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Jaguwürstiäe-, rakwakogu- ja Ma5kWa- 
(tsaari-) ajajärk.

äks mitu tukat aastat möääa, enne kui 
esialgne inimene esimeseä sammuä selts- 
konälises ja riiklises elus jouäis astuäa. 
6ga ka sellest ajast peale püüawaä ini- 
meseä wäsimatalt paremat järge kätte. 
Nemaä on juba palju kätte saanuä, aga 
rokkeste on meel töötaäa, et sinnamaale 
jouäa, kus iga inimene wabalt maiks oma 
jouäu ja osawus tarmitaäa^ et maa peal 

enam ei oleks isanäaiä, ei orjasiä, ei oleks nälga
ega puuäust, ja et inimeseä tõeste wennaä oleksimacl, 
millest Kristus juba 2000 aastat tagasi kõneles.

Illissugusel wiisil on inimeseä parema elukorra 
kätte woitnuä ja mis naä selle kättesaamiseks praegu 
meel teewaä?
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Üke inimese jõuä c>n selle üiesonäe tarwis 
täitsa puuäulik, ta wõib enam-wäkem üleüläisest 
mõitluses tegew liige olla. Ainsaks abinõuks sel
lel wäljal on seltskonna ja riigi tegewus, kellel 
rakwa jõuä ja waranäus käes on tarwitaäa. äellest 
järgneb juba iseenesest otsus, et koikiäe koäanik- 
kuäe bea käekäigu kättewõitmiseks bea riigikorra 
sisseseaämist ja laialäast waba seltskonna-tege- 
wust tarrvis läkeb. Nenäe peale mõib riik toe- 
taäa, ja ilma nenäeta ei mai ta miäagi peale kakata.

la meie näeme ka koikiäe rakwaste ajaloos, 
et inimeseä paremat riikiist ja seltskonälist koräa 
on kätte püüänuä ja meel püüarvaä.

sellepärast on siis ka wõimata niikästi üke 
kui teise riigikorra üle kõneleäa, ei ta wõib iga- 
weste ükesuguseks jäääa. l<a ei wõi selle peale 
toetaäa, et mõni riigikorä on kaua püsinuä ja 
sellepärast ta muutmise alla ei tule. Nõnäa 
näituseks oli kersia sckak piiramata wõimuga wa- 
iitseja; perslaseä oliwoä tema orjaä, ta mõis kõik 
teka, mis iganes taktis, niisugune olukorä kestis mitu 
aastasaäa peaasjalikult waimulikkuäe, ametnik- 
kuäe ja teiste isikute toetamisel, sest neil oli 
selle marjul rakwa kulu peal kea elaäa. äee 
korä saatis persia otse kukkaminemise kuristiku 
kaläale. la jäi waeseks, õigust ei olnuä enam olemas, 
nõnäa et lersia riik täitsa äkmaräas kukka minna, 
/tga seal sunäis wümasel ajal rakwas malitsust 
rakwa asemikka kokku kutsuma ja konstitutsiom 
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wälja kuulutama. Otse naeruwääriline oleks selle juures 
köneläa, et mana koräa oleks piäanuä kersias selle
pärast alal kaiäma, et rumal, pime, käigist ära- 
unustatucl rakwas selle all mitu aastasaäa on ela- 
nucl, ilma et ta oleks aru saonuä, et selles korras 
just ta annetus seisab.

äeilepärast, nagu täkenäatuä, püüawaä käik 
rakwaä oma jouäu määäa riigikoräa paremaks 
muuta, ja tõeste suuäetakse seäa järk-järgult kv pa- 
ranäaäa. Nonäa on kuropa riikiäes politseilik riigi- 
korä, kus koäaniku isikul mingit täbtsust ei olnuä 
ja rvaiitsusel igasugune ülewoim käes oli, äigusli- 
seks riigikorraks muutunuä. äelles on koäaniku isik 
waba, ja riigiwõim on sunnituä seaäuse järele, aga 
mitte oma waaäete ja beaksarwamise järele tali
tama. Ükes sellega muutus ka walitsuse iaaä: piira
mata woimuliste walitsuste asemele tekkisiwaä 
konstitutsioniliseä walitsuseä ja wabariigiä.

äellest näeme siis, et seltskanälise ja rüklise 
elu päbjusseaäus igawene liikumine, loomine ja ede
nemine on. tiinult rumalaä ja pabatabtliseä inime- 
seä, peaasjalikult oma isikliste kasuäe pärast, woi- 
waä soowiäa, et riigikorra juures muutust ette ei 
tuleks. Naä ei pane seäa sugugi täbele, et ajast ära- 
iäinuä, wananenuä ja balwa riigikorra alaiboiämine 
riiki kukatusele wiib. ääkeräusel pubul ei eäeneks 
rakwa jäuä, milles riigi peatugewus seisab, enam, 
ja rakwas kaotaks parema tulewiku peale lootuse 
ja tai ei oleks ka kirnu tulewiku keaks täää teka.



lust sellel pSbjusel läks ka suur kooma riik 
bukka, mis oma! ajal suure osa kuropa, Nosia ja 
Aafrika üle walitses. Kakrvas, keäa riik oli ilma õigu
seta orjaäeks muutnuä, ei toetanuä—riiki ja mägew 
riik langes sakslastele, arablastele ja türklastele 
saagiks.

Niisamasuguses seisukorras on praegu 400 
miljoni elanikuga määratu suur Niina riik, kuna 
riigil oma käest pötijatu suureä waronäuseä oiek- 
siwaä tarwitaäa ja peale selle just usinus elanik- 
kuäe iseäraline omaäus on. äiiamaale malitseb 
piiramata maimuga walitseja, keäa taema-pojaks 
nimetatakse, — niiwõrt kõrgel seisab ta oma ala
mate waatekobast. äelle tagajärg, et Niinas riigi
korra juures tormilisi muuäatusi ette ei moeta, on see: 
oma suuruse ja rikkuse peale waatamata on ta 
boopis nõrk ja wSib kergeste kuropa riikiäeie 
saagiks langeäa. Nööpis selle wastu suutis mäike 
laapani riik, kes oigel ajal tarmiliseä muuäa- 
tuseä riigikorras ette mattis, wägewaks riigiks 
tõusta.

äärelikult on rakwa beaks käekäiguks riiklise 
ja seltskonälise korra alalist paranäust tarwis. lust 
niisama ei oie wenemaa! riigikorä ka mitte übeks 
ja sellekssamaks jäänuä ja riigimõim on aja tin- 
gimistega übes muutunuä. l<a venemaal on riigi
korä niisama muutunuä, nagu see teisteski riikiäes 
on sünäinuä.
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venemaa riigimoimu ajalugu woib kolme suu
remasse ajajärku jogaäa ja nimelt: jaguwürstiäe- ükes 
sellega rakwakogu-, Mõskma- (tsaari-) ja kaige wii- 
maks peterburi- (keisri-) ajajärgult. -)

II.
^luba kaua aega enne kinälakujulise riigi 

asutamist elasiwaä venemaal slaawlaseä, kelle üle 
manemaä, würstiä, walitsesiwaä. Meie tunneme 
ajaloost mitme niisuguse würsti nime. Linnaäes 
peeti jälle üleüläiseä wabaäe inimeste koosolekuä 
ära, miäa wetsbeäeks küüti.

Üksikute maaäe ükenäajaks asusimaä würstline 
maim ja kirik. VVürstiäe eesotsas seisimaä kaige 
wägemamact nenäe seast, kuna jälle maimulikkuäe 
eesotsas metropoliäiä olimaä, kelle alla kaik vene
maa waimulikuä käisimaä.

Mäkerctune oli mürstiäe maim nenäe maktsuse 
all oiemates maaäes?

äellest waatekokast on aega tarwis jaotaäa 
lX. kuni Xli. aastasajani, kus ülem maim Miewi 
mürstiäe käes oli, ja siis Xli. aastasajast eäasi kuni 
Mõskma moimulesaamiseni — XlV. aastasajani, kus 
ülem maim äusäali mürstiäe kätte läks.

Ajajärk ekk perioä täkenäab seäa aega, kus ligi- 
koräseit üks ja seesama olukorä maksem on. Näituseks 
walitsesiwaä jaguwürstiäe-ajajärgul wenemaal würstiä, 
tsaariäe-ajajärgul tsaariä jne.



ksimesel ajal oli mürst oma würstkonna pea- 
mekeks ja tal olimaä täktsaä õiguseä, aga ilmaski 
ei olnuä ta mitte piiramata maimuga malitseja. 
Isewalitsuse mõiste oli wenelastele täitsa wõõras. 
würstiä annawaä seaäusiä, mõistawaä kokut, nime- 
tawaä ametnikka, karjawaä, rakwa käest maksu, 
ja peale selle on neil meel neile antuä maaäesk 
sissetulekuiä. vürsti kooleks on würstkonna sõja
line kaitsemine; naä kuulutawaä sõäa ja teewaä 
raku./Iga mingisugust tõsisemat tegemast ei mõinuä 
wärst mitte oma pea järele ette matta, waiä selleks 
läks ta sõjameeste noupiäamist tarwis. la sõjo- 
seltsiliseä olimaä wabaä teenijaä, kes mürsti nii
kaua teenisiwaä, kui taktsiwaä, ja kui naä rakul 
ei olnuä, oli neil õigus teise mürsti juuräe 
minna, bojariä olimaä rikkaä maapiäajaä würst- 
konnas ja nenäest oli ka täktsam sõjamäe osa. 
äellest siis ka tuli, et würstiä mingit täktsa- 
mat ei mõinuä ega saanuäki ilma bojariäe luba
miseta ja noupiäamiseta ette mõtta.

Nõnäa wõttis siis ka VVlaäimir lüka alles siis 
ristiusu mastu, kui see oli bojariäe poolt keaks 
kiiäetuä. kiastal II69 kuulutas würst ^laäimir 
lllstislam sõäa, ilma et ta selle üle esmalt oleks 
bojariäega nõuupiäanuä. Kuiä miimaseä ütlesimaä, 
et naä würstiga mitte sõtta ei läke, sest see on 
ilma nenäe teaämata ette wõetuä. slõnäa piirasiwaä 
siis kõige pealt sellel ajal mürsti wõimu ta wane- 
maä sõjamekeä, bojariä, kes ta täieliseä nouanäjaä 
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oliwaä. keaie selle oli ka waba rabwas weel riigi
asjade jubtimises wöimuline otsuseanäja, miäa ta 
wetsbeäe läbi tegi.

Wetsbe oli linna täieoigusliste koäanikkucle, 
majaperemeeste koosolek. Mõnes kobas, näituseks 
ttowgoroäis, wõtsiwaä metsbeäest ka nonäanime- 
tatuä wäbemaä inimeseä osa — neeä oliwaä wae- 
semaä linnaeianikuä ja wabaä külamebeä. VVetsbe 
koosolekust woisiwaä ka läbeäal alemate linna- 
keste, alewite eianikuä osa mätta, kui naä aga 
metsbe kokkukutsumise pubul jubtusiwaä linnas 
olema, seiske koosolekust wõtsiwaä ka bojariä, 
waimubkuä isikuä ja würstiä osa. Otsuseä piäimaä 
übel bääiel wastu woetama, aga et seäa raske oli 
kätte saaäa, siis piäi wäbemus enamusele järele 
anäma. l<a loppesiwaä koosolekuä tibti wastaste 
erakonäaäe taplemisega, nagu seäa Nowgoroäis ette 
tuli. VVetsbet woisiwaä kokku kutsuäa: mürst, üle- 
maä waimulikuä, ebk ka libtsalt koäanikuä, kes 
mingit täbtsat küsimust tabtsiwaä ära otsustaäa. 
Kokku kutsuti iseäraliste käskjalgaäe, kuulutajate, 
wäi jälle suure wetsbe-kella läbi.

Missugune oli rabwa õigus wetsbe koosole
kutel ?

VVetsbe oiguseä ei käinuä mingi määruse alla, 
kuiä kombe järele woiäi seal kaik täbtsaä küsimu- 
seä otsustamise alla wotta, näituseks würsti aujär
jele kutsumisest peale kuni ta labtilaskmiseni, ütleme 
— balwa walitsuse eest. Käige woimukam oli Now> 
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goroäi metsbe, kes täieline malitseja oli. Vi)ürät 5ai 
sea! käik tingimiseä metsbe Käe5t. Metsbe piäas 
näu sõjakuulutamises, rabutegemises ja wakest oli 
to ka ülemaks kobtumõistjaks, kus koäanik isegi 
surma mõisteti. la nõuäis, et üks ekk teine walit- 
suseametnik tuleb lakti lasta, nimetas omalt poolt 
mebe kukugi ametisse, j§ otsusi piäi muiäugi kuuläa 
woetama.

VVetsbe otsuseä oliwaä würstile juba sellepärast 
sunäusliseä, et ta wastasel korral rakwa toetuse 
peale ei oleks wõinuä loota ja kergeste oma aujär
jest ilma jäääa. äeäa tuli ka ette, kus würst oma 
tabtmist püüäis ajaäa, aga seal pani rabwas übel 
nõul ta wastu, ja mürst oli sunnituä lepitust otsima.

äellest näeme siis, et >Vene rabwas juba manal 
ballil ajal mäga kästi aru sai, mis politikaiine waba- 
äus täkenäab; oskas rabma osawõtmist riigiwalitse- 
mises kalliks piäaäa ja oli ka tõeste riigi ülema 
wõimu kanäja. slõnäa ei ole siis konstitutsioni- 
mõiste VVene rabmale sugugi wõõras, waiä see on 
temale juba manal ajal omane olnuä ja ta koäu- 
pinnal kasmanuä. wana korra kaitsjaä kinnitawaä, 
et konstitutsioniline malitsusekorä wäljamaa mälja- 
mõeläus olla, kuiä ülemaltooäuä kirjeläus näitab, 
et see sugugi õige ei ole.

lVõige suuremal mõõäul suutis Nowgoroäi metsbe 
mürsti wõimu oma alla beita — ta ei mõinuä oma 
woliga maale, ütleme — waläaäessegi ametnikka 
nimetaäa.
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NI.
Lei ajal elasiwaä würstiä päris liktsat elu ja 

naä ei teaänuä weel rniäagi nendest külgustest, mis 
teiste walitsejote juures päewakorral oliwoä. Kord 
sai üks wene wärst selleaegse Oreeka keisriga kokku 
ja keisri kaaslaseä ei suutnuä küllalt selle liktsa ja 
osalt metsiku wäljanägemisega metie üle imestaäa.

Ajaloo kirjutajaä konelewaä, et würstiä kiireste 
jala käisiwaä, sõiwaä Kabuse ja metsloomaäe lika, 
miäa naä ise süte peal kllpsetasiwaä; naä ei kart- 
nuä külma, ei puuäust ja magasiwaä tikti ka lageäa 
taewa all maa peal.

peale Xl. ja XII. aastasaja ak wene würstiäe 
majaäe sisseseaä ka weel õige liktne. Wladimir Mono- 
mak anäis poegaäele õpetuseks, et wene würst ei 
toki laiselda, waiä peab wirk majaperemees olema, 
würst ärgu lootku alati teenrite peale, waiä pangu 
ise ka käed külge, Ci ole siis ka ime, kui rakwas 
niisugust mürsti, kes kodus tubli peremees ja wõit- 
luses wakwa sõjamees oli, armastama kakkas. Mstis
law Kostislawowitski kokta täkenäab ajalugu: „Ei 
olnud 'wenemaal kokta, kus teda ei oleks taketuä 
näka", weel suuremat armastust suutis ta poeg 
Mstislaw Uäaloi (surnud 1228) rakwa poolt wõito. 
äee würst tegi oma ülesandeks õigust ja tõtt igal 
pool kaitseda.

kespool kirjeldatud riigiwõimu kord muutus 
XN.—XIN. aastasajal, kui ülem wõim äusäali würstiäe 
kätte läks, äusäali würstiäel oli oma kodus suurem 
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wäimus, kui Kiiewi würstiäe!, sest sealne waene ja 
õige karmalt elaw rakmas ei osanuä nii oma õiguste 
eest wälja astuäa, nagu seäa nowgoroälaste ja kiiem- 
laste juures nägime, äeliest siis tuli, et äusäali mürs- 
tiä ka oma osa-jaguäe kui täielise omanäuse peale 
kakkasiwaä waatama. ta sealt siis tekkisiwaä ka 
kokaliseä würstiäe suguä, kes Wlaäimiris, Iweris, 
Njasanis jne. walitsesiwaä. äeal läks walitsus Ma
nuse järele üke mürsti käest teise kätte. Wlaäimiri, 
Iweri, Njasoni würstiäe wakekorä ei ole enam mitte 
suguluse läbi tingituä, waiä selle asemele astuwaä 
lepinguä, nagu see niisugustes riikiäes karilik on, 
kes igaüks täitsa oma ette asju ajab. Üktlasi sel
lega kõmeneb ka würstiäe wõim. Nagu professor 
Wlaäimirski-õuäanow täkenäab, kaob juba wetske 
äusäalis XIII, aastasaja teisel poolel ära ja Wetske 
nimega täkenäatokse seal mässusi ja saialepinguiä. 
Oluä, mis päkjaiäa-maaäes mürsti maimu kinä- 
lustamist lubasiwaä, seisawaä selle maa kokalistes 
iseäraläustes. Nimelt elati siin wäga üksikult ja 
majanäusliseä tingimiseä olimaä siin ka niisuguseä, 
mis ei lubanuä tugewat bojariäeseisust tekkiäa ega 
suuri linnasi sünäiäa.

Nga ka äusäali würstiäe! tuli oma wõimu 
kinälustaäes wanaäe kambetega tubliste wöiäeläa, 
nagu seäa ükest täktsamast äusäali wllrstist Nnä- 
rei bogoljubskist woib üteläa. äee würst keitis Kiie- 
wi enese alla ja ta taktis seäa ka Nowgoroäiga 
teka, aga kaotas lakingu. Koäus malitses see würst 
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kindla käega, kuid see ei meeldinud bojaridele ja 
nad wõtsiwad nõuks würsti ära tappa, wandeselts 
ali 20 inimest suur, Njaloo kirjutaja jutustab, et 
wandeseltslased esmalt würsti keldrisse tunginud ja 
sealt julgustuseks tubliste wiina joonud, äelle peale 
läinud nad Andrei magamisetoa ukse taba ja kut
sunud teda nimepidi Kui würst seest küsinud, ütel
nud nad, et würsti ustaw teener krokopi ukse taga on.

würst tundnud bäälest ära ja rutanud oma 
mõõka otsima. Kuid mõõka ei olnud enam seal, — ta 
oli juba ennemalt ära warastatud.

wandeseltslased murdnud ukse eest maba ja 
tunginud magamisetuppa. würst olnud lugem ja 
kakanud nendega wõitlema. Nga peagi kaawanud 
kallaletungijad teda mõõkadega ja piikidega. Nad 
arwanud, et würst juba surnud on, ja läinud mine
ma. würst elanud alles, wotnud oma wiimase jõu 
kokku ja püüdnud ära põgeneda. Kuid Vandeselts
lased kuulnud ta käält, läinud teda taga otsima ja 
leidnud ta paiwetamast. äeal tapnud nad ta ära. 
kärast otsinud ka würsti truu teenri krokopi üles,, 
kelle niisama ära kukanud. äelle peale rööwinud 
meel suure kuiga würsti warandust ära. kärast lek- 
tud meel würsti maja maatasa.

