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Gestöne.

Mis noorepölwe mälestused üksikule inimesele, seda
on wana ajalugu terwele rahwale. I l m a ajaloota on
ühe rahwa elu kui päew ilma hommikuta ehk nagu
aasta ilma kewadeta. Meie ei saa olewikust mitte aru,
kui minewik tundmata on. Ajaloo käigus ei ole midagi
kogemata juhtunud, maid kõik käib seal ühe seatud, tar-
wiliku korra järele. Kui meie sellest aru ei sa, siis
tuleb see meie puudulisest ajaloo tundmisest. S i is ei
ole meie meel seda suurt näitelawa näinud, mille peal
rahmad ja riigid kõige oma elu ja wöitlemistega, töu-
semise ja langemisega meie silmade eest mööda käimad.
Si is ei ole meie minewiku teki taha pilku wöinud heita,
kus kõiki neid sündmusi, mis meil praegu käes on, ette
walmistati ja sünnitati. Isamaa ajalugu ei tohiks
kellegile tundmata olla, sest ainult selle waral õpime
heast, mis siin korda saadetud, õiget lugupidama ning
halwa eest endid hoidma. Ja ajaloo teelt mõistab
küll iga mees, kelle silm üle oma küla piiride seletab,
sest ta sõnad on sündmused, mis pikse keelel könelewad
ja rahwaste üle kõhtu otsust kuulutawad.

Kaua aega olen ma, ja wistist nii mitmed isamaa-
lapsed, ühe täielisema isamaa ajaloo ilmumist ootanud
Aga et siin lootus tühjaks jäi ja keegi ajaloo mees.



tööle ei astunud, siis wötsin mina wiimaks julgust ja
hakkasin kaua aega korjatud materjalist üleüldist isamaa
ajalugu kujutama. Kui hästi see nüüd mul korda on
läinud, selle üle saab muidugi ajaloo tundja otsust
andma. Mina omalt poolt olen tatsunud kõik tähtsa-
mad sõnumid ja sündmused lühidelt üles panna, mis
M d kandis kokku korjata. Et siin weel pea midagi
enne tehtud ei ole, siis ei wöinud see töö mitte kerge
olla. Ajaloo tundja waatab muidugi teise silmaga ta
peale kui lahke lugeja, kes ainult sündmusi tahab ning
kõik seletused ja tähendused ilmaaegseks ja tülitamaks
peab, mis ta raamatust peale kauba leiab. Tundjat
ei huwita mitte sündmuste jutustamine, maid nende
põhjendamine — toele. Mõlemate nõudmisi ei ole ühe
korraga woimalik täita. Wiimasele ei ole ma ka seda
raamatut kujutanud. Kui ma siiski esimesele jaole,
mis weel iseäranis köikuw ja wankuw on, mõned hal-
likad juurde olen tähendanud, siis sündis see sellepä-
rast, et iga ajaloo sõber, kes ühe ehk teise küsimuse üle
laiemaid teadusi soowib, kui see raamat anda suudab,
seda ise järele wöib lugeda. Paraku on need hallikad
küll kaugelt suuremal hulgal wSerakeelsed ning wähe-
del saab neid käepärast olema. Aga üks ehk teine raa-
mat wöib siiski saadawal olla. Et Eestikeeles ise n i i
wähe hallikaid olemas on, sinna ei woi ma midagi
parata. Ma olen niipalju neid tarwitanud, kui neist
minu kätte on saanud.

Et tähenduste all mVned hallikad õige t ihti ette-
tulewad, siis lubagu lahke lugeja ennast siin köhal
tähtsamate ajaraamatute kujutajatega lühidelt tut-
vustada.
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Bremeni Adam (Adam Bremensis) oli Bre-
meni linnas peapiiskop ning kirjutas 1076 Daani
ajaraamatu (v6 8iw vamas) ja kiriku ajaloo (llisw-
ria Vcol63il>.), milledes ka meie maa ajaloo kohta sõnu-
mid sees on.

Nestor, Petseri kloostri munk Kiiewis, sündis
1056 ning kirjutas 11. aastasaja lõpul esimese Wene
ajaraamatu, (^ lo imn, Heoiopa) mida mitmed teised
mehed pärast teda kuni 17. aastasaja sisse edasi kirju-
tasiwad. Pea 18. aastasaja lõpuni seisis see Weneaja-
loole nii tähtjas töö ja mitmed teised kirjad meel
trükkimata. Kellegil teisel rähmal ei ole nii tähtsaid
dokumentisid manast ajast järele jäänud.

Saxo Grammatikus, Daani peapiiskopi Absa-
loni sekretär ja praost, kirjutas 1203 Daani ajalugu
^8axoiÜ8 Hrammatioi vauor kigtoriao). Tema ajalugu
ulatab wäga mana aja sisse tagasi, ning on rahma
suus elawatest mälestustest (Säga) ning lugulauludest
(Edda ja HeimZkringla) kokku wöetud. Sellepärast ei
pea uuemad ajaloo kirjutajad tema tööst lugu.

Lä t i Hindrik, preester Liiwimaal ristiusu toomise
ajal, wöttis missioni toost tegemalt osa ning kirjutas
ajaraamatu, mis Sakslaste siiatulemissga 1157 algab
ning Eestlaste ärawoitmisega 1227 lõpeb. See aja-
raamat on kõige tähtsam hallikas sellest suurest aja-
järgust, mis meie maale ristiusku töi ning wabadu.e
wiis. Ta sõnumid on ustawad, sest et nende kirjutaja
palju sündmusi oma silmaga nägi. Oma suures usu
töö usinuses ning waimustuses on ta aga paganate
peale liig musta prilli läbi waatanud ning sellega oma
talli töö wäärwst mahendanud. Rahma elust, kombe-
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test, usust, sisimistest ja Välimistest toimetustest ei kir-
juta ta pea midagi. Tema ajaraamat on Jungi töl-
tel ka Eesti keeles ilmunud.

