pool Valga maanteed.
1923.a. ehitas Karula rahvaharidusselts „Ärka“ siia alalise vabaõhunäitelava.
1936.a. Lüllemäe küngas korrastati ja Karula vald püstitas Kaitseliidu algatusel siia
graniitmälestussamba oma Eesti Vabadussõjas langenud kangelastele. Ausammas
õnnistati suure pidulikkusega Võidupühal 23. juunil 1936.a. Siin toimusid igal
aastal iseseisvuspäeval ja Võidupühal pidulikud koondumised.
19. juunil 1941 lõhuti sammas kommunistide poolt graniitplokkideks.
12. juulil 1942 mälestussammas taastati ja õnnistati uuesti.
Kommunistide naastes lõhuti see taas 10. dets. 1944 juba lõhkamise teel ja tükid
veeti kalda alla võsasse. Platsile rajati busside ootepaviljon ja välikäimla, mis püsis
nõukogude aja lõpuni.
Karula vabadussammas taastati uuesti endisel kohal ja avati pidulikult võidupühal
1992.a.
Järgmisesse kontrollpunkti peame tahes-tahtmata minema Lüllemäe teeristi
kaudu. Siit on eriti hästi näha kogu Karula kõrgustikku läbiv Soome ja Riia lahe
(Koiva ja Väike-Emajõe) vaheline veelahe. Alevikust põhja poolt valguvad veed
ojakeste ja Vähero e. Varese oja kaudu Ärnu jõkke, kust nad jõuavad VäikeEmajõkke ja sealtkaudu Soome lahte. Lõunapoolsed veed liiguvad Verioja
(Metsoja), Kantsi järve (Aheru järve, Suurjärve) ja Mustjõe kaudu Koiva jõkke ja
sealt Riia lahte.
Koostas Toivo Kotov 2012 - 2014
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