Kakwas ei astunud mitte würsti tapjate wastu 
wälja. äee näitab, et rakwas ka manu wabadusi 
kolliks pidas, nii et ta nende ärawõtmise pärast 
mürstist lugu ei pidanud ega teda ei armastanud.
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/Iga Ztnärei surm ei muutnuä äusäalis mürsti- 
woimu olusiä. lärgnewaä würstiä ajasiwaä seäasama 
würstiäepoktikat, ja kui tatarlaseä Xill. aastasajal 
wenelaseä alla keitsimaä, siis kõwenäas see meel 
würstiäe maimu. latarlaseä käisimaä rüllstates läbi 
linnaäe, nii et elanikuä nenäes waeseks jäiwaä; suur 
kulk elanikko sai lakingutes surma, ja nonäa ei 
alnuä neil siis ka mitte moimalik oma õiguste eest 
wäiäeläa. leiselt poolt olimaä würstiä nüüä wäge- 
ma walitseja alamaä, kes mais jaguriikisiä nenäele 
würstiäele anäa, kellele ta söömis, würstiä moisi- 
waä nüüä sellel pukul, kui naä bojariäega woi jälle 
rakmaga mastamisi läksimaä, maga kästi latar- 
kkani toetuse peale loota, professor äergejewitsk 
ütleb, et wene würstiä tatarlaste juures seäa woimu 
äppisimaä tunäma, millele wöimata on wastu panna, 
mis mitte mingisugust lepingutegemist ei salli, 
äeega oli see pinä, mille peal wetskeä seisiwaä, 
korraga ära käwitatuä. Kkaniäel ei alnuä maja rak- 
waga mingis asjas kokku leppiäa, sest naä olimaä 
selleks liig wägewaä.

Olgu küll, et tatarlaseä ise wenemaale ei tungi- 
nuä, ainult eemalt walitsesiwaä, kuiä sellegi pärast 
toiwaä naä wene riigiwöimu ajaloosse suure pöäräe.

lust sellepärast, et menelaseä osaäe kaupa 
olimaä laiali pillutatuä ja neil korraläatuä säja- 
moimu ei olnuä, oli nenäe allakeitmine tatarlasteie 
ka kerge asi. wõiäetuä wene würstiä ei motelnuäki 
wostupanemise peale. l4aä tunnistasimaä ennast 
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kkaniäe alamateks ja läksiwaä nenäe käest oma 
õiguste kinnitamist saama, äeäasama tegi ka wai- 
mulik seisus. Kuiä selle alanäuse eest piäi muiäugi 
rakwas maksma. Linnsäes korjasiwaä tatarlaste 
ametnikuä maksu. Neiä würsta, kes tatarlastele 
meele järele oliwaä, toetati ka teiste würstiäe ja 
linnaäe wastu wõitlemises. ksimeseä venemaa 
politikalise ükenäamise katseä läksiwaä just tatarlaste 
poolt wälja. Naä aitasiwaä siin oma kasuäe wastu 
tatarlaste juures lugupiäamises olemat suurwürsti 
teisi würstiriikisiä oma alla Keita.

Ka isikliste tüliäe pukul, näitab professor äer- 
gejewitsk, pöörasiwaä würstiä tatarlaste poole ja 
käwitasiwaä tikti nenäe abil wene iinnaä ära. 
Nasta! I29Z tüiitsesiwaä Nieksanäer Newski pojaä 
Dimitri ja Nnärei isekeskis, würst Nnärei läks kaeb- 
tusega tatarlaste juuräe, kus ta mennale rasket nukt- 
lust palus, la nuktlus tuli niiwort rõngaste, et tatar
laseä sellel pukul 14 linna ära käwitasiwaä, mille 
kulgas ka wlaäimir, äusäal, Kolomna, Nloskwa jne. 
oliwaä. latarlaseä korjasiwaä kuiga saaki kokku.

Käik ülewaitäkenäatuä asjaoluä käwitasi- 
waä kiireste wenelaste wabaäuse ära ja walmista- 
siwaä orjapõlwe ette. 5ee muutus sünäis Nloskwa 
ajajärgul.

w.
XlV. aastasajal kakkawaä mürstiriigiä Mosk

wa würstiäe wäimu alla ükinema. Moskwa würsti- 
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riik kaswab kiiresse. Iwan Kalita (surnud IZ4I) 
ajal oli Moskwa würstiriigis kõigest 6 linna, aga 
aastal 1462 pärandas würst Vassili pime oma poe
gadele umbes 25 linna, äelle aja jooksul suurenes 
Moskwa würstiriik 600 ruutpenikoorma peolt 15.000 
peale. Übes sellega kaswas ka ta woim. äuurwürst 
lwan III. beitis ka tatarlaste ikke täitsa maka, 
olgugi et see juba ammugi niiwort nõrgaks oli 
jäänud, et tal esialguslist täbendust pooleski enam 
ei olnud. Omal ajal tapeti würst Mibail Isberni- 
gowski kbani käsu peale tatarlaste laagris 
sellepärast ära, et ta paganate kombeid ei täit
nud. Niisugusid asju ei tulnud nüüd ammugi 
enam ette.

Iwan III. (f 1505) ja tema poeg Wassili III. 
(1" 15ZZ) suutsiwad juba wanade kombete wastu nii- 
wart mojuwalt üles astuda, et nendest wäljamaal 
kui piiramata-woimuiistest walitsejatest kõneldi. 5ee 
aitas ka Moskwa würstide woimu suurendamiseks 
kaasa, et neil robkeste maad käes oli. äeega elas 
ju nende laialdaste maade peal ka robkeste inimesi. 
?rot. äergejewitsb ütleb, ei Moskwa würstide käes 
sõjaline ja rabaline jõud seisis. Niisuguse jõu oma
nikkude! ei olnud juba tarwis rabwaga mitte mingisse 
lepingusse astuda. Nemad woisiwad käskida, la 
kuigi tarwis oli rabwaga mõnda nõu pidada, siis 
ei olnud selleks wano wetsbe kuju enam kobane 
ja oli uusi kujusid tarwis, mis ka juba XIV. aasta
sajal semstwokoosolekute kujul bakati wälja töötama.
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llagu eespool täkenäatuä kaäus metsbe olles 
Xlll. aastasajal ja Iwan lil. ja Vassili Iil. ojal kaäus ka 
stowgoroäiä ja kikkwas wene rakwa õigus. linult 
XVI. ja XVII, aastasajal mälestatakse semstwokoos- 
olekutel matima õigust, luba läks bojariäel oma tee- 
nistusewabaäuse koiämine, übest kokast teise mine
mine õige raskeks. Moskwa würstiä katsusiwaä 
nenäe ärasõitu igapiäi takistaäa ja plllläsiwaä nenäe 
õigusi täitsa kämitaäa. wõeti ka kaktlastelt würs- 
iäelt selleks allkirjasi, et naä ära ei sõiäa ja sellest 
«igusest ennast täitsa lakti ütlewaä. keale Wassili III. 
surma tõusis korraks bojariäeseisuse täktsus, kui 
Ioan Hirmus alles alaealine oli. "O»

Kuni Iwan Hirmsani ei olnuä Moskwa äÄksÄl 
w^el oma õiguste küsimust karutamise all^lwÄtnuä 
ja seäa tegi esimisena Iwan IV., kes ajaloos klirmsa 
nime kannab, lust tema waiitsemisS^Igilsei püüä- 
siwaä bojariä oma õiguseä maksma panna. Iwan 
Hirmus kuulutas kõige esiteks wälja, et Moskwa 
mürst on — isewaiitseja. la tegi seäa würst Kurbs- 
kile saaäetuä kirjas, wiimane oli ta juurest Leeäu- 
maale põgenenuä ja keitis sealt nüüä tsaarile ta sea- 
äusewastalisi tegusiä ette. Iwan IV. seletas ka, 
kuäas isewalitsuse algus wlaäimir i?ükast peale 
polw-põlwelt eäasi päranäatuä, kuni tema selle 
osaliseks saanuä. la ütles, et la seäa lumala takt- 
misel ja oma wanemate ja esiwanemate õnnistuse? 
wõtnuä. Iman ttirmsa arwamise järele oli ristiusu
lise! walitsejal wõimus surmaga karistaäa ja anäeks 
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bajaride õigusi mee! mitte täitsa tulijaks. la juurde 
kogusiwad koosolekud kokku, mõnesugused osutused 
tõusiwad Moskwa kodanikkude beokskiitmisel elusse 
ja bajaride duumat ei bäwitatud ka mitte ära.

Nõnda on siis Iman ttirmus esimene Moskwa 
waiitseja, kes ennast awalikult isewalitsejaks wälja 
kuulutas ja enesele tsaari aunime wõttis. Iwan IV. 
tegewusest on näka, kudas ta piiramata maimuga 
ristiusulise waiitseja õigustest aru sai, kellel wöirr 
on nubelda ja andeks anda, nagu ta seda just beaks 
arwab.

Nagu teada, ei usaldanud ta bojarisi, Karlis 
nende poolt äraandmist ja soowis siis ka sellel põb- 
jusel bajaride woimu täitsa ära bäwitada.

Iman IV. jagas riigi wäikestesse osadesse ja 
seadis omalt poolt usaldusemebed, Wene ajaloos 
„opritsknikkude" nime all tuntud, üksikute osade 
ülewaatajateks. Opritsbnikkudeks sõimad mebed, keda 
tsaar täitsa usaldas ja kes iga pidi ta sõna 
kuulsiwad.

Nõnda bakkas siis tsaar oma beaksarwamise 
järele walitsema ja arwatawate äraandjatega tali
tama. Kõige pealt andis ta opritsbnikkudele oma pea 
järele talitamiseks täielise woli. Isaar sõitis Alek
sandrowski alewisse, kus ta enesele kloostri-ülema 
riided selga pani ja oma ZOO opritstmikule jälle 
munga-ülikonnad, ja seal bakati siis jumalateenistusi 
pidama. Need kestsiwad kaua ja tsaar palus ise 
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niiwoi't ärdaste, et ta otsa peale rakkest maa rvastu 
kumardamisest mubud üles ajasiwad. lumalateenis- 
tusecl löppesiwad ülitoredate pidustustega ja siia
maale kuulmata piinamistega ja surmanuhtlustega.

VVäga osamaste kirjeldab Kostomarow oma 
uudisjutus „kudejar" neid piinamisi, millest järgmi
sed osad wälja matame.

„äuures, pikas ruumis, millele ülemal olem 
rellidega kaetud akende rida maigust andis, nägi 
,l<udejar" mitmesugusid piinariistu, äeal oli neid 
tassikllünte kujulisi, saagisi, suuri naelu, naelu, 
mis laua sisse löödud ja mille teramad otsad üles
pidi olimad. Nurgas küdes päratu suur abi. l<oik 
põrand oli merega üle ujutatud. l<eset ruumi oli 
troon. Isaar istus pojaga waikseit trooni ääres 
pingi peal. Nende taga miibis tsaari armualuste salk.

loodi pikk keskealine mees sisse. la karmal 
tuli birmunud näoga naisterabwas ja 17-aastane 
poiss.

lsaari käsu peale töiwad opritsbnikud suure 
laua, millel teramad naelad sees olimad, sinna ja 
sidusiwad alasti maetud Kasarini selgapidi sinna 
külge. Ninda, köbtu ja käsa põletati põlema taelaga

Isaar ütles:
,,l<udejar ja sino, lllamstrjuk, pekske „kassidega" 

Xasarini naine ja poeg ta silmade ees surnuks, 
ttämitage see kutsikasugu täitsa."

Naisterabmas kisti pealaest jalatallani paljaks, 
seoti käed ja jalad kinni ja pandi põrandale'. Nii
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sama tekti ka poisikesega. Kuäejar peksis, lõi kõi
gest jõust ema, Mamstrjuk jälle poissi, aga teiseä 
opritsknikuä keerasimaä waketewakel neil selja, 
siis jälle rinna ülespoole, la niikaua pekseti neiä, 
kuni naä surimaä

äellepeale tooäi terme perekonä sisse, tsa, ela- 
tanuä naine, kaks tütart ja kaks lapsukest.

„^aata", ütles tsaar, „meie kakkame su tütar- 
äest peale. lõmmake naä jalgupiäi üles ja saagige 
pooleks.

Kuni opritslinikuä käsku täitsimaä, läks tsaa.' 
Ijutemi läkeäale, kes põimik oli, ja ütles lõkkikistuä 
tütaräe peale näiäates:

„>^aata oma sugu käki ja piina nüüä pealt. 
XVaata, missugust palka truuäuseta ja kamalaä 
orjaä saamaä."

Ema tormas meeletumas olekus tütaräe juuräe, 
kelle meri ojana woolas. Opritsknik paiskas ta tu
gema! tõukel eemale.

„VVäikeseä lapseä wisake akju!" möirgas tsaar.

Naisterakmas kaotas kaapis otsustamisemoimu, 
ta küüäis miäagi, millest äraneeämist kuuläus.

„AK, ta uriseb meel oma keelega," ütles tsaar, 
„kange talle käis suku ja käristage karmuni lokki. 
Aga sina, Kuäejar, torgi teäa nõeltega."

Opritsknikuä täitsimaä tsaari käsku ja Kuäejar 
torkis teäa suure nõelaga igale poole kekasse.

„Küllalt," ütles tsaar, „lää talle nael ajuäesse
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Kuäejar täitis tsaari käsku, aga paar opritsk- 
nikku koiäsiwaäisa käsist kinni ja talle walati sauest 
patist su!a tina suku

„toa, joa tulist jaoki!" kõneles tsaar.

Ijutew langes maka ja wiskles weiäi aega 
põranäal. Isaar tunäis ta kramplemisest lõbu.

äellepeale tooäi ilus 25-aastane meesterakwas 
ükes mana emaga sisse. la nägu tunnistas noo- 
ruse-iluäust. Naisterakwas kaiäis oma pea nii kõrgel 
ja julgeste, just kui oleks ta kingitust läinuä wastu 
võtma.

Isaar ütles:
„Wärst Paris lulupaw, sa unustasiä lumala 

äm ja polgasiä meie suurt armu, mis sinule ja su 
sugule osaks on saanuä. 5a taktsiä meie waenlase 
juuräe põgeneäa, selle äraanäja Kuberski wiisil. 
la sinu ema oli sinule selle juures abiliseks, Nga 
tümal tegi seäa awalikuks: sinä wõeti teel kinni, ja 
selle eest peaä sa surema, pange ta teiba otsal"

„Isaar, waiitseja", ütles kukkamoistetu, „mina 
ei ole mitte sinu wastu äraanäja, aga sinu riigist 
taktsin ainult su waljuse pärast ära pögeneäa, miile 
alla meie ilma süüta langeme. Kui koera ilma-as- 
jata peksetakse, siis jookseb ta ka ära. Nüüä oleme 
su käes, tee meiega mis tcrkaä. Nga ka sina 
läkeä koktu ette — lumala ette. la mõistab meie 
kõikiäe pärast su peale kokut".

Noormees lööäi terawa teiba otsa.
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„äina ei ole tsaar/ kisendas ema, „sina oleä 
kurat, sa oleä werejänuline metselajas. piina meiä, 
kisu lõbki! Ole sa lumala ees ära neetuä! äa lõpeä 
ise ja kaik su werejänuiine sugu!"

„M, ali, ab," kisenäas tsaar, „würstiproua, 
sul on ju päris mananaise keel. Näka on, et sa 
naljakas naisterakwas oleä. Ma takan sulle ka lus- 
tilise surma walmistaäa. kõäistage ta surnuks, 
kuäejar, kakka sa peale!"

kaske töö langes kuäejari peale. »?üräti- 
proua jooksis igale poole poja ümber, kes teiba 
otsas seisis, kuäejar jooksis ta järele. lemaga 
ükinesiwaä ka teiseä. VVürstiproua kisenäas, nae
ris metsikult, ja kukkus wiimaks mõistust kaotaäez 
moka. leäa lasti weiäi pukata. kui ta jälle mõis
tusele tuli, jooksis ta poja juuräe. Opritsbnikuä 
püüäsiwaä ta sealt kinni, wiskasiwaä pöranäale ja 
koäistasiwaä surnuks.

äee rakustas tsaari mõneks minutiks, äiis käs
kis ta teisi ette tuua, l t mõisnikku tooäi sisse.

Isaar käskis naä täitsa alasti wõtta. viiele 
käskis oma silmaäe all keewa wett kaela kallata, 
mille juures kabele opritsbnikule, kes tsaari käsku 
täitsiwaä, õnnetus jubtus: naä walasiwaä ka koge
mata enäa peale wett. Isaar naeris seäa näbes. 
kolmel raiuti käeä otsast ära ja kolmel jälle jalaä 
alt ära ja mõlemaiä pekseti piitsaga. Csimeseä, kel
lel käeä ära raiuti, sunniti jooksma ja jalutumaä 
roomama, kui naä kange werejooksu pärast mõis- 
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tüse kaotasiwaä, siis käskis tsaar Kuäejari neile 
rusikaga pake peksta ja naä moka lüüa.

Nüüä pööras tsaar opritsknikkuäe paole ja 
küsis karvaste:

„Kas rnu koktumöistmine on oige?"

„Oige, waiitseja!" kisenäasiwaä opritsknikuä. 
„Niisama oige kui lumaia kokus!"

Cäasi jutustatakse, kuäas tsaar üke oma läke- 
äai olema opritskniku, basmanowi peale mikastas, 
keäa ta sunäis oma isa ära tapma. Kostomarow 
kõneleb sellest iman Nirmsa koktumoistmisest järg
miselt :

„Kas teie kaik ei anänuä mannet, kui opritsk
nikkuäe kulka astusite, et ka mitte oma kkasele 
isale armu ei anna, kui seäa tsaari au ja termis 
nõuab?

deäka, ka sina anäsiä ju selle wanäe! Näita 
nüüä, et sa mitte ainult suuga wannet ei pea, waiä 
ka teoga, äinu isa on tsaari äraanäja, tapa ta 
ära!"

,, 5öö, seäor, kui tsaar käsib," ütles Nleksei 
basmanow.

feäor iöi noaga isale süäamesse.

iman Nirmus ei taiitanuä niiwiisi mitte ai
nult bojariäega ja oma teenijatega, waiä ka oma 
sugulastega. la käskis oma poolewenna ^laäimir 
Nnärejewitski ära tappa, sellepeale wlaäimiri ema 
ja oma pruuäi wenna lüri lese ära uputaäa.
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Nönäa sattus ka Kuäejar, nagu Kostomarow 
jutustab, tsaari miba alla ja apritsbnik pancli selle 
laua peale sööma, kus kobal ta armas naine üles- 
pooäuna rippus. la seati nii, et iga käeliigutusega 
naise külge puutus, äeesama Kuäejar taktis wii- 
maks tsaari kallale karata, ja selle eest lasti ta 
siis külmas keictris nälga surra.

äeesama tsaar löi ka birmsos wibatujus oma 
rauast porgaga oma poja, aujärjepärija maba.