Dietleb von Alnpeke Riimikroonik (Livländische
Reinichronik) on aastal 1296 Tallinas salmides kirju-
tatud, algab ka Sakslaste siia tulemisega ning ulatab
kirjutamise aastani. Terwe kroonik on manas laba
Saksakeeles ning 12017 rida pikk. Ta kirjutaja on
wistist üks ordu rüütel olnud, mis sellest wälja pais-

tab, et ta ordumeistrit kõrgeks tõstab ning kiriwisadest
põlastusega räägib, kes teisi waprusele manitsewad, aga
ise pakku jooksemad. Ta tirjutuse wiis on ilmlik, mitte
kiriklik, nagu Läti Hmdrikul. Paljuist lahingutest on
ta ise osa wötnud.

Moritz Brändis kirjutas Liiwi ajalugu kõige wane-
maft ozast lunni 1238. aastani. Tema hallikad on
Daam ajaraamatu kirjutaja Soxo, Ioh. Magnus,
Snorro Sturlesson ja Skandinawia muinaslood
(Sägas). Tema ajalugu on kuues raamatus kirjuta?
tud. 2 esimest raägiwad Eesti ja Läti rahwast ja
nende muinas ajast, 3—5. raamat sellest ajast, mil-
lest Läti Hindrik ka oma kroonika kirjutas. Branoise
hallikas oli Alnpeke riimikroonik ja ,,wanad kirjutatuk
kroonikad." Läti Hindrikut ta ei tunnud. Wnmased
raamatud loomad mõned kõige wanemad Liiwi seadused.
Surm tuli wahele ja lõpetas ta töö ara. Taieste ära
trükitud on ta ajaraamat Liiwi wana aja kroonikate
kogus: Uouumsnta li ivoMy anti<M6 I I I . köide

Salomon Henning, kes 1528 Weimaris sündis
ning noorest saadik Liiwi ordu ja pärast ordumeistri
Kettleri teenistusesse astus, kirjutas ordu langemise
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ajast Liimi ja Kuuramaa ajaraamatu (Lifflendische Chur-
lendifche Chronica). See ulatab 1554. aastast 1590
aastailt ning «maldab ainult asju, mis kirjutaja oma
silmaga näinud.

Johann Renner tuli Brememst 1555 Liiwimaale
ning sai esite Paide siis Pärnus komturi juures sek-
retäri köha, kus ta maad ja rähmast ja ka nende aja-
lugu tundma õppis ning ajaraamatu kirjutamise kal-
lal töösse hakkas, mis tema surma aastani 1583 ula-
tab. Wanemat aega on ta Saxo, Thomas Horneri
ja Hermann von Wartbergi kroonikate ja rahma suus
elawate mälestuste järele kirjutanud, omast ajast aga
oma silmanägemise järele. Tema ajaraamatu käsikiri
oli Saksamaale wiidud, kust ta Bremeni ülikooli raa-
matukogust alles 1871. aastal üles leiti ning Konst.
Höhlbaumi läbi mõni aasta pärast seda trükki anti.

Balthasar Russow, Tallina Pühamaimu kiriku
õpetaja, kirjuws Liiwimaa ajaraamatu (Chronika der
Provintz Lyfflandt) künni 1583. aastani. Tema annab
rahma elukorrast, ordu ja Katoliku usu kõrgetest mai'
mulikkude meeste kölwatuseft rohkem teadusi, kui teised
enne teda. Suri 1600.

Thomas Hiärne, sündimise poolest Rootslane,
elas 17. aastasajal Läänemal mSisawalisejana. Tema
Eesti, Liimi ja Lätimaa ajalugu (Ehst-, Lief- u. Lett-
länd. Geschichte) on 7 raamatus kirjutatud, esimene
ajaloo tirjutaja, kes hallikaid teada annab. Muinas
ajaloo on ta Saxo, Magnuse, Snorre ja Bremeni
Adama järele kirjutanud, kus Eestlased juba Abrami
ajaga ette astuwad.
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Pau l Einhorn piiskop Kuuramaal kirjutas 1636
Lati ajaloo (HiätoriK I^ttica) ja (R^loliuatio F6uti8
IMiaft), mis palju tähtsaid teadusi ka meie Eesti rahma
pagana ajast toowad.

Franz NHenstädt oli Liiwimaale rändanud Saks-
lane, elas 1554. aastast saadik Tartus kaupmehena,
läks siit 1571 Riiga ning sai 1586 seal bürgermeist-
riks. Tema ajaraamat (Livl. Chronik) räägib Saks-
laste meie maale tulemisest pikemalt kui Läti Hindrik
ja teised wanemad lroonikad. Et ta aga hallikaid
nimetanud pole, siis ei peeta tema laiemaid sSnumid
mitte tõeks pidamise wääriliseks.

Krist jan Kelch, õpetaja mitmes köhas Eesti maal
ja pärast Tallinnas, kirjutas oma Liiwi ajaloo (Lief-
länd. Historia) mammale ajaraamatute järele wiies
raamatus ja algab ka Abrami ajaga nagu Brändis,
Renner ja Hiärne. Suurest Põhjasõjast kirjutas ta ise-
äranis pikalt ja laialt, mill ajal ta ise ka elas, oma ,,Histo-
riale" lisa (OontiiuMou). See ulatab 1692—1707
aastani. Wäga tähtjas lükk Põhja sõjast. Katk lõpe-
tas ta elu Tallinnas 1710 ära, millega ka ta ajaraa-
matu kirjutamisele ots sai.