VVöitluses bojariäega laskis Iwan IV neiä üle 
poolte maba tappa ja wäbenäas seega ka suureste 
nenäe wöimu ja täbtsust. Nga ta ei jäänuä wöit- 
luse juuräe bojariäega piäama. la oli ilma balas- 
tamata koigi wastu, kelle juures ta aga mässu- 
meeie üle kabtlusesse sattus. Keegi kelm tegi wale- 
kirja, milles oli üteläuä, et Nowgoroä tabta ennast 
koola alla anäa. Ja see oli pobjuseks, et ta Nowgoroäi 
tuli ära bäwitama.

luntuä ajaloo-teaälane äolowjew kirjutab selle 
üle järgmist:

2. jaanuaril 1570 ilmus Nowgoroäisse tsaari 
wäe eessalk, kelle korä oli linna wabi alla wõtta, 
nönäa et sealt mitte ükski inimene wälja ei pää
seks. 6. jaanuaril tuli tsaar ise oma pojaga, öue- 
konnaga ja 1500 kütiga, leisel päewai waeti kaige 
pealt mungaä ja kloosiri-ülemaä käsile. Naä pek- 
seti keppiäega surnuks ja surnukebaä saaäeti kloost
risse mabamatmiseks. Kolmanäamal päewal läks 
tsaar ise kinälusesse äotia kirikusse jumalateenis
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tusele. ^olkowi sillal tuli talle, nagu komme nõuab, 
ülempiiskop !?imen ristiga wastu; aga tsaar ei läi
nud risti juurcte. Isaar tegi ülempiiskopile äraand
mise eest ettebeiteiä, käskis teda jumalateenistust 
pidada ja läks selle järele kõrge waimuliku juurde 
lõunat sööma.

Isaar istus laua taba — jutustab äolowjew 
oma raamatus „venemaa ajalugu" II. ibk. I7Z— 
t74, ja bakkas sööma, äkitselt andis tsaar birmsa 
kisendamise läbi, nagu see mooäiks oli, oma würsti- 
äele ja bojariäele märku ja need bakkasiwad ülem- 
piiskopi kassasid rööwima. äiis wõeti ka ülempiiskop 
kinni, äellepeale läksimad bojarid äotia kirikusse 
ja mötsirvad sealt kiriku ebted ja warandused ära. 
Nii tebti ka kõigis teistes kirikutes ja kloostrites, 
äelle aja sees läks tsaar übes ülempiiskopi majast 
oma korterisse, kus siis kobut kakati pidama. la 
juurde toodi sinna Nowgorod! elanikka, keda wabi 
all peeti: neid piinati, põletati, äüüdistatud seoti 
saanide külge, weeti VVoikomi sillale, kust neid jõkke 
wisati; naistel ja lastel seoti käed-jalad kinni ja 
wisati kõige kõrgemalt kokalt wette; wäikesed lap
sed seoti emade külge kinni ja wisati wette, kt 
keegi ei saaks ära pääseda, selleks sõitsiwad bo
jaride lapsed lootsikutega mööda jõge, kus nad oda
dega, pootskaakidega ja kirwestega igaüke põkja 
wirutasiwad, kes peale juktus tulema.

Nõnda tekti igapäew terwelt 5 nädalat. Neale 
koktuja käwitamise lõpusõitis tsaarümberNowgorodi, 
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kus ta kloostrita käis jo munkaäe kongisi käskis 
riisuäo. lo käskis wilja-aiäaä ja nabraä pälema 
sülläata, loomaä maka tappa, pärast käskis ta Now- 
goroäis kaik poeä puktaks riisuäa, kaubaä pok- 
jarii laiali pillata, 5ellel ajal saaäeti sõjariistus wäe- 
salgaä igale poole umbes 250 wersta ümber linna 
olervatesse kobtaäesse ja igal pool kästi kaik pal
jaks riisuäa jo äro käwitaäa. Kogu see käwitamine 
kestis 6 nääalot.

Niisugune oli lroon w. tegemus, kes owolikult 
kuulutas, et tol roäim on oma beaksormamise jä
rele ormu onäa ja karistaäo. VValitseja, kes mitte 
mingisugust mosturääkimist ei saliinuä, muutus 
peatselt roereimejaks ja wägiwaläseks piinajaks, 
luba see oli sellel ajal äraanämine, kui ülemal- 
täkenäatuä tegusiä mitte beaks ei kiiäetuä. On teaäa, 
et tsaar metropoliäi silippi laskis sellepärast ära 
tappa, et see julges talle miäagi noomicoalt üteläa. 
Nkiläane oli tsaar ja nubtlus langes kergesteto läke- 
mate sopraäe peale. N. lolstoi jutustab oma ro
manis „^ürst äerebrjanoi", et tsaar olla übe mana 
bojari lltorosomi peale pakaseks saanuä ja käski- 
nuä talle narriülikonna selga ajaäa. Nga bojar ütles 
tsaarile ta teguäe kokta tõtt suu sisse, kuna ta selle 
eest muiäugi piäi surema.

„Kuäas ma sulle nalja teen?" küsis Morosorv 
küünarnukkiäega laua peale toetaäes tsaari käest 
ja waiitsejaie silmi waaäates. „5a oleä tark nalja- 
tuste peale. Ntissugusiä naljasi ei ole küll sellest 
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ojast saadik, kui sa venemaad waktsed, siin ette 
tulnuci. äa naljatasid juba siis, kui alles poisikene 
olid, ja ajasid rakwast uuiitsal kodusega puruks. 
Lõbustasid ennast jaki pea!, kui koeropaistele käsu 
andsid wärst äckuiskit ära tappa. Kui pikkwa ela- 
nikuä tukwaä sinule sinna panäuä asewaktseja 
peale kaebama, siis walmistasiä sa enesele seega 
lõbusat nalja, et neile keewa torma käskisiä kabe- 
messe malada."

Opritsknikud taktsiwaä bojari kallale tungida, 
kuid tsaar peatas neid.

„klga see oli kõik lapsenali," kõneles lllorosom 
edasi, „5ee tüütas sind warsti ära. 5a kakkasid täkt- 
said meki munkadeks pügama ja oma lõbuks käbis- 
tasid sa nende naisi ja tütreid. Ka see tüütas 
sind peatselt ära. 5iis kakkasid sa oma paremaid 
teenijaid wälja walima ja neid piinama, 5ee oli 
lõbusam tegewus, ei tüüdanud ära. ta seal kakkasid 
sa ka Kristuse kirikut teotama, 5a matsid igasugu
sed kulgused, panid nad munkade riidesse, ka enesele 
ajasid selle ülikonna selga. la päewal tapsite siis 
inimesi ja ööse! laulsite kiituselaulusid. 5a olid ise 
üleni merine, laulsid ja kelistasid ja ise pidasid 
peatselt ka jumalateenistuste, 5ee oli kõige lõbu
sam nali, niisugust ei suuda juba keegi teine wälja 
mõtelda."

ttirmu ärataw oli mana sõjajukataja nägu 
waikiwate opritsknikkude kulgas. la narri-ükkond 
kaotas oma mõju. la tikedate silmaripsmete alt 



28

säkmisimaä mäiguä. VValge kabe langes suurepärali- 
selt rinnale. lema suurusega worreläes jäi tsaar 
Kaapis wäikeseks.

„VVaktseja," kõneles lllorosom eäasi, „su uus 
naijataja on su ees? l<uuia ta miimast nalja. Kuni 
sa elaä, seisab rakma suu kirrnu pärast mait, ^ga 
läkeb see neetuä malitsuse-aeg määäa, siis käib su 
nimi ka sugukonna käest sugukonna kätte neeämi- 
seks eäasi. äiis algab lssanäa wiimane kokus. Kõik 
neeä sajaä ja tukanäeä, keäa sa oleä topnuä, kõik 
piinatuä naiseä ja lapseä, keäa sa piinasiä ja kämi- 
tasiä, kaebawaä sinu peale lssanäa ees ja nõuawaä 
sulle, oma piinajale, nuktlust. la ükel kirmsal päe- 
wai seisan ka mina lssanäa ees, sellessamas narri- 
ülikonnas, ja nõuan oma au tagasi, mis sa minu 
käest oleä ära riisunuä. la sinä misatakse igame- 
sesse tulesse, mis on kuraäitele ja tema inglitele 
walmistatuä."

lllorosom waikis, keitis ükpõlgama pilgu tsaari 
armualuste peale ja läks, ilma et keegi teäa oleks 
julenuä kinni piäaäa. Keilegil ei tulnuä mõttesse 
teäa kinni koiäa.

läktsalt astus ta lauäaäe riäaäe makeit läbi 
ja kui ta kellukeste kõla (narri-ükkonna küljes) 
waikis, siis mabanesiwaä ka opritsknikuä kokme- 
turest. lllaljuta tõusis üles ja ütles tsaarile:

„Kos käsiä teäa koke praegu maka lüüa woi 
mangi panna?"
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„VVangi!" büüdis tsaar, karra ta binge sai 
tõmmata „kloidke teda, saatke teda! waadake, et 
ta ei kärrvo, kuni aeg tuleb. äina wastad ama peoga 
ta eest."

peale dwan tlirmsa surma kindlustati tsaari 
wõimu ikka eäasi, olgugi et see ilma endiste kole
duste ja piinamisteta sünclis. äee maimu kindlusta
mine seisis kõige pealt nende inimeste najal, kelle 
aladel raske wäeteenistus seisis. Neile pidiwad 
muidugi teised seisused ülespidamist muretsema, 
lalupojad oiiwad sunnitud mõisnikkude maid bari- 
ma, et need siis oma korda wõisiwad wäeteenistu- 
ses wiibida. l<ui talupoegade elukord möga raskeks 
tekti ja neile ära keelati üke mõisniku juurest teise 
juurde minna, siis bakkasiwad katalupojad siiamaale 
asumata ja tundmata maid üles otsima, et sinna põge
neda. kndised pärismaad jäirvad sellel põbjusel ka 
aeg ajalt tükjemaks.

XV!. aastasaja teise! poole!, kõneleb professor 
Platonow, oli Moskwa riigis palju tübjaks jäänud 
maid; elanikud oliwad küladest ära põgenenud, kiri
kutes ei olnud laulmist kuulda. l<uni nüüdse ajani 
on sellest weel mälestus järele jäänud ja tübjaks 
jäänud kobad on oma nimed alal boidnud.

Wäikesed mõisnikud sattusiwad raskesse seisu
korda, sest neil ei olnud ju wõimabk niipalju talu
poegadele maksta, kui rikastel meestel, la sellest 
siis tuli, et talupoegade äraminemise üle alaliselt kaeb- 
tusi tõsteti ja talupoegade õigusi enam ja enam kit
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sendati. luba 1497 tegi seadus talupoegade ära
minemise kotita mõnesugusid kitsendusi ja 1550 kin
nitati neect maksmaks. Iwan IV. walitsuse löpul läks 
mõisnikkude seisukord meel pakemaks, milleks sõ
jad ja sisemised korratused mõjusiwad. äeal taktis 
walitsus möisnikka awitada ja talupoegadele keelati 
ükest kokast teise minek täitsa ära. Lee sündis XVI. 
aastasaja lõpul.

Üleüldist käsku eiolnud, mis talupojad täitsa oleks 
maa külge köitnud, aga fedor dwanowitski walitsuse 
ajal ilmuwad juba käsud, mille järele põgenejaid 
endistele mõisnikkudele tuleb tagasi anda, äellest 
ajast langeb siis wene rakrvas orjopõlwesse. Nak- 
was, kes kard waba oli olnud, jääb nüüd mõisnik
kude täieliseks omanduseks.

lalupoegade õiguste kaotamine, orjapõlwe 
tulek sündis nõnda siis riigi wõimu wägemamaks 
minemise järele, Nga juba selle! ajal, nagu peagi 
näeme, oiiwad kõik seisused riigi tööjõuks ja kõik 
peawad sunduslist riigiteenistust kandma, kelle üle 
ainult riigiwõim korraldamaks ja käsutawaks wõi- 
muks seisab. ,

Nõnda sai siis XVI. aastasajal Moskwa (valitse
jate wõim wanade pruukide üle täielise wõimu oma 
kätte. Nga need wanad kombed ei wõinud ju jälje
tumalt kaduda.

twan IV. koledad waljused sundisiwad ju mui
dugi wanu käid aegasid mäletama ja mõisnikud kak- 
kosiwad mõtlema, kudas tsaari õigusi kitsendada.
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Kui Wassili ächuiski 1606 tsaariks waliti, lasti 
teria kiri anda, et ta kedagi ilma tõsise koktupida- 
miseta surma ei anna. lõsise kohtupidamise all 
moi5teti seda, mida bojaridega ühtlaselt peeti. Ka 
nõuti seda, et tiukkamõistetute Varandust ei mõida 
ära matta jne.

Kui t6I0 poola kuninga poeg VVladislam ma
hti, pandi mlle ka mitmesugused tingimised ette, 
mis ta mõimu pidimad piirama. Näituseks ei wõi- 
nud uus maiitseja ilma hojaride nõusolemiseta sea
dusi muuta, maksusi peale panna. Need kirjalikud 
tingimised on siiamaale järele jäänud. Ka esimene 
Nomanomi sugust walitseja lNihail deodorowitsh wõt- 
ttis need tingimised wastu.

äellest näeme siis, et XVI. aastasajal, selle peale 
waatamata, et walitseja, tsaari maim küll määratu 
suur oli, teda ikkagi ei mõinud ilma kitsendamata 
maimuga Valitsejaks pidada.

õojaride duumas oiiwad Vürstid ja bojarid, ma
nade tähtsate sugude esitajad, laiade maade pida
jad. pärastpoole nimetas tsaar sellele duumale 
omalt poolt weel liikmeid juurde. la asupaik oli 
lossis ja duuma liikmed oiiwad alati tsaari ümbru
ses. ttarilikuit maadati uued seadused duumas läbi, 
ja duuma asi oli ka Väljamaa Valitsejatega läbi
rääkimisi pidada ja niisama ka walitsuse ja kohtu 
tähtsamate küsimuste harutamine. Ngo bojaride 
duuma õigused ei olnud milte rajatud ja tsaaril oh 
maim ka nende otsuste alla ennast mitte alandada.
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äeileks leiawaä Wene ajalooteaälaseä ajaloost 
näitusi.

Nõnäa piäas siis tsaar üksikute bojariäega ja 
ka bojariäe äuumaga nõu, kuulas neiä, ütles, mis 
teka, ja bojariä tegicoaä otsuse, bojariäe äuumal ei 
olnuä otsustamise-õigust, ta mõis ainult nou anäa, 
aga sellegi pärast oli sellel Sigusel oma kokast 
suur täkenäus.

Xa rakmas mattis Moskwa riigis malitsusest 
osa, nimelt semstmokoosolekute läbi, äellel koos
olekul piäiwaä moka rakwa osemikuä (püris-talu- 
pojaä ja -orjaä ei wõinuä sinna asemikka saata) 
„terme rakwa" nimel kõnelema, äemstwo koosole
kutest mattis kõrgem moimulik seisus osa — oma 
taktmise järele ilma malimata, siis meel bojariä, 
mõisnikuä, kaupmekeä jne. Nõuäeks oli, et semstwo- 
koosoleku liikmeks maiituä isikuä piäiwaä „keaä 
ja arukaä" inimeseä olema, Nenäe koguäe liikmete 
arm oli õige mitmesugune. Xõige arwurikkam oli 
semstwokogu 1648. aastal, kus kikmeiä, warmulikuä 
ükes armamata, 240 oli.

äemstwokogu awas walitseja oma kõnega, 
milles ta neiä põkjusiä teatas, mispärast kogu kok
ku kutsutuä, ja üktlasi ka küsimuseä, mis karuto- 
mise alla tulewaä, awaläas. äemstmokoguäe õigu
sele ei olnuä seaäuses mitte mingisugusiä piirisi 
panäuä. Nagu juba täkenäatuä, ei olnuä walitseja 
ka mitte kokustatuä neiä kokku kutsuma, mõis ju 
ka ilma nenäeta talitaäa. Nastast 1658 ei kutsutuä 
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täielisi kogusiä mitte enam kokku, sest, nagu pro
fessor äergejewitsk ära näitab, ei olnuä bojariänen- 
äega mitte enam rakul, kes tsaari moimu oma ka
suks taktsiwaä tarwitaäa. Ka näitasiwaä semstwo- 
kogu liikmeä mitmesuguste kuri-'ja ülekoktu-teguäe 
peale, mis bojariäele sugugi ei meeläinuä.ja naä 
püüäsiwaä tsaarile selgeks teka, et neeä koguä 
täitsa ilmaaegu on. Nonäa ei kutsuta siis XVI), 
aastasajast semstwo koasoiekuiä mitte enam täiel 
armul kokku, /linult karuiäastel koräaäe! kutsutakse, 
poolikuä koguä kokku.

s/ - r 4 4 >.«
A tr v H

V.
X b

Nagu ülemal juba kirjeläatuät oli Mõskma 
riigis nüüä wägem riigiwäim asurrtstz. bojariä 
oliwaä oma enäise politikse täkenäuse ära "kaota- 
nuä, olimaä rikaste meestena tsaari läkemaä näu- 
anäjaä. äemstwo koosolekuä ei woinuä nenäe täken- 
äust mäkenäaäa, sest neeä tulirvaä koopis karma 
kokku, kuna bojariä alaliselt tsaari ümber asusi- 
waä. Nönäa siis tuli, et iiktrakwa peale aja jooksul 
raskeä maksuä kogunesimaä ja ta seisukorä läks 
Moskwa riigis niiwört raskeks, et mitmeä talupo- 
jaä ja teiseä, kellel niiwSrt jõuäu oli, kasakate 
juuräe ja mujale pögenesimaä. Üleüläse tunäsiwaä 
küla- ja linnaelanikuä oma seisukrora sellel ajal 
wäga raske oiemat ja oliwaä malmis igasugust lii
kumist toetama, mille eesmärk oleks olnuä seisu- 

2
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koräa nenäel kergenäaäa. Lellele tuli meel usuline lõke, 
wanausuliseä juuräe, keela kakati walit5U5e paolt 
taga kiusama. l<a neecl ei olnuä ju selleaegse walit
suse wastu kuäagi sõkraliseä. Luurt wenemaa mässu 
1605 — 1615 seletatakse just selle waral Võima
likuks, et inimeseä walitsuse poolt suurte raskuste 
alla oliwaä keiäetuä. lust sellel põkjusel mõis mässu 
peameke ätenka kasini salk riii wägew olla, üli- 
arwurikkaks minna, et rakwas kojariäe ja amet- 
nikkuäe walitsust põlgas, paneme seäa mässu, mis 
wenemaa ajaloos wäga täktjas on, läkemalt täkele.

Aastal l665 laskis tsaari wäeülem Ooigoruki 
poola soja ajal kasakate ülema Ääsini sellepärast 
surma saata, et ta oma woliga teenistusest ära läks. 
Hukatul jäiwaä kaks wenäa Ltepan ja sroll elusse, 
järgmisel aastal, 1666, wõttis ätepan ette wabaiä 
kasakaiä koguäa, inimesi, kes Moskwa tsaaririigist 
oliwaä ära pogenenuä. la taktis merina eest kätte 
maksta ja Moskwa bojarisi ja teisa täktsaiä isikuiä 
riisuäa. la kogus enese juuräe waeseiä kasakaiä, 
sest et jõukaä Moskwa tsaari teenistust jo palku 
enamaks piäasiwaä, nii et Äasin nenäe peale ei 
mõinuä loota.