J . G. Arndt, gümnafiumi koolmeister Kuresares,
kirjutas Liiwi ajaraamatu (Liefländische Chronit) kahes
raamatus: 1) Liimima oma esimeste piiskoppide ja
2) oma ordumeistrite all. Esimeses jaos ilmub Läti
Hindriku ajaraamat esimest korda Saksa keelses tõlkes
tema Ladina keeles wälja andja Gruberi ja Arndti
enese tähendustega. Teises jaos on wanod Liiwi sea-
dused ordu ajalooga. Arndti ajalugu ilmus 1747—53..
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Friedrich Gadebusch, Tartu bürjermeister, uuris
suure hoolega meie maa mana aega ning awaldas oma
kirjatööd Liiwimaa aasta raamatute (Livländische Iahr-
bücher) nime all neljas jaos ja 9 raamatus. Neis
raamatutes on ta kõik sönumed kogunud, mis ta aja-
loo kirjutajatele tähtsad armas olema. Ilmusiwad
Riias 1770—83.

A. W. Hupel kirjutas 1774—89 kolm paksu
raamatut kõduma sõnumeid (Topographische Nachrichten
von Lief- u. Ehstlano) ning terwelt 28 jagu Nordische
Miscellaneen ja 18 jagu Neue nord. Miscell. Hupel
oli Põltsamaal õpetaja ja hoolas kirjameeS, kes oma
jõudu mööda ajaloo kirjutajatele materjali togus.

Mööda läinud aastasaja lõpuni oli materjali Liimi-
Eesti ajaloo jaoks kogutud. Nüüd hakkasiwad mitmed
mehed pea ühel ajal tööle ning Schlözeri, Fr iebe,
Merkel i ja Iannau sulest ilmusiwad üksteise järele
ajaloo raamatud trükis. Need kirjad pakkusiwad suu-
remalt jaolt aga rohkem lõbusat lugemist kui tSsist
ajalugu ja andsiwad nurisemiseks asja, mis iseäranis
Merkeli wastu wäga suureks kaswis, sest tema oli esi-
mene mees, kes oma kirjades awalikult waese kanna-
taja rahma eest wälja astus. Temaga ühendasiwad endid
!a mõned teised auusad inimeste sõbrad. Liimi ajaloo
kirjandus jäi sellest ajast saadik aga mõneks aasta küm-
neks soiku. Siis aga ärkas ta uue jõuga ning töi
meile hoopis uue aja. Õpetatud mehed astusiwad käes-
olewa aastasaja neljandamal ja wiiendamal kümnel
mitmes lodumaa linnas kokku ja asutasiwad seltsid,
lellede peaülesanne siiamaale meie maa mana ajaloo
uurimiseks on jäänud. Oma aastaraamatud täitsiwad
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nad sõnumitega, mis uuesti manast ajast wälja oli
uuritud ehk mis kudagi wiisi muistse aja pimeduse sisse
mõnda walguse kiirt jõudis heita. Nüüd on nende selt-
side kirjadest kaunid togud saanud ja nad kaswawad
ikka meel. Tartu Õpetatud Eesti Selts on juba üle
50 aasta tööd teinud ja iga aasta oma kirjad (Ver-
handlungen ja Sitzungsberichte), Läänemere kub. aja-
loo ja mana oja teaduse selts 1837. aastast saadik ja
Tallina kirjanduse selts oma Beiträge 1860. aastast
saadik wälja annud j . n. e. Mitte sellest üksi ei olnud
kü llalt, mis hulk õpetatud seltsisid omalt poolt tegiwad,
waid ka erainimesed ei waadanud wagusi pealt. Seal
asutati aja kirjad küll lehe küll raamatu näol, ikka
mana aja uurimiseks. Kodumaa (Das Inland) ilmus
terwelt 27 aastat nädalalehena 1836—63, köit wane-
mad kroonikad koguti ja anti trükis selle üleüldlse peal-
kirja all wälja: Nouumyuta I l i vou ia
kolm patsu köidet ning aeti pärast seda tööd
reg lorum I^ivouioaluiu nime all edasi. Professor
Bunge põhjendas Liimi, Eesti ja Kuura algkirjade
raamatu (Urkundenbuch), millest nüüd 9 paksu köidet
trükis on ilmunud. Palju mehi, nagu Napiersky,
Schirren, Kruse, Rutzwurm, Grewingk, Pabst j . n. e.
on palju tööd teinud materjali kogumises ning v. Richter,
v. Rutenberg, Kroger, Kienits ja weel mõni muu hak-
kasiwad 60 aasta ümber togutud materjalist ajaloos
raamatuid tirjutama. Üksi Richter on oma töö, mis
7 köidet suur, lõpule jõudnud wiia, kuna teised praegu
weel pooleli on. Need raamatud on aga kõik Ainu-
maa ajaloost Sakstele lirjutatud, milledes maa päris-
rahwast ainult mööda minnes siin ja seal nimetatakse.
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Gesolew raamat on oma ülesandeks teinud just Eesti
rahma lugu kõige täielikumalt ette tuua ning teistest
rahwastest selle juures ainult nii palju rääkida, kui seda
asjakäigist arusaamiseks tarwis on üleüldise isamaa
ajaloo mõistmiseks.

Sell wiisil on ajaloo kirjutajal lõpmata suur kir-
janduse wäli ees ning töö nõuab suuremat hoolt kui
enne. Wähe, wäga mahe on siiski nendest kirjade
legionidest meie Eesti rahma kohta leida, sest meie
ajalugu on õieti juba hakatusel ladunud. Kõige wähem
sõnumid leiame meel rahma elu, kombete ja usu kohta.
Siiski peame tatsuma neist kiwikesteft, mis ni i laial i
on pillatud, majakest ehitada. MSne aja eest ütles
üks tähtjas õpetatud mees ajaloo kirjutamisest, et see
mitte igamehe asi ei olla, kes mänsaasta ajaloo halli-
kaid on uurinud, maid see nöudwat kõige pealt osa-
wat meistrit laia silmaringi ja wäsimata meelega,
lellel peale selle weel kaunio loomu anded ja õige
kriitika ei tohtimat puududa. Alles siis wZida tema
tööst niisugune ehitus saada, mille sisse iga mees kui
templisse astumat.

Minu töökene ei taha mitte niisugune walmis loss
olla, waid ta on kui alandlik hurtsik, kus reisija
niikaua wöiks wiibida, kuni see meister tuleb, kes meile
lossi ehitab. Palun senniks eesolewa tööga leppida.

Praegu on weel palju asju waidluse all, millv
üle õiget otsust ei teata. Kaugemate aastasadade seest
tStt walja otsida, kust wähe ja siiski weel segaseid sõnu-
mid saame, on raskem töö kui l i iwa seest kulda puhas-
tada. Ma ei ole kogemata mõnes asjas teist seisu>
kohta wötnud, kui üleüldse maksaw on. See sündis
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sellepärast, et suurem hulk ajaloo liputajaid oma tööd
üksteise järel on teinud, millega hulga tõendused t iht i
ühe ainsa mehe otsuseks kokku kuiwawad. Sellepärast
ei tohiks nende wastu käimine mitte kaela kõhtu wää>
ril ine süü olla. Kui seda, mis siin õigeks olen pida-
nud, põhjustega ümber lükatakse asja tundjate poolt,
siis wöib see ainult meie ajaloo teadust edendada ja
tema sõpru rõõmustada. Töe poole püiame meie j u
igaüks.

Tartus, juul i kuul, 1892.

Naamatn kirjutaja.



I. Muinas aeg.
K. Rahwa elu.

1.
2.

Sissejuhatuseks.
Eestlased ja nende sugulased.

I. Kõdune elu.
3.

4.

5.

6.

Kõdu.
^. elumajad,
d. külad,
ä. majakord.

Perekonna elu.
a. abielu,
d. üks naine,
ä. eluwiisi kölbdus,
«. õpetused mõrsjale.

Surnute matmine.
a. põletamine,
d. matuse pidud.

Wöeraste sõnumid Eftlastest.
a. Merewaigu otsijad Greekl. ja Rooml.,
d. Orpheus,
ä. Pindur,
6. Pompemus Mela,
3. Iournandes,
k. TacituZ.
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II. Riigiwalitsus.
7. Kuningad.

Hardaan,
Olimar,
Herodoti sõnumid,
Wulfstani reisi-kiri,
Liiwikuninga poeg Biko,
Muinasjutud.

8. Wanemad.
9. Malewa.

10. Maja.
11. Kihelkonnad.
12. Linnad.
13. Seadus ja tohus.

III. Sõjapidamine.
14. Eestlaste sõjamehe kuulsus.

Sõjad maal,
Riisumised merel,
Uhked paganad,
Gootl. ja Daanl. ei puudu Eestlastesse,
Saarlaste sõjad,
Malewa suurus ja söjalaewade hulk.

15. Sõjariistad.
16. SSda.

Nõuküsimine jumalatelt,
SSja hakatuse aeg ja wiis,
Sõdimine. Waenlase walwamine,
Malewa kokkukutsumine,
Rahutegemine,
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Söjawangid,
Rahu ajal.

IV. Töö ja teenistus.

17. Elu ülespidamine.
Kala püük,
Jahi pidamine,
Karja kaswatamme,
Põllutöö,
Rikkus,

18. Kauplemine.
Raha,
Hõbe,
Peromaa jumala kuju,
Muud tõendused,
Kaubalinn ja laadad,
Tee Hommiku maale,
Nahad (nahk rahad),
Merewaik,
Roomlased Kristuse sünd. järele,
Tacitus mere waigu üle,
Teised kauba asjad,
Wisbi linn,
Riisumised,
Kossarid,
Riisutud wangid,
Maanteed.

V. Usk.
.̂. Kõrgemad möimud.

19. Looduse auustamine.
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20. Jumalus.
Ülem jumal Wana isa,
Taara, Uku, Pikker,
Taarawita, Taarapita,
Hiied.
Jumalate eluase,
Wanemuine, laul ja kannel,
Ilmarine, taewas, Juta silmawari,
Turris,
Lämmeküne,
Wiboane,
Ahto,
Tuuleema.

21. Alamad maimud.
3. Weewaim,
d. Majawarjajad.
ä. Nssid onne andjad,
«. ToMd, kodukäijad j . n. e.
ss. Maa-alused, j . n. e.
k. Metsik,
i. Luupaine,
k. Sarwik.

22. Maailma loomine.
a. Hinge edasi elamine parast surma,
d. Manala ja Toonela,
ä. Mana.

23. V. Jumala teenistus.
24. Preestrid.

Targad, nõiad oma kunstis kuulsad,
Sõna, tuule Manatargad,
Üks preestri sugust mees.



25.

26.

27.

28.

29.

Kriime,
kallijärw Saaremaal.

Templid.
Hiied,
Hiiemaa,
Ohwripaigad,
Jumalate kujud,
Taara kuju Ebawere mäel,
Kuldikujud,
Peromaa jum. kuju.

Ohwer ja palwo.

v. Pühad,
Aasta,

kuu.
nädalad,
pühad.

Suuremad pühad.
3. Hingede aeg,
d. Uku püha,
ä. Sume püha,
6. Turrise püha.

VI. Hariduse seis.
30.

31.
32.

Kunsttööd.
linnad,
sillad,
maanteed,
laewad.

Tähe teadus.
Kirja kunst.

kalender.
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33. Luule.
Arstimine.

v. Mu inas lugu .
34. Hallikad ja nende wäärtus. Sissejuhatus,

I. Wabad Eestlased.
35. Sigtuna ehitamine.

a. Siggo.
d. Reriko.

36. Kuurlaste ja Eestl. ühendus.
^. Kapt.
b. Amolus,
ä. Gotilla,

k. Filinnar.
37. Soomlased ajaloos.