Algusel wiikis Äasin oma sõpraäega Wolga 
jõe peal, aga selle järele, 1668, läks ta Kaspia 
merele, la laotas ja rääwis kaläa-äärseä persia 
maaä puktaks ja käwitos ka persia mäe ära, Kes 
ta wastu wälja saaäeti. Aga järgmisel aastal tuli 
ta Wolga peale, Astrakanisse tagasi. Astrakani 



Z5

sojapeakkuä kuulutasiwaä Moskwa tsaari lubada 
kasakatele nenäe süääe eest armu, kui naä täktsaiä 
inimesi, keela nacl mängis peawaä, lakti lasewaä, 
kui nacl suurtükicl wälja annamai ja selle waran- 
(luse kätte annawaä, mis kersia laemaclelt ära 
mätsiwoä. äee waranäus oli persia walitseja paolt 
Moskwa tsaarile kingituseks määratuä. V^äepeali- 
kuä saiwaä kasini käesl rikkalikult altkäemaksu, 
kuicl neiä tingimisi ta ei täitnuä. äojariistu ja ini
mesi anti osak wälja ja Kasin läks Vani jõele 
pokjatu rikka saagiga. VVarsti ulatas Kasini kuulsus 
kaugele ja ta juuräe kakkasiwaä peagi kasakaä ja 
muuä inimeseä suurel kuigai woolama. „kasin oli," 
jutustab ajalooteaälane, „kcigi wastu beläe ja lakke, 
jagas juuräetuiejatega oma saagi, toitis näljaseiä 
ja kattis waeseiä. leäa nimetati isakeseks, peeti 
imetegijaks, usti igas asjas ta mõistuse, wäe ja 
onne sisse. la ei püüänuä ennast teistest kasa
katest ei kuäagi eraläaäa, elas niisama, nagu käik 
teiseäki. kaik, mis ta Kersiast kogus, jagas ta 
woeste kätte, ätenka nagu oleks teistele, aga 
mitte enesele elanuä."

Vani jae! olles kogus ätenka Kasin suureä 
sojawäeä kokku ja läks siis aastal t670 Isarit- 
soni linna juuräe. klanikuä tegiwaä ise linna wära- 
waä lakti ja ka üks osa waimulikko wotsiwaä meke 
suure aupakkumisega wastu. Isaritsoni wäeülem 
lurgenjew sai surma, kellele ainult wäike osa bo- 
jarisi ja küttisi truuks jäi. 5iin anäis kasin awa- 



Z6

likult teaäa, et ta äraanäjate bojariäe wastu üles 
astub. lal läks koräa tema wastu wäljasaaäetuä sõja
mäest wõitu saacta ja wõttis ka ilma sõjata Kamösckini 
oma olla, Kstrakanist saaäeti ta wastu ZOOO meke 
suurune kütiäe salk. Kga kütiä ei olnuä juba nii- 
suguseä, kelle peale oleks wõinuä kinälaste loota. 
Kasini poolekoiäjaä kinnitasiwaä neile, et „ätenka 
astub rabwa eest wälja ja kui tolle allo antakse, 
siis teeb ta kõigile beaä, terwele rakwale." Kui siis 
ätenka awalikuks tuli, läks tsaari wäes laewaäel 
mäss lakti. Kõik täktsaä mekeä küüäsiwaä:

„lere, isake, meie waewajate käwitaja!"
la sõjamekeä siäusiwaä oma ülemaä kinni 

ja onäsiwaä naä kasakate kätte.
ätenka kisenäas: „VVennoä — oige terwitatuä! 

Mina tulin teile wabaäust kinkima. leie olete mu 
wennaä ja saate niisama rikkaks kui minagi olen, 
kui aga muile truuks jääte ja mu sõna kuulate."

la siis lõöäi kõik kütiä moka, ainult wäe- 
jukataja 5wow jäeti elusse. Kinult üks tsaariwäe 
mees peasis ära ja tõi koieäa sõnumi Kslrakani.

ilõnäa peasis Kasin üsna kergeste Kstrakani 
linna. lema jõuä läks päew - päewalt suuremaks 
ja tugewamaks. Kstrakani wäejukataja tegi kõik 
linna kaitseks, mis iganes wõimalik. Kstrakan oli 
sellel ajal tugew kinälus. la! oli kiwimüür ümber, 
kus pea) 460 suurtükki aü. Kga kõik neeä walmis- 
tuseä oliwaä päris ilma - asjata, sest rakwas ja 
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Zõjamebeä anäsiwaä linna ilma wõitiuseta Kasini 
meestele alla.

Kasin nubtles raskeste ülemaict. väepealikud 
laskis kiriku tornist maka wisata ja kaik linna 
paberiä põletas awalikult rabwa ees turul ära.

Kui ta Astrabanis oli oma asjaä karrale seaä- 
nuä, sinna omale asemiku ametisse pannuä, tõttas ta 
l 0.000 sõjamebega mööäa Wolga jõge eäasi. lal 
oli nõu Moskwa peale tungiäa. Kasin wõttis Lara- 
towi, Lamara ära ja tuli äimbirski alla. Lelle aja sees 
läksiwaä ta saaäikuä igale voole mööäa Moskwa 
tsaaririiki laiali. Kõige rokkem tagajärge oli nenäe 
tegewusei praegustes MsbniMowgoroäi, lambowi, 
Pensa kubermanguäes ja naä tungisiwaä isegi kuni 
Kowgoroäi kubermanguni, kuni Walge mere kallas
teni. Ka pealinnas oli Kasini meki. Oma kõneäes 
ja üleskutsetes, mis ta wälja saatis, kinnitas 
ätenka Kasin, et ta läbeb bojarisiä ja teisa nenäe 
sornaseiä isikuiä ära bäwitama ja tabab Wene
maa! niisuguse korra luua, kus kõik übeõigusliseä 
on. „Ma ei taba mitte tsaar olla," büüäis ta, 
„waiä taban teiega kui wenä elaäa." Kerge oli seäa 
rabwast üles kibutaäa, kes bojariäe ja ametnikkuäe 
wastu waenuline oli. >tga raske oli Wene rabwa 
usaläust ja lugupiäamist tsaari isiku wastu kõi- 
gutaäa. ätenka laotas jutu laiali, nagu oleks Kleksei 
Mikailowitsbi poeg tema juures oiewat, kes sellel
samal aastal !7. jaanuaril oli ära surnuä. Oiisama 
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kuulutas ta ka seäa, et wana patriarb Nikon ta 
juures wiibiäa.

Nenäel kirjaäel, mis ätenka wälja saatis, oli 
suur maju, iseäranis äimbirski ümbruses.

äuure osa ^enemaaä oli see mees põlema süü- 
äanuä. l<ibuiajaä käisiwaä saikaäe kaupa ümber 
ja ajasiwaä rabwa mässama. 5innaä anäsiwaä alla, 
isaariwäe jubatajatele ei antuä armu ja igaübe 
ots oli bukatus, kes julges wastu panna, kes mäs
sajatega kaasa ei läinuä. äellest mässust kõnel- 
äakse kõiksugusiä koleäusetegusiä. la ätenka eest 
täitis birm pealinna ja küsiti, mis siis teka, kui ta 
tuleb. !<eegi mana mees wastas selle peale: „^abwas 
peab talle au pakkuäes wastu minema. Niisugune nõu- 
anäja pooäi üles, pärast leiti linnast meesterabwas, 
kes rabwast tsaari wastu üles kibutas. tNebel raiuti 
käeä- jalaä ära ja pooäi üles.

lemnikowi linnas oliwaä mässajaä 2 papi 
jubatuse all ja keegi munk korjas talupoegaäe sal- 
gaä kokku ja jubatas neiä.

Nbe sõnaga: INoskwa walitsus, mis mitte rabwa 
poolt tugewust ei leiänuä, bakkas kobe kaikuma. 
Xeegi kõneleb, nagu l<ostomarew kirjutab, selleaeg
setest sünämustest järgmiselt:

„VVargaä ja mässajaä kibutasiwaä rabwa mõis- 
nikkuäe wastu mässama, äellel ajal läks poeg isa, 
wenä wenna, sõber sõbra wastu sõjariistaäega woit- 
kema ja mõiäeläi kuni teine langes."
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Aga kasin, ama kea mõistuse ja suure takt- 
misejõu peale waaäates, ei jäuänuä siiski kokku- 
kutsutuä rukmakulka korralikult maiitseäu; ta ei 
saanuö selle teoga malmis, miäa ta oli plaanitse
nud. la mõis küll kümne<t tukanäeä kasukuä ja 
talupojaä mässama kikutaäa, kuiä tal ei olnuä 
jöuäu neiä korralikuks mäeks muuta, mis oleks 
lõpuni mustu piäanuä llenäes maokonäaäes, kus 
mäss lakti oli, ei olnuä mitte mingit koräa. 
»?abataktlikkuäe salgaä ja talupojaä, rääwlite korjaä 
ja muiäu ümberkulkujaä inimeseä ei olnuä woit- 
lusele tiarjunuä ja korralik säjameke-elu oli neile ka 
määras. Kui naä nägiwaä, et nenäe käes moim oli, 
siis oliwaä naä küll kangeä, aga niipea kui nägi- 
maä, et woit taganes, siis läksiwaä naä jälle nii
sama ruttu kasini juurest ära, nagu naä sinna oli
waä tulnuä, ja anäsiwaä ennast tsaariwäe juka- 
tajale alla.

Usk kea koräamineku sisse kaäus niisama- 
ruttu, nagu ta tulnuä oli. äa sellest see tuii, et ka 
sini asjal esimese suurema kokkupõrkamise juures 
äimbirski ait ka lopp oligi. Isaari wäejukataja 
oli wärst barjatinski, kellel kuropa mooäi karjuta- 
tuä säjawägi oli. kasin pani kasakatega põgenema, 
kuna ta mässamaä talupojaä saatuse booleks jättis. 
Isaari wäejukataja laskis wäiäuie mulju karistuse 
järgneäa, sest kolme kuu jooksul laskis barjatinski 
üle li.00 inimese ära kukuta, kuna see mäss ter- 
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weit 100.000 inimest oli ära neelanucl. Doni jõelt 
saaäi kosin kätte, rviiäi Moskwasse, kus to ära 
surmati, kuni wiimase lõpuni awaläas kasin kõige 
suuremat taktmisejõuäu, sest ta ei lasknuä kole- 
äate piinamiste juures, ei maemarikka surmamise 
putiul mitte kõige wäkemat käält kuuläa. la seoti 
kake laua wakele. limukas raius esmalt parema 
käe otsast ära, siis pakema jala põimest saaäik. 
kasini suust ei kuuläuä selle juures mingit käält, to 
tegi üleüläse näo, nagu ei tunnekski ta molu, kui 
ta menä seäa nägi ja teaäis, et mõne minuti 
pärast niisugune järg ka tema kätte tuleb, kaotas see 
oma taktmisewõimu. „llla tean walitseja sõnu!" 
kisenäas ta, aga kasin karjus mennale: „Ole mait, 
koer!" Neeä oliwaä ta wiimaseä sõnaä. la keka 
raiuti tükkiäeks, panäi teiwaste otsa, niisama ka 
pea, kuna sisekonä koerte ette keiäeti.

Moskwa walitsus sai sellel pukui küll wõiäu, 
kuiä ta piäi alalisi rakma mässusi alaliselt kartma. 
Nõnäa algasiwaä peale tsaar feoäorNIeksejewitski, kui 
Peeter alles noor oli, Moskwas mässuä.

äeal oli streletsiäe mäss, wanausuliste mäss, 
kiimast koräa tõstsiwaä streletsiä meel mässu siis, 
kui Peeter oli troonile astunuä ja kui kuuläa oli, 
et ta wäljamaal on surma saanuä. (Peeter oli l^ 
aastal wäljamaal.) Peeter tuli tagasi ja käwitas 
koleäate nuktlustega igasuguse mässuwõimaluse 
täitsa ära. (peale tukat streletsi kukati ära.) pärast 
seäa kaäus ka streletsiäe wäeosa täitsa ära. Noor 
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tsaar iiakkas wenemaad, Lääne-kuropa riikisid ees
kujuks mattes, ümber muutma. la algas kaotsi rii
giga sada, et selle käest Läänemere kaldamaid 
ära kiskuda, ja, asutas uue pealinna. Moskwa ja 
Moskwa walitsus oliwad wanaks jäänud, algas uus 
kard, olgugi et ta enese sees bulka mana weel 
boidis.



peterburi (keisri-) HHärk.

terburi ajajärk Wene riigis bakkas sellest 
ajast peale, kui Peeter I. peterburi linna 
Moskwa asemele Wenemaa pealinnaks 
seaäis. See oli l70. Zaostal. Sellele järg
nes ka kogu walitsuse põbjalik ümber- 
muutmine. Aastal 1721 wöttis Peeter 
Suur enesele Keisri aunime ja nõnäa 
kiskus ka sellest küljest Moskwaga 
übenäuse siäemeä katki, sest seal kut

suti walitsejaiä ju tsoariäeks. Peeter l. palgas 
Moskwa wana aega, sest noorelt elas ta seal mäs- 
suä läbi ja oma noorusepäewoäel piäi alaliselt 
Sofia waiitsust ja selle pooleboiäjaiä kartma. Kui 
ta aujärjele astus, tuli talle wanoäe kombetega kobe 
kokkupõrkamine päewakorraie. Moisnikuä, wai- 
mulikuä, wanausuliseä — kõik neeä toetasiwaä 
ennast mana peale. Sellest see siis ka tuli, et uut 
tsaari Kristuse wastasega worreläi.
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Peetril oli tugew läbitungim mõistus, rauäne 
tabtmine, määratu suul' maema-armastus. Peeter ei 
sailinuä mingit masturääkimist ju ei leppinuä il
muski sellega kokku, mis tulle ei meelclinucl. patri
arni umet, bojariäe äuuma, semstmo koosolekult ja 
muud manact kombelt ja seaduselt mõistis ta kukku 
ja tegi otsuseks, neiä ära bämitaäa. Peeter pülläis 
igapiäi Lääne-kuropa mulitsejute laaäiliseks tõusta 
ju sellepärast tuli ta! siis ka uusi kombeiä sisse 
seaäa. la täbtsamaä asutuselt sõjamäg:, laewamägi 
seati ka siis 5ääne-^uropa eeskujul sisse, Neis 
puultututi siis ka kuropa selleaegsete isemalitsejate 
all olemate riikiäe eeskujul ka ülema maimu küsi
must. Iman ttirmus amaiäas oma isemalitsust kir- 
joäes, Peeter I. seaäuses. äõjamäe-seaäuses I7tG 
on lugeäa: keisri Majesteet on isewalitsusline wa- 
litseju, kes mitte kellegile maailma peal ei tormitse 
oma teguäe üle wastust anäa. Niisugust mõimu 
kinnitamist leiäus ka teistes seaäustes. Neeä seletu- 
seä jäimaä ka pärastisele wene seaäuseanämisele 
pokjaks ja on peajoontes kuni meie päemaäeni 
seisnuä.

Peeter !. päewaäest peale jääb keisri piira
mata maimus wene riigi põbjusseaäuseks. äuur uuen- 
äaja kuulutas amuiikult igasugusele manale korrale 
söäa. Nonäa tunnistas siis Peeter I. wene keisri- 
woimu seaäuses piiramatuks.

lxuäas tuli see mõim ta tegemuses amalikuks? 
Nenäe teguäe mõju, mis Peetri omaä wene 
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riigi käekäigu peale awaldasiwad, on ju üleüldiselt 
tuttawad ja õigusega peetakse teäa kaige täktsa- 
rnaks >X/ene riigi walitsejate kulgast. Laulik ütleb 
ta kotita lükedalt ja trekwawalt la oli akademiku;, 
kangelane, puusepp, meresõitja ja oma trooni peal 
oli ta alaline töötaja. Liga Peetri walitsus näitab, et 
ilma piiramata malitsejawöim ka walitseja puu
dustele laialise tegewuse annab. Peeter teadis wäga 
kästi, et ta piiramata — wöimuline walitseja oli. 
Olgugi et ta wanade kombete wastu wõitlusesse 
asus, oma riigile Lääne-Europa riigi nägu püüdis 
anda, jäi aga asjaolu toepoolest suure! moodul en
diseks. loome näituseks seda, kui Peeter kuropast 
tagasi tulles käskis pikad kabemed ära ajada ja 
niisama lllkikesi kuubesi kanda ja see pidi siis we- 
neiased äkitselt sakslaste sarnaseks muutma.

lsaari pidul pidiwad woorad nönda-ütelda 
kepi sundusel ja kepi walitsuse all rõõmustama. 
Ilusti kirjeldab selleaegset tsaari pidustamisewiisi 
kirjanik lllereskkowski oma romanis „Kristuse 
wastone."

Peeter sundis oma aukandjaid jooma, nagu 
ülemaltäkendatud kirjaniku tööst on näka. Kuigi 
keegi oleks taktnud pidustustelt ära jääda, kuid 
seda ei toktinud nad teka, sest piduleminemine 
oli sunduslik ja ärajäämise eest wõis karistuse 
alla langeda. Mõnikord omandasiwad niisugused 
pidustused ka pükadust pilkawa iseloomu, aga preesi- 
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rid tegiwad selles osjas ise ka kaasa, vaimulik 
seisus ei julenud Peetrile mingis asjas wastu ütelda.

Nõnda nõudis ta kord sinodilt selle arwamist 
selle kokta teada saada, kas tal õigus on Nlekseid 
surma saata, äinod wastas, et kaik, mis ta iganes 
teeb, oige ja kea on. Nõnda pandi kord naljaks 
kärjapolwelase matused toime. Matusekäik oli 
järgmine: kongi ees käis Z0 lauljat, käik pisuke
sed poisikesed, sellejärele tuli täies ametiriides 
päialpoiss-papp. äekejärele toodi kärjapolwelase 
surnukeka, mida kuus pisukest kõbust wedasiwad 
ja millele siis kärjapolwelaste rong, toredas ameti- 
riides, järgnes, la et mõju suurem oleks, sõitsiwad 
rongi ääres päratu suure kaswuga grenaderid, vää
rad, kes sellel ajal pealinnas oliwad, kinnitasiwad, 
et niisugust rongikäiku juba mujal kuskil ei näe, 
kui venemaal, äellessamas mõttes pandi ka narri- 
puim toime ja lasti 70-aastane äotow 90-aastase 
preestri poolt Moskwas ära laulatada.

sakest äkwardosiwad tsaari naljatused ja 
lõbustused ka alamate terwisele ja elule kädaoktk- 
kuks muutuda.