Gram ja Pigne.
38. Kuurlaste wöit.

a. Hading,
Liiser,

b. Hauduann,
Eest. rikkad ja nende kuningas,

ä. Lokker.
39. Kuura kuningas Darno.

Froto,
Darno.

40. Kuningas Harduan.
41. Uus waen Eestlastega.

a. Hotbrod,
b. Hother,
ä. Rurik.
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42. Paremad päewad.
a. Attilo,
d. Botuid,
ä. Karl.

43. Eestlaste wSit ja wabadus.
2. Grimmer,
d. Froto,
ä. Gelder.

44. Uus wabaduse kitsendamine.
a. Erik,
d. Lindarm,
ä. Eesti kunmgas Dagon.

R i s t i usu aeg.
45. Kuningas Olimar.

ll. Amund ja Toodo,
d. Holdanus.
ä. Froto I I I .

46. Kangelane Tarkader.
I I . Tähtsus wäl jaspool kodurada,

47. Gootide seadus.
a. Hermanrich,
d. Harald,
ä. Theodorich suur ja ta tänu tir i .

48. Liimi kuninga poeg Biko.
a. Hermerich,
d. Broder.

49. Kiwide pea lahing. Ingwor.
50. Teised wSidud.

a. Anund,
d. Ingiald,
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cl. Imar Widfami.
s. Brawolla lahing.

51. Wene riigi põhjendamine.
Rurik, Sineus ja Truwor.

52. Eestlased esimeste wene suurwürst. ajal.
ll. Wulfstan,
d. Oleg,
ä. Igor,
6. Wladimir.

53. Rööwitud kuninga poeg.
a. Olaf,
b. Klerke,
ä. Neas ja Rekon,
6. Sigwid.

54. Kuurlaste rikkus.
55. Iurjewi ehitamine. Iaroslaw.
56. Ostmised risti usu katsed.

a. Unno,
d. Ansgar,
cl. Adelbert,
y. Boleslaw,
F. Bruno,
d. Kriiwe,
i. Swen I I I . ,
, l Harold.
^' > Kanut Püha.
I. Wladimir Monomach.

57. Ristisöidud.
a. Olaf Hunger,
b. Suur nälg.
ä. Erik.



I I . Ajalooline aeg 1158—1227.
Nus waenlane lähenemas.

I. Armastus ristiusu külmaja.
58. Ettewalmistuseb.
59. Esimene piiskop Meinchart.

Esimesed ristiusu katsed,
Üksküla kantsi ehit.
Theodorichi kimbatus.

60. Berthold.
Ristisõitjad Liiwi maal,
Liiwl. tüli piiskopiga,
Bertholbi ots.

II. Tuli ja möök ristiusu wäljalaotaja.
61. Piiskop Albert,
62. Liiwi ordu,
63. Merelahing Saarlastega,
64. Kaupo Roomas,
65. Littawide tülid,
66. Liiwlaste sõjad ja langemine.

Wladimir,
Kirian ja Laian,
Lembewalde,
Ako,
Dabriel,
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Liiwlaste ristimine,
Gotfried Toreidas,

67. Lätlased heidawad heaga alla.
S. Pikse pilw pea köhal.

I. Esimesed põrutused.
68. Sakslaste esimene sSda Eestl.

Otepea all,
Eestl. Breeweri all,
Aastane rahu.

69. Liimi ordu kölwatus,
Kaebdused ordu üle,
Winno surm,
Wolkiin I I . ordum.

70. Uued sõjaplaanid.
Riisumine Eestimaal,
Alobrand Ugaunis,
Merelahing.

71. Sõjad Otepea all,
72. Liiwlaste, Kuurl. ja Eestl. ühendus.
73. Eestlaste wöit Ümera jõel.

II. Wälk lööb sisse.
74. Soontagana ärawSitm.
75. Wiljandi linna ärawSitm.
76. Eestlased Imera jõel.
77. Õnnetu lahing.
78. Piiskopi nwidu lootus, Baaslau rahu.
79. Toreida Liiwl. mässamine.
80. Sõda Rotali rahwaga.

Lembitu ristimine.
81 . Eestl. Riia all.
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82. Meresoda Saaremaa rannal.
83. Eestlased kähe tule wahel.

Maa jagamine.
84. Wenelaste ja Eestl. ühendus.

Sõda Otepea all,
Lembitu wäekogumine,
Võitlemine ja Langemine Paala jõel.

85. Hiljaks jäänud abimees.
86. Uus waenlane.
87. Weel üks waenlane.
88. Sõjad Taanlastega.

Eln ja surma peal.

89. Saarlaste wöit Daanlaste üle.
90. Wöit kindlal maal.
91. SSja önn kaalu peal,
92. Oodetud abimehest saab uus waenlane.
93. Tartu langemine.

Eha kustumine.
94. Uued ette walmistused.
95. Saarlaste langemine ja ristimine.
96. WSitjate riid isekeskis.
97. Pilk tagasi.
98. Alberti surm ja Kuurlaste allaheitmine.

Tähendused muinas aja tohta.





I. Mninas aeg.

Rahwa elu.
1. Sissejuhatuseks.

Praegused Läänemere kubermangud on meie ajaloo
laan, kus meie esiwanemate elu ja olu, wöitlused ja
Viletsused mana halli aja sees marjul seisawad. Tun-
gime selle pimeda laane sisse ja waatame, mis järel-
kaja meie seal oma efimanemate üle kuuleme.

Juba esimeste sammude järele leiame endid pime-
das teeta metsas. Ainsad teejuhid on seal üksikud
laiali pillatud jäljed. Arwa puutub meile mõni kirjalik
tunnistus silma — meie tunnistajad on manad hauad
oma kõdunenud luudega tee ääres. mis üksi uurijaga
könelewad, kes nende sõnata keelt mõistab. Kohutaw
waikus walitseb ses muinasjutulikus laanes. Meie
seisame lui lõpmata suure matuse aia peal, täis hau-
dasid ja meie silm otsib asjata ristikirja. Ainult wöe-
rad, kaugelt körwu kostwad healed annawad meile mähe
selgust.

Need wöerad healed on teiste rahwaste ajaraama-
tud, mis mööda minnes siin ja seal ka meie esiwane-
mate peale näitawad. Ainult järele jäänud jälgede,
oma ja wöeraste muinasjutuliste sõnumite peale ju l -
geme reisikeppi kätte w M a ja teele astuda.



2. Eestlased ja nende sugulased.

Eestirahwas on suurest Tschudi-Soome rahma
perekonnast, kes Kesk-Aasia l) mägiselt maalt tulles ennast
üle terme põhjapoolse Wenemaa laiali laotas 2). Tschu-
did ehk Skiit id-^ oliwad wanal ajal wägew rahmas.
Aastal 639 enne Kristuse sündimist ajasiwad Aasiast
tulewad Sti i l id endised Wenemaa elanikud Tsimbrid^)
eest ara ja jäiwad ise nende asemele elama. Tsim-
brid pögenesiwad Weike-Aasiasse osalt ka Iütimaale.
637 luksimad Skiitid üle Kaukasia mägestiku Aasiasse
ja woitsiwad wägewa Asiria riigi waenlafe Euaxarese
ära, kes Niniwe linna ümber oli piiranud. Neli aas-
tat pärast seda oliwad nad Palestmas, kust neid Meeda
rahmas aastal 610 tagasi ajas. 531 enne Kr. wöi-
tis kuulus Pärsia kuningas Cyrus Skiitid ära, aga
langes ise ka ses sõjas. 515 södisiwad Skiitid Vabelt
kuninga Dariusega, kes suure sõjamäega praegust Vene-
maad mööda laugele üles põhja tungis 5). Sell ajal
räägitakse juba kahesugustest Skiitidest. Ühed olimad
karjakaswatajad ja ümberrändajad woi nomadi-Skiitid
kuninga Idantiruse ja teised põlluharijad Skiitid sme-
lanchlänid ehk mustakuue kandjad)^) kuninga Skop-
sise all. Musta kuue kündjad rändasiwad Dariuse ajal
põhja poole ja jäiwad ühel maal elama, kus palju
järwesid oli?). See järwerikas maa oli wistist Soome-
maa. Selle järele wöiksime Soomlaste rändamist
nende praegusesse elukohta 6. aastasaja sisse (515)
enne Kristust urmata. Sinna maale oliwad Eestlased
ja Soomlased wististe üks rahwas ja asusiwad põhja-
poolsel Wenemaal Läänemerest Urali mägestikuni ^). Et
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Soome sugu rahwcd kord laialt Venemaal on elanud ^
seda tunnistawoo Wene maakondade ja jõgede nimed, mis
Eesti keelest on wSetud") . Ka kultura jälgi on
Eestlased Wenemaale jätnud, iseäranis põhjapoolsete
Wenelaste keelesse, kombetesse ja rahma lauludesse^).
S i i s tungisiwad Slaawi rahmad lõuna poolt Wene-
maale ja löhkusiwad nad koost ära. Ühed litsuti
õhtu poole Läänemere küllastele, teised hommiku poole
Ural i mägedeni ja kolmandawad ülesse põhja Iäemere
randa eest ära. Suur Tschudi sugu rahmas lagunes
rahwa tillukesteks, kes weitfete rahwastena weel tänini
põhja ja hommiku poolsel Wenemaal edasi on elanud
Hommiku pool oliwad kaua aega Peramaalased wöi
Bjarmalased l2) kõige tähtsamad, kuulsad oma rikkuse ^>
ja lugemuse poolest. Neil oli oma riik ja walit-
sus, ise oma jumalad ja hi ied") . Mõned peawad
Bjarma maad muinasjutuliseks Kunglamaaks ^ ) . Tei-
sed rahmad oliwad Karjalased, kust Soomlased suurema
jao oma Kalewala korjanud ^ ) , Soomlased, üsna
põhja jäämere ääres Laplased, lõuna pool Liiwlased
ja Kuurlased j . n. e. Praegused Eestlased asusiwad
1. kristlikul aastasajal Weikseli jõest kuni Soomelaheni")
terwel Läänemere hommikupoolsel rannal. Missuguse
aja sisse Eestlaste Läänemere randa asumine langeb,
selle üle ei leia meie kusagilt selgemaid sõnumid.
Nagu all pool nägema saame, räägiwad kõige wane-
mad Daam, Gooti ja Rootsi ajaraamatute kirju-
tajad Saxo Grammatikus, Iournandes, Johannes
Magnus, Petrus Olai ja nende järele mitmed meie
maa wanemad ajaloo kirjutajad, nagu Moritz Brän-
dis, Thomas Hiärne, Kristjan Kelch, Franz Nyenstädt,
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Eessi rähmast juba Abrami ajaga algadeS '^). Meie ei
taha nende sõnumeid mitte pimedast peast uskuda, aga
meie ei wöi ka avasalata, et Eestlased wist juba enne
Kristlikku aja armamist Läänemere kallastel elasiwad.

Enne kui Eesti rahma ajaloost rääkima hakkame,
wiibime tema koduse elu, töö ja toimetuste, usu ja
jumalate, hariduse ja elukombele juures, nii palju kui
see meile kõige selle järele woimalik on, mis kirjaS,
leidustes ja rahma suus alale on hoitud.

Algame sellega, mis igal inimesel kõige lähedamal
seisab. See on tema elu kõdus.