Maeti näituseks Nollandi kaupmeke abikaasat, 
kes weetõppe oli surnud. Isaar tegi tal oma käega 
lõikuse ja lasi wee wälja. kõneldakse, et ta mitte 
nii kaiguse kätte ei surnud, waid palju enam lõi
kuse kätte. Isaar ok ise matusel, jõi ja ok rõõ
mus. pidas ennast lõikuse-arstiks ja kandis seile
kokased arstiriistad kaasas, kõik püüdsiwad oma 
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paiseiä, kui neiä juktus olema, kõige suurema koo 
lego marjata, sest tsaar oleks peagi lõikuse ette 
mõtnuä.

l<a alamate maranäusest ei kooiinuä ta palju. 
Nõriäa näituseks laskis ta Peterburis neeä majaä 
ma'na kiskuäa, mis mitte oigel liini! ei olnuä eki- 
tatuä. .

lekaterina Aleksejewna kroonimise pükul kästi 
Moskwas kaupmeeste käest ilma kirinata 60 kõige 
paremat kodust mätta. VVõeti küli ajutiseks, kuiä 
ilmaski ei antuä tagasi. läktsaä ja täktsuseta isikuä 
piäiwaä ükte wiisi tsaari tujusiä täitma.

äee on juba iseenesest mõista, et tsaar, kes 
oma tujusiä igatakes täiäe saatis, õige wäke täke- 
lepanemist alamate kasuäe peale pööras. Xui täkt- 
saiä küsimusi otsustati, näituseks peterburi linna 
ekitamist, siis saaäeti sinna töölisteks talupojaä kok
ku, kes seal kukka saiwaä. /tjaloo-kirjutajaä ütle- 
maä, et naä termete kuuäe kaupa leiba ei näinuä, 
miäa seal tllkjas kakas ka roka eest ei olnuä saoäa, 
suriwaä nälga, kärwasiwaä külmaäes muka-onniäes 
— suriwaä kui kärbseä. linult kinäluse tegemine 
nöuäis saäaäe tukanäete elu, kuna töötegijaiä sinna 
igalt poolt wäewoimuga just kui 'oomi kokku weeti. 
lõeste, see linn, kirmus paraäis, nagu tsaar teäa 
nimetas, on inimeste kontiäe peale ekitatuä. Inimesi 
suri, ütleb Mereskkowski, igapäew nii palju, 
et neiä ei wõinuä kuäagi kiriklikul wiisil moka 
matta.
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Xm Moskwas waljusega walitseti, siis muu
tus see waljus Peeter I. juures meel suuremaks. 
5iin tuliwad uued karistusemoodid päewakorrale. 
Mitmed käsud anti wälja, mis mõisnikkude õigusi 
täitsa kitsendasiwad. päris-talupojad oiimaä orja
dega täieste ükesugusteks tektud. äelle tagajärg oli, 
et mõisnikud woisiwad ka talupoegi ilma maata 
ära müüa, sest nii müüdi ju orjasid.

Üleüldse peab täbendama, et piiramata wõim 
niisugust tubli mõistusega walitsejat, nagu Peeter I., 
mitmesuguste tujude täitmisele saatis, õpetas sellele 
waatele, et kõik pidiwad nii elama, mõtlema ja 
tundma, nagu walitseja seda taktis. Iseenesest 
mõista, et Peetri nõrkade järeltulijate juures see 
piiramata wõim ennast meel raskemalt tunda an
dis. slei! ei olnud mitte Peeter äuure mõistust ja 
aateid, aga wäikesed kurvid suurenesiwad ja läke- 
matel aastatel (kuni t74l) peale Peetri surma asus 
Venemaale raske aeg, kus rakwa õnneliku ja kea 
käekäigu eest muret ei kantud. Xõige pikem sel
lest ajajärgust oli Anna Iwanowna walitsuse- aeg 
(I7Z0 — 40), kus Venemaad äaksamaalt tulnud 
inimesed walitsesiwad, kelle eesotsas keisrinna 
armualune 8iron seisis.

Platonow ütleb selle meke kokta, et sellel ini
mese! mitte mingisugusid kõrgemaid andeid ei 
olnud ja loomu poolestoli ta moraiiwastone. Annausal- 
dusemekena segas ta ennast igasugustesse walit- 
suseasjadesse, aga ta! ei olnud mingisugusid waa- 



48

teid, mingit tegemuseprogrammi ja VVene asjast ja 
rabwost ka mitte mingisugust teadmist, Nga see 
ei keelanud teäa meneiasi põlgamast. la ainus 
mure oli oma seisukorra kinnitamine keisrikojas, 
la töötas kuiga sakslaste ja nende menelaste abil, 
kes tema toetusel teenistuses püüdsimod tõusta. 6iron 
ei maiitsenuct riiki, maid nööris teda, põlgas sea
dust ja pettis keisriprouat. l<oke esimesest ajast 
peale, kui ta mõimule peasis, kakkas ta kõige ka- 
lastamatamal miisil mõlgu olemaid maksusi rakwa 
kaest sisse nõudma. Ialupojad kaotasiwad oma maran- 
duse, mõisnikud pandi selle eest mangi, et talupo
jad maesed olimad, ja maakonnamalitsused lange- 
simad käkistamate karistuste alla, et nad maksusi 
sisse ei nõudnud, liga keisrikojas püüti raske
meelsuse jo igamusetundjat keisrinnat rõõmustada, 
ja sellepärast asus sinna mõlemast sugust narride 
mägi, äelle! ajal oli, kõneleb lll. J. äememski, 
narridel, lollidel, kärjapõlmemeestel päris elu. Nar
rideks olimad mäga suurest sugust meked, nagu mürst 
6olitsõn, krakm Npraksin jne. l<indralporutsik 9. 
äoltõkow omaldas keisrikojas iseäralist suurt an
net: la tegi sõrmedega mitmesugusid migurisi, oskas 
paremat kätt osamaste ükele poole ja paremat 
jalga teine poole keerutada. Narrisi pandi üksteist 
juukseidpidi järele wedama, üksteist keppidega 
peksma, kundiratast lööma, üksteisega kiskuma ku
ni meriseks, llga see kõik sündis kertsog Sironi ja 
teiste aukandjate juuresolekul, äellest asjast wot- 
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siwaä wiimaks ka paljuä aristokroäiä osa. l<ui siis 
neist nakatustest ka ei tabetuäki 05a wotta, siis 
ei olnuä 5ee ka pooleski mitte manus.

paranäust tuii alles siis, kui Peeter Luure tü
tar klisabetb (I74l — l76l) troonile astus.

ll.
Peeter Luure piiramata walitsus ja iseäranis 

ta järeltulijate oma, äratas mõnesuguses wene 
seltskonna osas soowi elusse riigi walitsusekoräa 
muuta, et suurele rvägirvollale saaks piiri panna ja 
selle eest kaitseäa. Üks kõige täktsamatest ja tar
gematest wanaäest bojariäest wärst v. Iil. üolitsõn 
wõttis ette walitseja wõimu iseäralise salanõukogu 
elussekutsumisega piirata. Lee mõte piäi ju täbt- 
sate isikute juures keaä wastukola äratama, kes 
wana bojariäe äuumat mäletasiwaä. peale Peetri 
surma anäis 6oljtsSn awalikult teaäa, et Peetri 
alaealine poeg Aleksei petrowitsk tuleb troonile 
seaäa, aga ta! tuleb wõimu kitsenäaäa. Aga sellest 
ei tulnuä miäogi wälja ja kaaräiwäe-polkuäe abi! 
astus Peeter Luure abikaasa lekaterina troonile. 
Aga aastal 1726, kui kõige wägewam 
Menscbikow senatorisi pabanäas ja õuekonna wõi- 
mumeeste seas tüli labti peasis, seati erakonäaäe 
lepitamiseks tõeste nõukogu riigi täbtsate asjaäe 
jaoks sisse. Lee nimetati ülemaks sala-nõukoguks, 
seisis 6 liikmest koos, kelle kulgas ka wärst 6olit- 
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50N oli. Lelle osutuse peale waatasiwad paljud kui 
keisri maimu kitsendaja peale, kui esimese sammu 
peale riigikorra muutmises, nagu see Rootsis Ha 
Inglismaal oli juba sisse seatud. flastast 1726 — 
t7Z0 oligi riigimalitsus asjaliselt ülema sala-nõu- 
kogu käes, peale Peeter li. surma (I7Z0) seisis 
mürst Oolitsõn täbendotud nõukogus selle eest, et 
Peeter Luure sugult tuleb trooniõigus ära matta 
ja aujärjele firma lmonowna, Peeter Luure manema 
wenna tütar, kutsuda. lingimiseks pidi selle juures 
olema, et ta maimu tuleb tugewoste ülema sala- 
nõukogu kasuks kitsendada.

finna tegi enesele koduseks mitte ilma nõu
kogu nõusolemiseta abielusse astuda, mitte aujärje
pärijat nimetada, boowikonnos mitte mäljomaalasi 
pidada, mitte sada kuulutada, ei rabu teba, mitte 
uusi maksusid peale panna, mitte kargemat kui poi- 
kowniku aujärku anda, ilma kobtuta mitte mõis
nikkudel ei elu, ei warandust ära matta, mitte riigi 
warandusi kulutada, äõjawägi jäi ülema nõukogu 
jubatuse alla. VValitseja mais sellel pubui, kui ta 
neid tingimisi ei täida, krooni kaotada. „Rui ma 
kõike seda ei täida," selle lausega lõppesimad punk
tid, „siis kaotan ma krooni."

Kui need punktid üleüldiselt tuttawaks sõimad, 
äratasimad nad üleüldist rabulolematust. Mitte selle
pärast, et nendega malitseja mõimu kitsendati, sest 
selle pooleboidjaid oli täbtsaie meeste seas robkeste, 
maid sellepärast, et kitsendused nõukogu kasuks
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läksimad, see täkendab, ainult mõnede täktsate isi- 
küte, nagu Oolgorukomite, Qolitsõnite jne. Kci5uk5. 
äeesama mürst 6olitson taktis edaspidi ka mõis
nikuseisust ja kaupmeki kutsuda waktsemisest asa 
matma. Kuna ülem nöukagu eelnõu mäljatöätamise 

. kallal waema nägi, läks seisukord üksikute erakon- 
äacle wakei järjeste teramamaks. Kõik erakonnad ei 
usaläanuä mitte nõukogu, lsemaiitsuse poolekoidjad 
kogusimad tdnna ümber, kuna keisri maimu kitsen
damise poolekoidjad ka ükte kagunesimaä. Nende 
eesotsas seisiwaä würst lskerkasski ja tuttaw 
ajaloo kokkuseadja latistskem. I. meebruaril saacli 
laskmas Nnna nõusolemise üle teada, et ta ette
pandud tingimised mõstu matab, ja ülema nõukogu 
liikmed kutsusiwad senati, sinocli, ülemad sõjamäe 
ametnikud ja kargemad kodaniised aukandjad kokku, 
ta mürst (õolitsõn pani oma riigikorra ümbermuut- 
n^ise eelnõu ette, peale selle kutsuti konstitutsioni- 
sobrad Senator Nomosiltsomi majasse kokku, kus 
latistskem aru andis. la pani ette ülemat nõukogu 
ära kaotada ja selle asemele kaks palatit asutada: 
senat 2t liikmega ja alamkoda tOO-liikmeline. 
Mõlemad palatid pidimad ise oma liikmed rsalima 
ja kargemaid ametnikku pidimad mõlemad palatid 
ükiselt walima. äeaduste otsustamine pidi senati 
kooleks jääma, kuna keisrinna neid jälle oleks kin
nitanud. NIam palat pidi peaasjalikult riigi maja
pidamise eest koolitsema. Üks osa konstitutsioni 
poolekoidjaid saamis laiemat, teoei^-^.

kx dtdl. univ
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asjus ja ülem nõukogu läks sellele wastu. Leo tin
gis, et teäa mitte ära ei kaotataks, maiä ta jääks 
teise palati asemele, äellele eelnõule kirjutasirvaä 
74Z inimest olla, äee oli palju robkem kui latist- 
.skervi eelnõule. Xa tekti teisi eelnõusiä ja ettepane- 
kuiä.

Olem nõukogu ja konstitutsioni pooleboiäjaä 
miitsiwaä termeä päecoaä läbirääkimistega ja tülit- 
semistega ära. üaä unustasimaä selle kõige täbt- 
sama asja ära, et miäagi oli tormis selleks ajaks, 
kui Anna tmanomna Moskmasse jõuab, lõpulikult 
ära otsustacla. Isewalitsuse pooleboiäjaä ei sepit- 
senuä aga mingisugusiä plaanisiä, maiä meelitasi- 
maä kaaräiwäelasi eneste poole.

üeeä täliä ei toonuä mingit tagajärge peale 
mastupoolsete meelekibeäuste, ja lO. meebruaril l7ZO 
tuli keisrinna Mõskma alla ja leiäis, et walitseja 
piiratuä wõimu pooleboiäjaä täielises segaäuses 
oliwaä.

Ülem nõukogu piäi nüüä aru saama, et paras 
aeg oli mööäa läinuä, ja sellel pubul, kui äaltõko- 
wiäe, isemalitsuse pooleboiäjate erakonä, wõiäu 
saab, siis mõimaä naä kõik oma peaä konstitutsioni 
nõuämise tasuks jätta. Aga kaige selle peale 
waaäates ei suutnuä uuenäusenõuäjaä nüää min
git ette wõtta, maiä püüäsiwoä selle eest booiitseäa, 
et keisri proua erakonna tüliäest miäagi teaäa ei 
saaks. l<uiä niisugune boiämine oli wõimata. Lellest 
ajast saaäik oli ka konstitutsioni saatus juba otsus- 
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tatuä, seäa robkem, et isewalitsuse pooleboiäjaä 
suutsiwaä ülema nõukogu mastaseiä eneste poole 
meelitocto. Ltaä ütlesimoä, et keisrinna ise nenäele 
soowitowa muuclotuse läbi miib.

23. meebr. 1730 oli otsustatuä Nnna lwanom- 
nole palwekiri ära onäo, et tu isewalitsuse jalale 
seoks, kuiä selle äraanämine jäeti 25. weebruori 
peole. Lellest oli keisrinnale teaäa antuä ja ta 
walmistas ennast selleks ette. Lossi piiras kaaräi- 
rvägi ümber, kelle jubatajaks keiserinna sugulane 
kinäral äaltõkow oli. Nüüä tuli otsustan) päem. 
Leal tuli würst Isberkasski erakonna poolt saatkonä, 
konstitutsioni pooleboiäjaä. Niisama tuli ka ise- 
walitsust nõuäja erakonna saatkonä, kelle eesotsas 
würst lussupow seisis. VViimoses erakonnas oliwaä 
suuremalt osalt kaoräiroäe obwitseriä. keisrinna 
käskis neiä mõstu wotta jo selle juures ka 
ülema nõukogu iiikmeiä wiibiäa. Llga siin sünäis 
miäagi ootamatut: konstitutsioni pooleboiäjaä onä- 
simoä eraläi oma palmekirja ära, see on, naä 
kusimaä isewalitsuse pooleboiäjatega tebtuä lepingut

leist palmekirja, mis isewalitsuse pooleboiä^' 
jaä ära anäsiwaä, ei joutuä meel läbi lutzeüa, Kui 
keisrinna ärawusesse sattus. Laotis tõusis kära.

„keisrinna," kirjutas Miljukow, „jäi kabtiaseks. 
Lellel otsustama! silmapilgu! jooksis lekatarino Iwa
nowna, Meklenburi bertsoginna, õe juuräe, sulg ja 
tint käes, ja ütles: „Nüüä ei ole miäagi otsustaäa. 
kirjuta ruttu alla. Ma mastuton kõige eest, kui tuleb 
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eluga maksta, mina olen esimene okmer." Nnna lma- 
nowna mattis ta käest masinlikult sule ja kirjutas 
palmele alla: „Olgu nõnäa."

(tte, wastumotmise tuppa olimaä peale teiste 
äraminemist ainult kaaräimäe okmitseriä jäänuä 
ja neeä anäsimaä oma äremuseie nüücl täielise moli. 
„lNeie ei taka, et keisrinnale peaks seaäusi ette 
kirjutatama. 7a olgu ka niisamasugune isemaiitseja, 
nagu ta eelkäijaäki olimaä." Liikumine läks niimõrt 
ägeäaks, et Nnna neiä ise läks maigistama. 
Okmitseriä keitsimaä keisrinna jalge ette ja amal- 
äasimaä, et naä tema eest malmis on surema, äee 
lugu lõppes sellega, et okmitseriä, kinärai äaltõkam 
eesotsas, Nnna isemaiitsejaks keisrinnaks mälja 
kuulutasimaä.

Konstitutsioni poolekoiäjaä, kes asjalugu läk- 
simaä selgitama, nägimaä nüüä koke, et nenäe 
asi sellega ka lõppenuä on. Naä seaäsimaä mas- 
tastega selisis uue palmekirja kokku, milles naä 
isemalitsust palusimaä ja üktlasi ka ülema nõukogu 
punktiäe ärakämitamist, miäa keisrinna muiäugi 
ka keameelega täitis.

Nõnäa lõppes mõisnikuseisuse katse malit- 
seja maimu kitsenäaäa, täitsa ilma soowituä 
tagajärgeäeta.

lil.
peale lelisameta petromna surma astus ta 

sugulane Peeter iil. aujärjele (I76t — 1762). äee 
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sünnitas waimulikkude ja kaardiwäe kulgas suurt 
rakutust ja ta oma abikaasa lekaterina ll. keitis 
ta aujärjelt moka. Olgu küll, et mõimu kitseriäamise 
katse /tuna Imanomna ajal täitsa nurja oli läinuä, 
ei kaäunuä see mate ülemates ringkonäaäes meel 
mitte ära.

Nagu kinnitatakse, olla mõjuw riigitegelane 
krakm panin, kes lekaterina II. troonilesaamise ka
suks töötas, ka malitsejawõimu kitsenäamise mõlte 
poolt olnuä. Nga lekaterina Ii. suutis need eelnöuä 
karmale tõrjuda ja piiramata maimu sellelsamal 
näol ala! boiäa, nagu Peeter äuur selle oli rajanud, 
pärastpoole katsus ta ka secia ära näiäata, et pii
ramata maim venemaale tarwiiine on. Määratu 
laiapiirilisel VVenemaal mõib piiramatawöimuline 
walitseja palju rutemine asju ära otsustada ja peale 
selle ei pane piiramatawöimuline walitseja oma 
kasude peale röbku, maid muretseb pinult rakwa 
kea käekäigu eest. Nende pökjuste nõrkus on sil- 
manäktam. Kõikide riikide ajalugu näitab meile, 
et paljud kitsendamata maimuga malitsejad, nagu 
kõik inimesed, oma kirgede mängukannideks muutu- 
siwad ja omakosu-püüdjate ametnikkude tööriista
deks saimad. piiramata maimuga walitseja on wäi- 
keste asjadega koormatud ja tal ei ole üksi wõi- 
malik laialdast riiki silmas pidada. Ka lekaterina 
maktsus pakub selleks ilusat näitust waktsuse 
puudused ja orjaseisus olimad kui kalbtused igale 
rokkem karitud inimesele arusaadawad. Kudas sellel 
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ajal suure riigi malitsust aeti, seäa näitab pok- 
romski oma venemaa ajaloos kucoitawalt: Iltaa- 
ilma kaige suurema riigi walitsus a!i sellel aja! ka
bes taas ja nimelt: Üks ali keisriproua riiäesepane- 
mise-, teine magamisetuba.

l<e!!a kümne ajaks kogusiwaä kaik kärgeä 
ametnikuä esimesesse tuppa kokku, nimelt aruanne
tega. >^aki pea! olem okroitser oli magamisetaa 
ukse wakel ja laskis aruanäjaä koräa määäa sinna 
sisse, ikka peterburi politseimeistrist alates. Kes sisse 
läks, see leiclis keisriproua libtsa tooli peal wäikese 
kirjuluselaua taga istumat. Xöik asjaä kurvitasi- 
raaä teäa: ta taktis kõigest teaäa saaäa. äiin 
otsustati kaik asjaä, käige suurematest ja täbtsa- 
matest riikbstest küsimustest alates kuni rväikeste 
lossitükäega läpetaäes. Missuguses seisukorras 
VVenemaa rakwas selle! ajal elas, sellest annab 
kaäistskewi raamat: „leekonä Peterburist Mosk- 
masse" ilusaiä näitusi, äee raamat tuli 1790 wälja, 
wikastas möga lekaterina II., nii et kirjanik äiberisse 
saoäeti. (laamat keelati ära, aga peale 1905. aastat 
ilmus ta Peterburis uueste trükist.) Iseäranis tuge- 
rvaste näitas raamatu kirjutaja orjaseisuse alatusi, 
kirjeläas talupoegaäe baleäat seisukoräa, keäa mõis
nik mais sellel ajal ilma koktuta äiberisse saata, 
kes ka oma isanäate peale ei julenuä kaebaäa, 
raalitsusemastaseä kuritööä caälja arroatuä.