I. Kõdune elu.

3. Kõdu.
Kindlaid teateid Eestlaste pagana aja kodusest elust

on meil wäga mähe. Nendest sõnumitest, mis meil on
ja mis meie rahma lauludest, muinasjuttudest, prae-
gustest kombetest ja teaduslistest uurimistest aimata
wöime, saame ainult paljad ümberjooned ühe pildi tar«
wis, wärwid ise puuduwad. Siiski peame nii kaua,
kui meil meel wärnnsid ei ole, joonestatud pildiga
leppima. Walmis pilt i wöime üksi mõtetes enestele
ette kujutada ja ta kenadust ainult aimata.

a. E lumajad oliwad puust ja wistist selle-
sama wiisi järele ehitatud, nagu wanemaid talumaja-
sid praegugi meel näha wöime, muud kui suuremad
ja ilusamad pidiwad nad olemas. Ühes toa nurgas
oli kummita keresega ahi ja suits käis uksest wälja,
sest et korstent meel ei tuntud 2). Akna asemel oliwad
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wälimise uste ja ka seina sees lauaga kinni ja lahti
lükatawad augud, mis walgust pidiwad andma, sest
klaas oli tundmata^). Katus oli kas holgedest ehk
puukoorest 4), ka saanisid sõidu tarwis walmistati 5).
Et elumajade ehitamises mitte suurt uuendust ei ole
olnud, seda tunnistab juba see nähtus, et wanemao
kirjanikud«) Eestlaste elumajasid 100—300 aasta eest
tagasi just niisama kirjeloawad, nagu mõned manad
elumajad tänini weel on?). Muudatusi selles asjas
on alles wümsed aastakümned toonud.

d. Eestlaste seltsielu armastus näib marakult
ärkanud olema, millest see tunnistust annab, et nad
oma elumajad suurteks küladeks kokku ehitasiwad.
Majad oliwad seal suured ja tugemad ning küla ise
ilus ja uhke?), kus häda korral nagu kantsideft waen-
lase wastu sõditi s). Kooselamine andis mahti üks-
teisega läbi käia ning äratas nende maimu rohkem kui
Lätlastel wöimalik oli, kes üksikult mööda maad laiali
elasiwad"). Wistist on see ka oma jao Lätlaste ise-
loomusse mõjunud ja nad haruks allaheitlikuks teinud,
nagu nende ärawSitmife lugu näitab, kus nad i lma
wastuhakkamatta " ) Sakslaste alla heitsiwad.

<t. Maja-kord. Perekonna pea oli majaisa ehk maja»
wanem, kelle sõna kõik kuulsiwad. Tema muretses maja
ja oma pere eest, juhatas kõiki töösid ja mSistis tüliasjus
kohut"). Ta oli perekonna kõige auusam liige, tema
walitseja. Sellepärast jäi ta nimi wanem pärastistele
hulga rahma ja terwete maakondade walitsejatele auu-
nimeks. Majaisa pidi oma perekonna peatoiduse ning ka
tema hea käekäigi eest hoolt kandma. Mida suurem tema
perekond oli, seda rohkem wSis ta omale maad harida
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mötta ja feda jõukamaks ja wöimukamaks ta sai. Kus
ta kord heina niitnud ehk wilja külmanud, see oli tema
maa, tema omandus. Pani surm ta silmad kinni, ehk
andis ta ise wanaduse nõrkuse pärast oma wSiinuse
käest ära, siis astus tema asemele ta kõige noorem
poeg '2). Lastele pandi metsloomade ja lindude nimed ^ ) .
Mehed, kes wöitlemise tarwis sündinud, kandsiwad
ka metsloomade, naisterühmad aga lindude nimesid " ) ,
sest nende ülesanne oli elu lõbusaks tegemine. Ka
ristiusu ajal olla meel mõned wanemad oma lapsed
ümber ristinud ja neile paganate musi järele loomade
ehk lindude nimed annud '5). Rahma liikmed elasiwad
kõik wabas seisuses; orjadeks peeti üksi söjawangid
ja ostetud ehk riisutud inimesed ^ ) . Süski ei olnud
kõik ühesuguses seisuses ega ühesuguses auus. Lät i
Hindrik räägib oma kroonikas tihti parematest, auusa-
matest, ülematest, kohtumöistjateft ja wanematest").

4. P e r e k o n n a e l u .

a. Perekonna elu alus on a b i e l u . Selles
asjas leiame oma esiwanemate kohta aina kütust.
Et paganate seas juba manast saadik naise wötmine
warguse ehk wägiwalla teel sündis, mis mitmel pool
nüüdki meel sünnib ^ ) , siis on suurem hulk Eesti
ja Liimi ajaloo kirjutajaid seda ka Eesti rähmast usku-
nud ja ütelnud. Meil ei ole aga mitte tõendusi
olemas, mis meid tSeks pidama wöiks sundida, et üle-
üldine rahma pruuk oli omale naisi rööwida, ilma
wabatahtliku kokku leppimiseta ^ ) - Uga selle poolt
räägib meile kõige pealt hulk rahwalaulusid, et tütarc
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laps enesele mädalt meest mõis wal ida^) . Kalewi
abikaasa Linda saatis oma neiupölweS kuued kosi-
lased minema ja wöttis Kalewi wabal tahtmisel
mast i l^) . Laulujumal Wanemuine kaiS kolme maa-
pealse piiga juures kosjas ja igaüks andis talle pika
nina 22). Ja jumalik kosija ei leidnud siin midagi
loomuwastast, ei mõtelnud wägiwalla ega kättemaks-
mise peale, maid majutas mälud oma rinda ja landis
nurisematta oma murekoormat nurjaläinud kosjakäikude
pärast. Oleks selle muinasjutu sündimise ajal Eesti
rahma seas naise riisumine, wäHiwallaga mehele minna
sundimine ehk neid ainult orjade asemel pidamine wi i -
siks olnud, siis ei oleks ta Wanemuinet, lellel kui juma-
lal inimese laste üle küllalt woli ja w oimust oli, mitte
lasknud kõige ilusamate lauludega neidude ette minna,
et nende südameid taewaliku laulu läbi eneselle wöita,
maid Wanemuine oleks wistist rahma kombe järele
enesele ühe naiseks wötnud, kes temale kVige rohkem
meele järele oli, ilma selle peale waatamata, kas see
teda oleks armastanud wöi mitte. Wöimust sundida
ei wöinud ometi jumalal puududa. Kui naise waras-
tamisst la ette tul i , siis ei sündinud see mitte ilma
wammate teadmata, wähemalt mitte ilma tüdruku enese
tahtmata. Teist wiisi warguse peal oli raske trahw.
Kes tütarlapse wanemate tahtmise wastu ära Varas-
tas, see pidi mana maa seaduse järele oma elu tao-
tama 22). Sündis märgus wanemate teades, siis pidi
marastaja piiga enesele naiseks wötma, ja asi oli kor-
ras. Seda wöime meie ennem pulma tõmbeks kui
Marguseks nimetada. Küll riisuti wöerastelt maadelt
waraga ühes ka inimesi ning mõnedki ilusad tüdrukud
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ei jäänud mitte orjadeks, waid saiwad naisteks. Ni i -
sugust abielusse heitmist tu l i kõige rohkem ranna-Eest«
laste ning Saarlaste juures ette, kes selle läbi tuge-
wateks ja ilusateks inimesteks tänapäewani on jäänud 24).