NSnäa näeme siis, et sellelaaäiline walitsus, 
mis Peeter äuur kinälaste rajas, ka koikicle mõis
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waikis küll, aga ta tundis rasket rokumist, olgugi et 
neecl pokjused talle meel kõigiti selged ei olnud, 
kakwa rõika ja polgtus langes, nagu enne Moskwa 
riigiski, läkemate ametnikkude ja mõisnikkude peole, 
äellelsamal põkjusel wõis ätenka kasini mäss 
tekkida ja just nendesamade pakjustega wõib ka 
pugatskemi suure mässu sündimist ja laialilagu
nemist seletada. 5ee mäss oli I77Z.—74. aastatel, 
pugatskew wõttis omale Peeter lil. nime ja lubas 
rakwale mabadust ja kalbtuste eemaletõrjumist, 
la lubas rakrval kabet kasrvatada, mitte rvanausu- 
lisi taga kiusata, tõotas rakroale maad, jõed, lubas 
kõik ja lõpuks meel igawest priiust anda, talle 
tõusimad talupojad just kui ätenka kasini aja! 
mõisnikkude rvastu üles ja mässutules põles terrve 
^tolga ümbrus ja üks osa äiberit. walitsusel kulus 
palju waecva mässu rvaigistamise peale ja seda tekti 
nagu kasini ajalgi, suurte waljustega.

kudas mässu waigistati, selle üle jutustame 
ajaioo-teadlase Omitrijeco Mamonomi järele järgmist: 
Mässu waigistuse peajukataja krakm Panik andis 
lõpulikuks rakustamiseks järgmised käsud rväija: 
kõigis nendes külades ja linnades, kus elanikud 
ülemuse rvastu kakkasicoad ekk oma roäejukatajaid 
mõisnikka, preestrisid jne. mässajate kätte aitasirvad 
toimetada, tulirvad inimesed surma saata. Neil tuli esi
teks käed ja jalad otsast maka raiuda siis pea 
otsast ära lüüa ja keka suure tee ääres ratta peale 
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panna. Kõiki tuli kaagi juures kongeste piitsadega 
peksta. Kui elanikud ei taba mässajaid mälja anda, 
siis pidi liisku wõetama, selle järele iga kolmas isik 
üles poodama ja teisi piitsadega peksetama.

IV.
Iroonipärijaks oli Jekaterina II. poeg parvel 

petromitsb, kuid emal oli poja mustu robkeste umb
usaldust ja tal oli nõu trooni talle mitte anda. Jeka
terina taktis aujärge oma maaemale lapselapsele 
suurwürst Aleksander pamlomitsbile jätta. Kuid 
äkildane surm tegi keisrinna nõu tulijaks 
ja trooni peale astus keiser Vaul I. la wenemaa 
sai möga raskete ja waemarikaste aastate osaliseks.*) 
Keiser Pauli üle oldakse õige mitmesuguses arma- 
mises. Mõned isikud, kes tema üle on kirjutanud, 
toendamad, et ta loomu poolest mäga bea ja ande
rikas inimene olla olnud, professor platonom ütleb, 
et ta olla tabtnud riigi malitsust muuta, kuid ta ei 
leidnud enese ümber andelisi inimesi. leised jälle 
kanelewadsellestmalitsejast, etta tirann ja maimubaige 
isik olnud, keda ilma tingimata maja oli troonilt 
karmale boida. äuur oli Paul I. armamine oma 
maimu üle ja just see peaasjalikult nende õnne-

Keiser Paul I üle on kesti keeles „leacluse" kir
jastusel raamat ilmunucl, kust lugeja ennast ta eluga läke- 
malt mõb tutwustada.



tuste põbjus ongi, mis tema wolitsus riigile saatis, 
keiser armas, et to kõik mõib teba, mis iganes 
tokab, ja et iga tema soowi tuleb ilma tingimata 
täita. lema waatekobast oliwad kaik alamad orjad, 
kelle kõbus on aga sõna kuulda. Oma ette otsus
tamine loeti juba kuriteoks. Just nii pidiwod ini
mesed mõtlema, elama, tuncima, ka riides käima, 
nagu see keisri saam oli. keiser kartis kaige rob- 
kem oma woimu wäbendamist; .ta kartis seäa, et 
ta isikut küllalt ei austata. Paul I. oli ilma piira
mata walitseja miljonite alamate üle, oli nii wägewa 
riigi isemabtseja, kelle tabtmist rabwaä pidiwad 
kuulama, kelle wõimuses oli Europa kaarti muuta, 
aga ta ei suutnuä ennast tapjate salga eest kaitsta, 
la suri birmsat surma ja see surm ei äratanuä 
Europa seltskonnas mingit kaastunnet, äoldatid ja 
talupojad, kes ta wastu mitmesuguste kergenduste 
eest tänulikud obwad, ei kaitsenud ka mitte teda 
ja ta nimi kustus ruttu rabma mälestusest, keisri 
tapjad olimad temast igatabes madalamal, oga 
keegi ei kolistanud neid selle teo eest, ta suurepä- 
raline tsaari loss, kus ta elas, sai selle läbi esmalt 
ta wangimajaks, aga pärast seda ka kauaks.

Nagu täbendatud, ei tundnud Paul l. mingit wõirnu- 
kitsendust ja sellepärast ei pannud ta siis oma tujule 
ja wiba amaldustele ka übtegi piiri. lal oliwad tibti 
bead mätted midagi ette wotta, aga keisri muutliku 
meele pärast ei saadud midagi täide saata, la ei jää
nud ka kõige täbtsamate küsimuste juures peatama.
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Nagu täkenäatuä, äkwaräas Paul I. aujärje 
kaotus. 5ee wois ka seaäuse järele nii alla, 5e5t 
Peeter l 5eaälu5t möääa läks aujärg sellele, kellele 
see päranäati. Kui ta troonile astus, kakkas ta 
koke seaäust mälja anäma, mis aujärje päranäamist 
piäi kinälustama, aga juba kolme aasta pärast 
taktis ta seäa seaäust jälle tükjaks teka. Paul I. 
wolitsus näitab selgeste mis piiramata rvoimuga 
isiku waateä täkenäawaä, kes arwab, et lssanä 
tema isiklise koole ja korraläuse alla on tercoeä 
rakwaä annuä. Peeter !. lubas enesele küll rokkeste, 
aga selle eest tegi ta ka palju. Paul I. nagu 
oleks temast kaik kalbtuseä omanäanuä, kuna ta laial
dase riiklise tegewuse jaoks sünnis ei olnuä. Ja 
sellest see siis ka tuleb, et tema walitsusel Peeter I. 
omaga ei suurtes ega wäikestes asjaäes mingit 
Okist ei ole.

warsti peale troonile-astumist tuliwaä ka ta 
too tagajärjeä awalikuks. la oma poeg, llleksanäer 
pawlowitsk, kes sellel ajal isale koopis allakeitiik 
oli, kirjutas ta malitsuse üle järgmist: „la esime- 
seä sammuä olimaä kiilgawaä, aga wiimaseä sünä- 
museä ei olnuä enam nenäe sarnaseä. Kõigil 
keerati korraga põki ülespoole ja sellel põkjusel 
suurenes weel korratus, mis juba enne seäa küllalt 
suur oli. ^äeteenijaä wiibisiwoä pea alati paraäi- 
äel, kuna teistes asjaäes mingit wäljatäätatuä karva 
ei olnuä. läna kästakse seäa teka, mis kuu aja 
pärast jälle ära keelatakse. Keelamiseks ei tooäa 
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mingit põkjust ette." Oma kirjutuse lõpul täkendab 
Nleksander pawlomitsk: „Üke sõnaga: Minu waene 
isamaa miibib seisukorras, mida mõimata on kirjei- 
dada. põllumees on kitsikuses, kaupmeke käsi käib 
kalmuste, mabaäus ja isikline kea elu on kämitatud«.

Kõige pealt piäimaä seäa raskust sõjamäe- ja 
riigiametnikud kannatama, kõige rokkemal mõõdul 
esimesed, sest nad seisimad keisrile, kes oma 
terme täkelepanemise sõjamäe peale juktis, läkemal. 
Nelja aasta ja nelja kuu jooksul laskis Paul I. 
ilma palmete sisseandmiseta ametist lakti: 7 teid- 
marsckalli, ZOO kindralit ja üle 2000 okwitseri 
mitmesugustest aujärkudest. Kiire ametissenime
tamine ja laktiiaskmine, mika ja armunäitamine 
tegiwad mäeteenijate seisukorra koopis kindluseiaks.

peab täkendama, et Pauli ülemates klassides 
mikati, kuna soldatid temast kead kõneiesimad.

Nõnda kiirelt ja ilma plaanita toimetati ka 
kõik riiklised asjad ära. Mis täna tekti, see lükati 
komme juba teadmata põkjuste! karmale. Ka keis
rile kõige läkemal seismatel isikute! oli raske ta 
soomisi teada saada. Kui kaugele korratus läks, 
mõib juba selle järele mõista, kudas ta alamate era- 
eluwiisisi korraldas. Oma malitsuse esimesel päemal 
keelas keiser ümarguste kübarate, sabakuubede ja 
mestide kanumise ära, sest need tuletada talle rewo- 
lutsioni meelde, iseäranis ei olla talle mestid meeldi
nud, nagu seda lurgenjem jutustab. Teisel päemal 
jooksimad 200 dragunit ja politseinikku määda 
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uulitsoiä ja iseäralise käsu järele kiskusiwaä kõikiäe 
peost ümarguseä rriütsiä ära, mis noä koke ära 
käwitasiwoä. kõikiäe kuubeäe küljest lõigati rippu- 
woä kraeä moka ja mestiä kisti alamrokwitseriäe ja 
kapralite käsu peale tükkiäeks.

C. Karriowitsk kirjeläab seäa, kuäas keisrile 
au anti:

,,äee on teaäa, et Peeter i. selle ära keelas, et 
ta ees ei toki mitte kummuli langeäa. la seletas, 
et niimiisi peab ainult lumalale au anäma. Olgugi et 
Paul wanaäe kombete ülesmõtmist ei nouänuä, 
taktis siiski enese austamise miisile iseäralisi mõr- 
kisi anäa. l<ui ta ees tuli seista, siis ei saanuä 
paljast põlwili-olemisest üksi küll, maiä teise põi
mega tuli niiwort kõmaste põranäa mõstu lüüa, 
nagu oleksiwaä neeä püssipära koobiä. !<ui keiser 
kätt anäis, siis piäi seäa kätt nii tugewaste suuälemo, 
et see saalis igale poole kostis. l<ui neiä määrusi 
ei täiäetuä, siis wõisimaä sellel wäga pakaä tagajärjeä 
olla. l<ui keiser uulitsal mastu sõitis, siis ei olnuä 
mitte ainult mekeä sunnituä sõiäuriistast mälja 
tulema, maiä ka naisterakwaä. äeile juures ei tokti- 
nuä ilma peale waaäata, olgugi et lunä mõi mikma 
saäas, olgugi et uulitsat sügom muäa kattis. Noiste- 
rakmaä piäimaä selle juures keisrile sügama kniksu 
tegema, kusjuures kumaräaja keset uulitsat piäi 
seisma, politsei maatas koolega keisri igakoräse 
wäljasõiäu juures järele, ja jooksjaä oliwaä ees, 
kes käskisimaä mitte ainult mütsa maka wõtta, 
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maiä ka kindad käest ära. keisri lossist mais ai
nult palja peaga mööäa minna ja kes surveajas 
jalutasiwad, mis siis lossi oma oli, pidimad seal 
paljaste peaäega mudima.

keiser ei jäänuä ka palliäel rakule. la kõn- 
äis mööäa saali maki peal olema tiimaäjutanäi 
saatel, kes samm-sammu! ta järele käis ja keisri 
käest igal silmapilgu! mingit kareäat käsku ootas, 
la seäa juktus, et keiser otse palli pealt mõne pisi
kese süü pärast laskis isiku maki alla wöi koguni 
kindlusesse mangi miia.

Need näitused töenäamaä, et laul l. malit- 
suse just ta piiramata maim raskeks ja kinälusetaks 
tegi, la iseäranis okmaä keiser Pauli miimaseä 
malitsuseaastaä rasked ja tumedad äablukom kõne
leb nendest oma märkustes järgmist:

äuur kulk peterburi perekondi, kes esmalt 
oma mõõraste mastuwõimise läbi kuulsad oliwad, 
muutsiwad oma elumiisi. ka loss ise omandas kesk
aegse kindluse kuju, keiser, kes oma armukese oli 
lossi toonud, ei sõitnud sealt enam mälja, nagu 
ta seda ennemalt tegi, katsa käis ta ainult kolman- 
damas aias jalutamas, kubu peale keisri, keis
rinna ja keisri läbedal olewate isikute mitte bingegi 
sisse ei lastud. Übe niisuguse jalutusesõidu pubul, 
4 kuni 5 päema enne keisri surma, pidas keiser 
äkitselt oma bobuse kinni ja pööras tallmeistri 
Mukanomi poole, kes keisriprouaga kõrwustikku 
sõitis, ja ütles: „Näinu arust on, nagu peaksin ma
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ära lämbuma. Mul ei ole küllalt kingamiseks 
õkku. Mina tunnen, et ma ära suren. Kas naä 
tabawaä minä ära kägistaäa?"

„Walitseja," ütles Mukanow, ,,see tuleb tõeste 
sulast ilmast."

Keiser ei mastanuä selle peale sõnagi, nõku- 
tas peaga ja jäi sügawatesse mõtetesse, peale 
selle ei kõnelenuä ta kogu jalutusesõiäu ajal mitte 
üktegi sõna.

Keisri etteaimamine ei petnuä teäa mitte. 
Wanäeseltsi jubtijoks oli isik, keäa keiser usaläas, 
peterburi sõjakuberner krokm Pakten, la just see 
asjalugu, et keiser ilma pakleni teaämata ssrak- 
tskejewi Peterburisse kutsus, et siis oma poegaäelt 
trooniõigust ära matta ja Württemberg! printsile 
kugenile anäa, anäis põkjust, et manäeseltslaseä 
oma nõu täiäesaatmisega kiirustasiwaä. I I. märtsil 
1801 aliwaä suurwürstiä /Ileksanäer j^ Konstantin 
pamlowitskiä aresti all nenäe oma tubaäes ja neiä 
lasti keisrile teist koräa truuäust wanäuäa. Wanäe- 
seltslaseä tegiwaä otsuseks öösel wastu 12. märtsi 
oma nõu täiäe saata, kt ennast karistuse saamise 
eest ära koiäa, olla naä, nagu kaneläakse, ka au
järjepärija ^lleksanäer pawlowitski nõusolemise sel
leks wõitnuä, et keiser Pauli troonilt ära Keita 
Kuiä surmamisest ei ole sealjuures juttu olnuä.

Wanäeseltslaseä asenäasimaä Mikaili lossi 
juuräe üke osa kaaräiwäge ja tungisiwaä 
keisri aäjutanäi flrgamakorvi abil sinna sisse. Waki 
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peal olewatel okwitseriäel oli wanäeseltslaste nõu, 
peale üke, kõigile tuttam. Keiser i5e saatis pakleni 
nouanämise peale ratsakaaräimäe salga maki pealt 
ära. wanäeseltslaseä tungisimaä, kinäral Lennigsen 
eesotsas, keisri magamisetuppa. keiser ei saanuä 
ära põgeneäa ja päüäis ennast katte taka ära peita, 
kust ta siis ka keset tuba tooäi.

wärst üäam Iskartoroiski kirjaäes jutustatakse 
keiser Paul I. surmamisest järgmiselt:

Nagu koneläakse, anäis krakm Nikolai äubow, 
päratu tugema kekaga mees, keisrile esimese loogi, 
peale seäa ei suutnuä enam miski asi wanäeselts- 
lasi tagasi koiäa. Nüüä nägimaä naä keisris ainult 
waeniast, tiranni. Okwri kaitsemata olek ei suutnuä 
neiä tagasi koiäa, suurenäas meel nenäes metsikut 
kättetasumise mika. Õnnetumale anti rokkeste 
koopa. Üks wanäeseltslastest, kelle nime ma nüüä 
enam ei mäleta, mattis enese ümbert okmitseri möö 
ja tõmbas selle õnnetuma walitseja kaela. Keiser 
kakkas ennast kaitsema, sai llke käe mabaks ja 
pistis selle mää ja kaela mäkele. Lelle peale 
karjus ta: „Okku! õkku!"

äellel silmapilgul nägi keiser ükte punast 
ratsakaaräiwäe ülikonäa ja armas selle oma poja 
Konstantini olewat. Keiser kisenäas kirmu sees: 
„Halastage, keiserlik kõrgus! Okku! Okku!" wanäe
seltslaseä kiskusiwaä keisri käeä ära ja tõmbasiwaä 
möö suure jõuga kinni.

Õnnetu keiser oli juba surnuä, aga metsikuks 
c>
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muutunuä kurjategijad kisumaä silmust kaela ümber 
ikka kowemine kinni ja rveawoä eluta surnukeka 
taas ectasi-tagasi. Kokkem aracl pogenesiwaä algu
ses ära. steeä tulecoaä nüüä ka tagasi, rvotawaä 
tapmisest osa ja käirvaä oma metsikusega esialgse
test kurjategijatest weei ülegi. Kinäral õennigsen 
tuleb tagasi ja näeb birmuga koleäat pilti, ki tea, 
kui suurt läilastust see temas äratas, aga see on 
oige, et ta sellele koleäaie sünämusele kiireste otsa 
peale tegi, peab täbenäama, et suur osa wanäe- 
seltslasi oktusöögi ajal robkeste wiina joi. 
stüüä nimetati lossi ülemaks kinäral õennigsen ja 
sojawäeä wanäusimaä keiser ^lleksanäer l-Ie truuäuse- 
wannet.

Ükes keisri Aieksanäer l malitsusega algas ka 
uus ajajärk. Paul I. surm näitas, kui kinäluseta 
malitsus on, mis wägiwaläsete politsei- abinouäe 
waral püütakse zjalal koiäa: neli aastat püüäis 
keiser riietes , kübarates jne. karäa jalale seaäa ja 
niipea kui ta silmaä oiiwaä kinni läinuä, muutus 
see kaik. Ümargusi mütsis! ja käärituä äärtega 
saapaiä oliwaä kaik uulitsaä täis. Ka naisterak- 
rvaä paniwaä omale ruttu uueä ülikonnaä selga ja 
nõnäa minäi uulitsale, nagu see enäise keisri 
ajal waljuste ära oli keelatuä.

la rakmas tunäis, nagu oleksicoaä akelaä ta 
ümbert maka langenuä, nagu oleks ta kauast uuele 
elule ja liikumisele tousnuä.
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V .
talitseja wõimu piiramise mõte piäi ju pau! 

l. surma järele koke elusse tõusma, sest selle 
piiramata maimuga walitseja tegemus kutsus ju 
surmamise päemakorrale. la tõeste, sellest ajast 
leitakse ka täkenäusi, et kratim paklenil ja teistel 
wanäeseltslastel kinäel nou alla olnuä konstitutsioni 
maksma panna, ja uus keiser pannuä ise neile ette 
seäa teka. äee mõik tõsi olla, kui /keksanäer I. ette- 
walmistusi ja neiä olusiä takele panna, mille mõju! 
ta troonile astus.

/lleksanäer I. kasmatajaks oli klelwetsia mees 
Lokarpe, oma ilmamaate poolest wabariiklane. la 
armastas wabaäust ja austas inimese-õigusi. Õpilane 
piäas oma kaswatajast suureste lugu, armastas 
teäa ja tal o!i juba noorelt mõte, ennast troonist 
takti üteläa. /lasta! 1797 kirjutas llleksanäer 
Lakarpele: ,,leile on juba ammugi mu mõtteä teaäa, 
et ma takan oma koäumaalt lakkuäa. praegusel 
ajal ei näe ma nenäe mõtete täiäesaatmiseks mitte 
mingit waimalust. (/lleksanäer oli siis aujärjepärija.) 
žlga selle eest annab mu õnnetu isamaa käekäik 
mõtetele teise siki. llta mõtlen, kui korä peaks 
walitsemise korä minu kätte tulema, siis teen ma 
omale päkaks ülesanäeks riigile wabaäust kinkiäa 
ja ei lase teäa ka mitte tulewikus meeletumate 
käes mängukanniks olla, äee asi pani minä õige 
paljuäe asjaäe üle järele mõtlema ja mulle näitab, 
et see aleks ilusamaks rewolutsioni kujuks, sest teäa 
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saadaks seadusline mõim korda." kdasi kirjutab 
Nieksander, et tema ja ta sõbrad alaliselt koguwad 
kasukkka raamatuid ümber panema, millest rakwos 
karidust saaks.

äellepärast püüab ta peale aujärjele astumist 
järk-järgult rabwa osemikkuäekogu sisse seaäa, 
mis waba konstitutsioni sünnitaks, äellejärele lõ
peks keisriwõim otsa ja kui taema isa tööä õnnis
tab, läbeb keiser kubugi karmale, elab seal oma 
isamaa öitsmist näbes õnnelikult ja rakuliselt.

Kui Nieksander I. (1801 — >825) troonile astus, 
kaotas ta koke Paul I. poolt maksma panäuä 
kitsenäamaä määrused ära. la kämitas ka sala- 
toimetuse ära, miile ülesanne oli riigi-kuritegusid 
wälja otsida, kergendas kurjategijate saatust, wa- 
bastas waimulikud ikunuktlusest. Ükes sellega as
tuti ka esimesed sammud, mis uut riigikorda tõota- 
siwad: keiser asutas alalise nõukogu, kellel woli 
oli kõiki seadusi läbi waadata. Nõukogu ülesanne 
oli järgmine: „VVene riigi roõimust ja kead käe
käiku seaduste põkjale rajada." „Nõukogu pidi iseära
nis alamate seisuste peale oma täkelepanemist 
pöörama, la pidi nendes julgust ja elu äratama, 
peale selle awaldas keiser soowi kõiki senati õigu
seid uuendada, et ta õigusemõistmises ja seaduse- 
täitmises ülemaks paigaks oleks. Nga kaugemale 
ka nende ettekawatsemistega ei saadud, ja selleks 
andis sõda Napoleon i. põkjust.

peale rakutegemist lilsitis 1807. taktis Nlek- 
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sanäer endiste mõtete täiäesaatmist jatkata. la 
usaläas venemaale konstitutsioni sisseseadmise 
eeinõu tegemise tuttawa riigitegelase äperanski koo- 
ieks, kes sellei ajal keisri usaläusewääriline o!i.

lema riigi-uuenciamise eelnõu järele piäi sea- 
äuste järelervaatamine ja keakskiitmine riigimoli- 
kogu kooleks jääma. l<okaliseä asjaä piäirvaä ku- 
dermanguäe, maakonäaäe ja rvaläaäe wokkoguäe 
kooleks jääma. tallawolikoguäe liikmeteks maliti 
maapiäajaä-mõisnikuä ja selle peale walisicoaä coal- 
äaäe caolikoguä maakonnakogusiä. lllaakonäaäe 
koguä maksiwaä kuvermanguäe koguäe liikmeiä ja 
neeä siis rviimaks riigiäuuma liikmeä. lalupoe- 
gaäe wabastamine piäi äperanski eelnõu järele järk
järgult ette woetama. „löärakwale" ei taketuä 
pooleski politikalisi õigusi anäa. talitsemine piäi 
ministeriumiäe kätte minema, aga seaäuse-eelnõuäe 
walmistamiseks riigiäuuma jaoks asutati riiginõu
kogu, mille liikmeä keiser ise nimetas, äveranski 
nou oli uuenäust korraga läbi wiia, aga keiser ei 
olnuä sellega nõus. l<ake aasta pärast kaotas 
äperanski keisri usaläuse ja pärastine sõäa Napo
leon I-ga juktis keisri täkelepanemise uuenäuste 
pealt kaapis kõrmale.

Kogu selle aja jooksul astus Nleksanäer l. üke 
konstitutsionilise sammu. la jättis ärawõiäetuä 
Soomemaale Nootsi riigikorra maksmaks ja awas 
isikliselt seal maapäewa. peale prantsuse sõäa, 
anäis ta Poolamaale konstitutsioni, iseäralise sõja- 
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wäe ja oma ette rakad. Keiser arvas ^orssawis 
maapäewa ja ta ütles troonikõnes, et ta konstitut- 
sioni loodab lumala abiga terwele riigile anda.

Olgugi et keiser oma noore ea lootustest kar
male kaldus, pooris Aleksander I. meel korcl 1818 
oma warema matte juurde, terrvele venemaale konsti
tutsioni ancla, tagasi. la andis selle eelnõu tege
mise Nowosiitsowi kooleks. la kõneles wärst 
Wjasemskiga, kes ka selle töö osaline oli, et takab 
ilma ajarviitmata konstitutsioni sisse seada, pea- 
wiimitus tulla raka puudusest, mida selle muudatuse 
peale tarrvis iäkeb.

Kuid slowosiltsowi poolt kokkuseatud eel
nõu järele jäi ülemwõim täieste keisrile alale ja 
riigimaapäew pidi seaduseandmises temaga ükes 
töötama. Illaapäew pidi kokest palatist koos olema, 
ülempalat (senat) ja alampalat. äenatorid nimetas 
keiser, kuna teise palati liikmed kokalistel moapäe- 
wadel waliti. lllaapäew pidi miie aasta sees üks 
kord kokku tulema ja ta istumine pidi ZO päewa 
wältama.

5lga ka need ettekawatsemised jäirvad ilma 
tagajärjeta, viimastel aastatel kokkas keiser riigi 
ümbermuutmise plaanidest täitsa kõrwale koidma. 
Kiigiwalitsemises ajas täktsat osa krakw 6raktske- 
jew, kes keisri täielise sõpruse ja usalduse osaline oli.
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V I.
Krakw Araktskejew äratas selleaegsetes ini

mestes õiget wilikamist. leda nimetati „ussiks" ja 
„kaige kakjulikumaks inimeseks kagu venemaal", 
la oli ilma südameta, karimata ja tige soldat, ja 
toi riigiwalitsemisesse suureste rvaljust ja iga 
elaw mõte ja tegu langes tema poolt tagakiusa
mise alla.

äablukow kirjutab temast oma üleskirjutustes 
järgmiselt:

Oma wälimuse poolest oli Araktskejew suure 
abwi sarnane, kellele ülikond selga aetud. la oli 
kaswu poolest pikk mees, õige labja, tugewate likas- 
tega, pika peenikese kaelaga, äelle juures liigutas ta 
iseäraliselt lõuga, just kui oleks krambid sees käinud, 
lal oliwad suured paksud kõrwad ja ta suur, inetu pea 
seisis ikka weidi külje peal, la nägu oli mulla- 
karwa, põsed sisse langenud ja laia nina augud oli
wad labtised. la augus silmad oliwad kallid ja kogu 
ta keka kujutas mõistuse ja wika segu, la oli wäi- 
kese mõisniku poeg ja astus suurtükiwäe-kooli 
õppima. Koolis oli ta niiwõrt usin õppima, et pea 
okwitseri ausse tõsteti ja geometria-õpetajaks nime
tati. Aga selles ametis oli ta ütlemata waii ja käis 
õpilastega niiwõrt metsikult ümber, et ta suurtüki- 
wäe-polku teenima saadeti, äelle mäega seltsis tuli 
ta Oatskinasse teenima.

Aleksander I. ajal sai Araktskejew kõige wäge- 
wamaks, aga õieti ok ta, ütleb äablukow, terwele 
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riigile piinaks. la wiis keisri õige piinlikusse sei
sukorda, mille tagajärjeks mäss oli, kui keiser 
Nikolai i troonile astus. Ct raku jalale seoäa, tuli 
kõige pealt Nraktskejew ametist lakti lasta. Nakwa- 
kariäuse-ministeriumi wõimukonnas tegiwad Mag
nitski ja Nuntsk tööä, kes ennemalt igasuguse kari- 
duse ja coaba sõna kämitajaä oliwad. VViimase all 
sai peterburi ülikool suureste kannataäa. Kiriklistes 
ringkondades kiskusiwad turjewi kloostri ülema dotio 
sarnaseä mekeä wõimu oma kätte, kes kõiki neiä 
taga kiusasiwad, kelle waated nenäe omaäest lakku 
läksiwaä. äõjawäes malitses kirjeläamata waljus. 
»?äe pea-ülesanäeks jäiwad külgawad paraäiä, 
mis soläatisi kangeste piinasiwad. äõjawäe-asutused, 
kus talupojaä soldatiteks oliwad, piäirvaä wäetee- 
nistust pidama, aga üktlasi ise ka kõik tööd ära 
tegema, nii et kroonu mäljaminekud suureks ei läkeks. 
Need asutused oliwad täielised sunnitöö-asutused, 
kus iga talupoeg sõna tõsises mõttes täieline ori 
oli, kellega Nraktskejew wõi ta poolekoidjad wõi- 
siwad seda teka, mis taktsiwad. Nuuskurite-amet 
ja tagakiusamine seati uueste jalule. 1807. aastal 
asutati Z-liikmeline komitee laialdaste roolidega ja 
nuuskurite kulgas leidus isikuid, kes manadest täkt- 
satest sugumõsadest pärit oliwad.

Ja nõnda siis, esimene >Vene walitseja, kes 
ise tarwiliseks armas wägiwalda walitsusest eemale 
Keita ja selle asemele seadust ja riigi pokjusseadusi 
seada, ütles sellest ülesandest ennast lakti. la lei- 
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õis, et woimalik on ^lraktskejemi tegemusega 
leppiäa.

Lee üksteise mõstu rääkim olek selgub lllek- 
sanäer I. iseloomust, kes juba noorest peast oli sun
nitud koomitüliäe kulgas elama, steeä kaotasimact 
ta usu inimeste sisse ja ta kinäas isiklist läbikäi
mist kõige ülemaks, lljaiooteaälane äckiläer täken- 
äab, et Weiser ^lleksanäer l. alaliselt kabewabei sei 
sis. la jättis paljuiä kaktlema, kakemakeltz, ..ja 
pärast otsustati asi boopis wastupiäiselt. äeäa 
omaäust piäimaä paljuä keiser ^leksanäri l. juures * 
tunäma, nagu lskartoroiski, äperanski jne. slinult 
üks inimene jäi otsani keisri usaläuse wäöriliseks. M õ 
Lee oli krabm Araktskejew.

kiimast seletatakse sellega, et j^lcksanäer !. 
kinälaste liraktskejewi usaläust uskus ja 
mane ta käskusi ilma otsustamata täitis. la tun
nistas keisri waimliselt omast täieste kõrgemaks. 
Araktskejew oli allakeitlik teener ja see tegi ta 
wõimulolemise >ka woimalikuks, sest enesearmas- 
taja ja kaiglaselt kaktleja keiser ei salknuä ka kõige 
wäiksemaiä märkusiä enese kokta. Lellest see ka 
tuli, et keiser oma wõimu kitsenäamise juures mitte 
kõige mäkematki ette ei wõtnuä. keiser anäis küll 
Poolamaale konstitutsioni, aga selle juures soowis 
ta, et sealne maapäew tema waaäete järele talitaks, 
ja keiser kakkas juba esimesest aastast peale seal 
konstitutsioni omalt poolt muutma ja täienäama. 
Illaapäewale anti keisri nimel teaäa, et tal ei ole 
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õigust waktsuse tegewust arwustada, olgugi et tol 
etik palju oiek5 ette Keita.

Kui maapäew 1820 keisri poolt ettepandud 
seadused tagasi lükkas, siis teatas Aleksander l. 
kaudselt, et niisugune tegervus woib konstitutsiomle 
kardetumaks saada, äee täkendab, Aleksander I. las
kis Poolamaal rakma asemikud olles selle tingimi
sega kokku jääda, et nad tulewikus keisri takt
mist täidawad.

Nõnda seletab siis keiser Aleksander l. iseloom 
seda, miks tema enese poolt mõteldud eelnõud roakt- 
susewüsi muutmises täide saatmata jäimad. pare
ma >Vene seltskonna lootused wajusiwad kokku ja 
seaduste pokjal waiitsemise asemel wältas isiklik 
walitsemine krakm Nroktskejewi jubatuse all.

V II.
kt walitsemine Nraktskejewi kooleks anti ja 

riigikorras mingit muudatust ette ei wöetud, siis 
äratas see seltskonnas suurt rakulolematust. Ka 
kaardiwäe okwitseride ja isegi soldatite kulgas, kes 
wäljamaade sõjakäikudest oliwad osa wotnud, sün
nitas see nurinat, wäljamaal saiwad okwitserid ja 
soldatid sealsete kombete ja walitsewa korraga tut- 
tawaks, aga kui nad koju tuliwad, leidsiwad nad 
eest, et siin wägiwald walitseb ja ülekoktu-teod 
wöimalikud on.
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„Meie mölasime oma merä," ütlesimact soläa- 
ticl, „aga meiä sunnitakse jälle mõisa wäljal teo
orjuses tiigistama. Meie peastsime riigi rõtiuja käest, 
aga nüüä piinatakse meiä enäiä."

äõjawäeä kanäsiwaä nurinat rakma sekka ja 
selle wili oli, et Aleksanäer I. wümastel malitsuse- 
aastatel mitmes kokas talupojaä moisnikkuäe wastu 
mässama kakkasiwaä.

l<ui venemaal meel usti, et Aleksanäer I. mii- 
maks meel oma lubaäuseä täiäe saaäab ja õigus- 
lise korra maksma paneb, alamatele koäanikkuäe- 
õiguseä kinälustab, ei läinuä rakulolematus ka nuri- 
semistest ja läbirääkimistest kaugemale. Aga kui 
lootus kaäus ja elamamaä uuenäuste pooiekoiäjaä 
tarwiliseks piäasiwaä uuenäusi oma jäuäuäega kätte 
wõiäeläa, tõusis aastal 1817 esimene solaükisus elusse 
(peastmise-ükisus), millel riigi ümbermuutmine ees
märgiks oli. äee tegi otsuseks ka jõuga keisrile 
mastu panna, karsti asutati peastmise-ükisuse ase
mele palju laialäosem selts, kea käekäigu ükisus. 
Aastal 1821 jagunes see kabeks seltsiks, põkja- 
poolseks ja lõunapoolseks, mis mõlemaä ise-seis- 
walt töätasimaä. Aenäel seltsiäel oli eesmärgiks 
wägiwaläset riigipööret toime panna ja kui tarwis 
on, kui keiser konstitutsioni mastu ei mata, siis 
keisrit ja keisri perekonäa karmale taganäaäa. äeltsi 
liikmeä maeti iseäranis okmitseriäe kulgast ja selt- 
siäe jukiä püüäsiwaä keameelega kinära- 
lisi, polkuäe jukatajaiä jne. kulka tõmmata, äoläa- 
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tite ja talupoegade peale ei pööranud dekabristid 
pea mingit täbelepanemist.

Konstitutsion, millest dekabristid mõtlesimad, 
picli ainul tmõisnikkudele politiklaisi õigusi andma, ja 
sellest küljest tuletas ta encliste kanstitutsionicle eel
nõusid meelele, Arwati, et talupajacl ja teisect ala- 
maci seisuseci sellega juba küllalt rakul an, kui neile 
isiklik mabadus ja kodanikkude-õigused antakse.

äalaseltsid ei olnult liikmete poolest mitte 
möga rikkalt ja nalt töötasiwad koopis pikaldaselt 
ja uimaselt, äee ei teinucl nuuskuritele sugugi ras
kusi nerute tegemust silmas piclacla. Aleksander I-Ie 
anti salaseltsidest teacia, teatati ka secla, kes osa
liselt on, aga ta ei mõtnud nenüe mastu mitte min- 
gisugusilt abinöusi käsile. la ootamata surm 19. 
nomembrii 1825 aasia! keitis salaseltsid iseärali
sesse seisukoräa. Aujärjepärija Konstantin pamlo- 
witsk ütles ennast juba !822, aastal Aleksanäer l-ga 
kokku leppides trooni-õigustest lakti, kuiä see oli 
mäga wäkeäel teaäa. Keiser Aleksander suri lagan- 
rogis, Konstantin elas ^/arssamis, kuna Nikolai 
pawlamitsb, kellel nüüä trooni-pärimise õigus oli, 
Peterburis miibis.

peale Aleksander I. surma anti, nagu seadus 
nõuab, keiser Konstantin pamlowitskile truuduse- 
mannet. Aga pea kuu aega läks enne mööda, kui 
selgusele jõuti, et aujärg Nikolai pamlowitski kätte 
läbeb. Asja selgitamata olek andis dekabristidele 
põbjust Nikolai mastu mäljo astuda. Nad seletasi- 
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waä, et naä seäa manema menna Konstantini kait
seks teemaä. peale seile kartsimaä äekabristiä, et 
Nikolai Kare wägiwaliawalitseja an, ja wiimaks, naä 
teaäsiwaä, et salaseltsicle asi tuttaw an ja et naä 
ikkagi käsile maetakse. Nonäa alimaä naä siis sun- 
nituä otsekobe amalikult mälja astuma, äaiaseltsiäe 
tegewus läks palju elamamaks. lebti otsuseks 
sõjamäge niikaugele wiia, et see 14. äetsembril, 
kui keiser Nikolai l-Ie minctakse mannet anctma, 
mitte sõna ei kuula.

Mis eäasi teba, selle kokta ei oläuä meel sel
gusele joutucl. lulgeicl ja arukaicl jubtisiä äekabris- 
ticte bulgas ei olnuä ja sellepärast siis, nagu mitmeä 
osaliseä isegi juba ennemalt arwasimaä, ei olnuä 
mässu koräamineku peale suurt lootust.

la nii ka sünäiski.
^/anäesellslastel läks koräa Peterburisse senati 

juuräe kaunis suurt osa kaaräiwäge kokku koguäa, 
teistes polkuäes ka kabtlust ja wanäeseltslaste mastu 
pooleboiämist ärataäa, ja see oli ka kõik, mis äekab- 
ristiä ära teka suutsimaä.

Naä lootsiwaä, et walitsus nenäega bakkab 
läbirääkimisi piäama, ja selle järele kujutasiwaä naä 
ka oma eäaspiäist tegemust. Naä mõtlesiwaä wa- 
litsusele nõuämise ette panna, et see isewalitsuse 
ärakaotamise üle manifesti wälja annab, ajutise ma- 
iitsuse asutab, talupojaä wabastab, koäanliseä wa- 
baäuseä annab jne. Niisugune oli Nõlejewi eelnõu.
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Aga Nikolai I. tunäis ennast küllalt niiwärt 
kinäia ja tugema olewat, et ta sugugi ei arwanuä 
tarwiliseks läbirääkimisi ette matta.

la saatis niibästi truuä kui ka kabtlejaä pol- 
guä mässajate mastu wälja. lo ei saatnuä neiä 
mitte läbirääkimisi piäama, waiä selleks, et teiseä 
tuieksiwaä wannet anäma. Mässajatel ei olnuä 
mitte mingisugust tegewuseplaani ja sellepärast 
jäiwaä naä ka kaapis ilma tegemuseta.

Mässajaä piirati igalt paalt sõjamäega sisse 
ja neil oli üks kabest waliäa: kas surra mai alla 
anäa.

Aga iseenesest ei olnuä mässajate seisukorä 
tõeste mitte nii wäga kalb, äojamägi ei tulnuä mitte 
übel ajal, la raske oli üteläa, kas Nikolai l. wäis 
nenäe peale oma lootust panna woi mitte, olgugi 
et naä pea kõik oliwaä temale wanäunuä. Nonäa 
anäsiwaä Nreobraskenski ja ratsa-kaaräimäe polkuäe 
soläatzä mässajatele rakwa kauäu teaäa, et naä 
takawaä mässu poole lüüa, kui aga mässajaä peak- 
siwaä ise algust tegema. Mässajate mastu 
saaäetuä polkuäe kulgas oli ka arusaamata musil 
lsmailowski polk, kes Nikolaile truuäust ei manäu- 
nuä. la nii seisis kuni oktuni, ilma et miäagi oleks 
ette woetuä.

Aga mässuliseä wäeä ei awaläanuä oma tege- 
wuses mitte mingisugust algust. Naä seisiwaä, 
ilma et oleksiwaä paigast liikunuä. Naä ei teaänuä, 
mispärast naä siin on, ja mis naä wiimaks pea- 
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waä tegema tiakkama. Diktator Irubetskoi ei tulnuä 
nenäe juuräe. la uitas selle! ajal mööäa linna 
ümber ja ei teactnuct, kubu minna, äellel ajal, kui 
terme täkelepanemine oli senatiplatsi paole pööra
tud, kui terme linn otse wärisecles selle kurbmängu 
lõppu oolas, wiibis Irubetskoi kuskil karmal üksi
päini, pöbjatu suurt birmu tunäes. Dga tema korä 
oleks olnuä sünämuste keskpaigas wiibiäa.

Üleüläse ei leiäunuä mässajate bulgas meest, 
kellel niipalju maju oleks olnuä, et oleks mässamate 
jöuäuäe korraläuse oma peale wötnuä. Mässajaä 
seisiwaä ja kisenäasiwaä: „tturraa Konstantinile!"

Näbtawaste ootasimaä naä oma bukatust.
Esmalt tabeti rakuga mässajaä alla wöita, aga 

kui see ei aiäanuä, otsustas blikolai ratsa-kaaräi- 
mäega, miäa ta jubatas, mässajate kallale tungiäa. 

„lumala ja tsaari eest —marss, marss!" 
Katsawägi tungis kinäral Orlowi jubatuse all 

mässajate kabale, kuiä rabmas mattis selle kiwi- 
rabega mastu. Diisama loobiti mäge ka puutükki- 
äega, miäa Iisaku kiriku ebituse juurest maeti. Kaaräi- 
wägi tungis laisalt ja wastumeelseit kabale ja keeras 
ruttu tagasi. leise ja kolmanäa pealetungimise 
wötsiwaä mässajaä püssitikkuäega mastu, ilma et 
naä übtegi pauku oleksimaä lasknuä. Orlow astus 
käbiga tagasi, aga pärast sai ta ikkagi mässu maka- 
surumise eest krakwi aunime. Deale kolmanäat 
kallaletungimist kikutasimaä ratsa-kaaräiwäelaseä 
senati juuräe, kus neile senati katuselt puukalgusi 
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Kaela loobiti. Naä takisiwaä teine poolt mögajate 
peale tungiäa. lTtoskwalaseä siktisiwaä nencle peale 
ja taktsiwaä kogutulä ancla, mis kõik oleks pikali 
pannuct. Nga seal jooksis õestuskew ette ja küüäis: 
Jätke järele! äoläatiä kuulasiwaä sõna, ainult mõneä 
üksikuä pauguä kuuiäusiwaä. INõneä kaaräiwäelaseä 
langesiwaä koduste seljast maka.

l<ui kaaräiwäelaseä kasarmutes tuleanämist 
kuulsimaä, kisenäos lil. l<ückelbäcker:

„Lapseä, meie meki tapetakse maka!"
la terme rväeosa liikus N. õestuskewi jukatuse 

all senatiplatsile.
Nenäe wäeosa ilmumisega ei muutunuä mäs

sajate seisukorä sugugi paremaks. Naä seisiwaä 
ilma liikumata, kuna Nikolai säjawägi neiä kõigilt 
poolt ümber piiras. Nagu ennegi, ei olnuä neil 
üktegi meest, kes oleks käsku anänuä ja jukatanuä. 
Naä ei teaänuä, mis teka. Naä olirvaä ilma suur- 
tükiwäeta, ilma ratsamäeta, soläatiä seisiwaä koka 
peal külma käes wäriseäes riäamisi, just kui pa- 
raäi peal.

„Mis meie siis ometi siin seisame üke koka 
peal?" kõneles üks teläweebel. „^/aaäake, päike 
kakkab juba looja minema. Jalaä on seismisest otse 
nõrgaks jäänuä, käeä külma käes kangeks, ja meie 
ikka seisame."

luba kakkas pimeäaks minema. Mässajate 
ootamine läks ülipiinlikuks, sest naä ei teaänuä, 
mis teka, ja see teaämata olek wäsitas suureste ära.
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Ltikolai käskis (peale läbirääkimiste kindral 
äobosanetiga, kus ka ükegile otsusele ei jõutud) 
suurtükkidest tulci anda. ksimene loeng anti senati- 
koonele, kust katuselt mõned inimesed langesiwad. 
äee meeldis ratsamäe-okmitseridele ja need noudsiwad 
tuleandmise kordamist.

Mässajate mäed ja rakwas ei liikuuudki 
paigast.

Mässajad küüdsimad laskmise peale: „tturraa, 
Konstantinile!" ja taktsimad püssitikkudega suurtüki- 
mäe kallale tormata.

Ltga esimesele laskmisele järgnes tuieandmine 
—teine, kolmas ja neljas.

Laengud sattusiwad just keset mässajaid, täi 
kaacoatuid ja surnuid maka. ka palju ilmasüütaid 
sai surma. Mässajad ei jõudnud tuleandmisele 
mastu panna ja paniwad igale poole jooksma.

äuur kulk mässajatewäge põgenes Lteema peale, 
kus bestuskew neid püüdis korraldada, et nendega 
minna ja ?eeter-9auli kindlust ära mätta, Aga seal 
kakati nende peale suurtükkidest tuld andma. Lelle 
peale maatamata, et soldatisi rokkeste langes, püü
dis õestuskew ikkagi elamaid ritta seada. Aga 
seal kuuldus korraga kirmus küüd: „Meie upume 
ära!" suurtükikuulid olimad jää ära purustanud 
ja nüüd langes see sisse. Muist soldatisi uppus 
ära, muist peasesimad. Aga selle aja sees andis 
suurtükiwägi tuid edasi, mis põgenejaid ära käwi- 
tas. Ülejäänud osad pogenesiwad kunstide-akade- 
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mia koomi peale ja püüdsimad sealt mastu panna. 
Nga see oli möimetu katse ja nad jooksiwad mööda 
Vassili saart laiali.

Kui palju inimesi sellel puliul surma sai, ei 
ale teada, aga kõneldi, et uulitsad ja Neewa surnu- 
kekadega olla kaetud olnud. lulemalgel korjatud 
kogu öö läbi kaawatuid ja surnuid üles ja pestud 
merd. Nikolai käsk, et surriukekad tulewad kom- 
mikuks ära koristada, täideti kaige kalastamatamal 
miisil. Isaari käsutäitjad teinud Neewa jää sisse 
aukusi, kuku mitte ainult surriukekad, maid ka need 
raskeste kaawatud inimesed olla lastud, kes oma 
jäuga ei jaksanud ära põgeneda, kaljud kaawatud 
ei julenud ennast arstidele näidata ja surimad 
wiimati arstiabi puudusel.

politseinikud ja töölised, kes platsi pukas- 
tasiwad, matnud räöwimisi ette. Nad ei mat
nud mitte ainult nende surnukekade juurest riideid 
ja asju ära, mis nad jääaukudest sisse lasiwad, 
maid nad püüdnud ka põgenejaid kinni ja riisunud 
paljaks, kärast, kui Neewa peal jääd murtud, lei
tud selle küljest tikti inimeste käsa, jalgu, makest 
ka terwed surnukekad. äiis keelati Wassili saare 
läkedal jäämurdmine ära. l<ui jõgi kewadel lakti 
läks, kandsiwad mood õnnetumast mässust osamõt- 
jate surnukekad merde.

Ka lõunapoolses sõjamäes ei olnud mässul 
suuremaid tagajärgesi ja Nikolai I. suutis oma maimu 
täies suuruses maksma panna.
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Dekabristide mäss oli mõisnikkude poolt mii- 
maseks katseks, sõjamäe abil, ilma rakmata 
konstitutsioni sisse seada.

V III.
Dikoiai l. (1825— 1855) oli malitseja, kes iga

sugustele konstitutsionilistele püüetele mastu astus. 
6eda arwati juba nende poolt, kes noort keisrit lä- 
kemalt tundsiwad, ette ära. la kindas piiramata 
malitsusemõimu kõige ülemaks, mida tema ajal 
„äeaduste kogus" ka uueste kinnitati, „äeadustekogu" 
järele on Kõige VVenemaa keiser piiramata wõimu- 
line walitseja. Keisri päralt on kõik: seaduseand- 
mine, kokus, walitsus, kõigi riigiasjade korraldamine, 
ta walitsus on püka ja soomiamaldamine selle pii
ramiseks, kitsenduseks on surmawäärt. Alamad on 
riigi päralt; ka ilma lubata wäljamaale sõitmine on 
kuritegu. Kiigi alamate nimekirjast oli woimata 
ilma kõigekõrgema lubata lakkuda, Dõkjusseaduste 
47. paragrakm 20 kõneles: „>Vene riiki walitsetokse 
kindlate põkjusseaduste peal, mis isemalitseja wälja 
annab". Keiser mõis nõnda seadust muuta, nagu 
ta saamis, ja mõis seadusest üleastumist lubada. 
Kui keiser ei soowinud, et ta taktmine oleks kõi
gile tuttaw olnud, siis andis ta käsud mälja, mis 
niimõrt saladusesse jäiwad, et neid isegi walitse- 
male senatile ei teatatud.
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Nikolai i. juktis koike riigijõudu keisriwõimu kind
lustamise peale ja niisama rökuti iga waba otsus
tus ja tegemas maka.

Kõik waikis, kaik peitis ennast ära.
äelle malju waktsuse tagajärjed tuliwaä juba 

Nikolai I. ajal näktamale. lema waktsuse kindami- 
seks ei taimita meie mitte selleaegse waktsuse was- 
taste mõtteid ja arwamisi, maid ametlikkude 
esitajate omasid. Oma kirjutustes kõneles kindral 
l<utusom, keda Nikolai l. saatis 40. aastate sees 
mõnda kubermangu järele maatama, järgmist:

„Ma sõitsin kõige paremal aasta-ajal kolmest 
kubermangust läbi. VVilja korjamise ja beina koris
tamise juures ei olnud mitte üktegi rSSmukääle 
awaldamist kuulda, ki olnud üktegi liikumist mär
gata, miska rakmas oleks oma rakulolemist awal- 
danud. Mure ja kurmastuse pitsatimärk on kõikide 
nägudel; see paistab ka kõikides tunnetes ja tegu
des silma, äee muremärk oli minule seda imeli
kum, et nende koktade põldudel, kust ma läbi sõitsin, 
saak rikkalik oli, mis lubas põllumeeste täömaema 
ausaste tasuda.

Niigi waene seisukord tuleb puudulikust walit- 
susest. äuur on ametnikkude kulk, kes takawad 
rikkaks saada; ei ole koktutes õigust, ei ole tegu
des tõtt, igal pool kasupüüdmine ja rõkumine. Meie 
juures püüab iga minister oma waktsuse täktsuse 
ülesnäitamiseks palju departemangus!, komisjonist, 
kantseleisi, mis ametnikku täis, asutada. Nga 5el- 
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legi pärast läbeb walitsus õige kalmuste. Keisri 
Majesteedi aujärje ämber on mõneä inimeseä, kes 
seal kaitse ette tegirvaä, mille läbi keiser mitte 
mingisugusiä kuritöäsi ei näe. Ka rabma liääabäält 
ei ole sinna kuulda."

Kelle poole peab rõkutu pöörama? Kas 
ministeriumi poole? Nga sealt mastatakse ikka: 
,,ki ole minu asi."

Ka sõjamägi, kelle peale keiser pea-täkele- 
panemist pööras, oli rviletsas seisukorras. Suremiste 
ja baigeksjäämiste protsent oli sõjamäes möga suur. 
„Määratu suur sõjawägi ei ole mitte riigi jõu, maiä 
just jõuetuse amaläaja. la mistarwis see määratu 
suur mägi, kui ta baiguste kätte lõpeb, kui ta, 
wõib üteläa, ilma kasuta ja kuulsuseta riigi bea 
käekäigu ära sööb?"

Kui Krimmi sõäa algas, alles siis saaäi weel 
seisukorrast aru, mille sisse riik oli langenuä. la 
venemaale tõi see sõäa rasket kabju. Endise korra 
eäasikestmine muutus otse moimatuks ja ta piäi 
kaäuma. äee korä langes keiser Nikolai I. 
seltsis bauäa.

Nleksander II. malitsuse algust termitati nii
samasuguse rõõmuga, nagu Nleksander I. troonile
astumist. Noor keiser wottis walitsuses peatselt 
muuäatusi eite; seltskonnas kõneläi uuenäustest ja 
lootuseä paremuse peale tõusimaä elusse, la tõeste, 
Nleksander li. esimesi kämmet walitsuseaastat wõib 
kinälaste suurte muudatuste ajajärguks nimetada.
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äellel ojal uuenäati koktuä, asutati kokaiine 
semstmomalitsus, tekti trükiseaäuses kergendusi, 
mabastati tolupojaä orjusest ja ikunuktlus kao
tati ära.

lalupoegaäe wabastamine ja teiseä uuenctusect 
äratasimaä rakwa seas keisri mastu süäarnlise ar
mastuse elusse, Kakwa armastuse toetus kinnitas 
ka keisrit, et ta mõis uuenäuste teel eäasi sammuäa, 
nii et riik wiimaks oleks omale konstitutsioni saa- 
nuä ja sellega üktlasi ka kõik neeä mabaäusecl, 
ilma milleta juba igal koäanikul wõimata oli elacla.

Aleksanäer II. poolt ettewõetuä uuenäuseä 
näitasimaä, et malitsus sinnapoole püüab, näitasi- 
waä, et riiki selleks ette walmistatakse, ja neeä loo- 
tuseä eiustasiwaä terwet seltskonäa. Mõneä semstmo- 
ja möisnikkuäe-koguä awaläasiwaä neiä tunämusi 
ka aäressiäes, mis keisrile saaäeti. Keiser ei lltel- 
nuä ennast mitte konstitutsioniwastase olemat ja 
leiäis, et selle sisseseaämine täitsa ojakobane on. 

flgo liikumine ei olnuä meel kullalt tugema! 
alusel ja sellepärast mõis ka ta eäenemisele peatselt 
takistusi tulla. la eäenemine seisis koowi-ringkon- 
äaäe ja ametnikkuäe mõju all, kellele näitas, et pii- 
ratuä möim nenäe elukorrale küllalt mõnus ei ole. 
VVanaäe kombete juurest nenäe juuräe üleminek kut
sus üksikutes kobtoäes korratuseä elusse. Üktlasi 
sellelsamal ajal, I86Z. a., tõusis Poolamaal mäss ja 
kõik neeä näktuseä suurenäasimaä uuenäustemastaste 
mõju, la keiser Aleksanäer II. kakkas ka aega- 
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määda nende poole kalduma, kes Nikolai aegse amet
nikkude korra truud pooleboidjad olimad. Nueste- 
alati wäitiust uuenduste wastu ja seilest moitlusest 
kujunes oige laialdane remolutsioniline liikumine, 
mille tagajärjeks kurb sündmus, Aleksander li. tap
mine I. märtsil 1881. aastal oli.

Aleksander III. kuulutas 1881. aastal 29. aprillil 
antud manifestis, et ta isewalitsusele truuks jääb, 
ja praegune keiser Nikolai II. malitses selsamal pob- 
jusmottel kuni 1905. aastani, äiis tuli ^?ene riigi- 
moimu ajaloos suur päöripäem, sest 1905. aastal 
17. oktobril kuulutati venemaal konstitutsion maksma 
ja kutsuti rabmaasemikkude kogu kokku.

Kuidas meie riigi käsi uues ajajärgus on käi
nud, see on Koigil lugejatel meel elawalt meeles.