d. I ga l abielu-mehel oli wistist üks naine ja
naisel üks mees. Mitme naise pidamist, nagu see Juu-
tide, Türklaste ja palju teiste paganate juures wiisiks
oli, ei tuntud 25). Need, kes hea meelega ütelda tahawad,
et Eestlastel mitme naise pidamine wiisiks on olnud,
wötawad paawsti Innocenz I I I . k i r ja tõenduseks, mis
see 1199 viiskop Albertile Liiwimaale saatnud. Sel-
les kirjas olla paawst piiskopile ütelnud, et ristiusku
heitnud paganad pidada endid oma naistest lahutama,
sest et ristiinimestel ei kolbawad mitud naist pidada.
N i i ei ole paawst Innocenz I I I . aga mitte kirjutanud.
Tema kirjas 2«) on seda üteldud, et paganatel wiisiks
olla liig ligidalt sugulasi naiseks wötta, mis ristiusu
seadus mitte ei lubada, siis pidada niisugused abielud
lahutatud saama, kui nad ristitud on. Et aga selle
läbi paganaid mitte ristiusu wastu üles lihutava, siis
lubab ta neid, kes endid sugugi lahutada ei taha lasta,
paari jääda, aga käseb piiskoppi hoolega selle üle wal-
wata, et need, kes juba ristitud on mitte enam nii
ligidalt sugulastega, nagu wenna naised, wendade ja
õdede lapsed, paari ei heidaks. — Sellest paawsti kir«
jast ei leia meie mitte et paganatel meie maal mitu
naist oleks olnud.

6. Abielu oli puhas ja püha. Selle rikkujad põle-
tati elawalt ära ja nende tuhk M a t i tuule kätte 2?)
laiali ehk wisati teelahkmete peale, kust teekäijate jalad
ta iga ilma kaare poole laiali kandsiwad. Ajaraamatu



kirjutaja H iä rne ütleb omastajast^) ,,Oma abielu woodi
hoiciwad Eestlased puhtad ja ilma plekita. Weel ühestki
noorest naisest pole kuuldud, et ta ennast oleks imes-
tanud, weel wähem abielu walju seaduste wastu eksi-
mist leitud." Pea niisama sugust elu wiiside puhtust
kuuleme ka weel minema aastasaja ISpul^) ja käes-
olewa aastasaja algul ^ ) . Abielu peeti pühaks, meest
ja naist ja kõiki perekonna liikmeid ühendas truu armas-
t u s ^ ) ja kohuse tundmus ^2) ning woorusest peeti
kõrget lugu, kuna ebawoorus sügama pölgtuse all sei-
sis. Wähemalt pidas nende eluwiisi õpetus woorust
kui kõrgemat elusihti kättesamise wääriliseks.

o. Et wanad Eestlased kodusest elust omal wiisil
kölbdust ja tombete puhtust nSudsiwad, seda tunnistawad
meile rahma laulud ^ ) ja ta muinasjutud ^ ) . Mõrsjale
antakse isamajast lahkudes pulmaliste poolt head n9u:

Kui saad ama koduje:
Ole hommiku usina,
Enne päema öue peale,
Enne warast walge'eda
Enne kulla koidukesta,
Enne tui äia Uratab:
Enne käi läb! karjalaudad.
Lase läbi lamba laudad

Wöta panged holpemille
Wii wesi tudaje
Otsi luuda luusimata.
Pühi tuba tungimata —
Siis mine äia arata,
Siis mine ämma arata ^ ) .

Ja peigmeest õpetati oma naist hoidma:
Hoia mu öde ilusti.
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Drna öila hellasti!

Nra anna ämma lüia,
Nra anna äia lüia,
Dpeta ise ilusti!
Kui lähed rehti pelsemaie.
Kuke puust tee koodikene
Wahterane warrekene.
Kui ep saa koodid korda lüia.
Tee siis niidist piitsakene
Öle kõrrest marrekene
Mine siis naista naljatama,
Küll siis koodid korda käimad^)

Noor naine ei tohtinud üia egaämma üle pahan-
dada, kui neilt kurja kuulis ehk wendadel wiha nägi.

Pane põlle paela alla,
Wajuta wöü wahele^).

Naise põli oli naisterühmale „kuldne põli", kuna
lese elu nõnda halb oli

Kui on hoone katukseta.
Kui on aita harjamata'").

Linda nuttis oma mehe hauale terme järwe silma-
wet 29) ja Ilmarme kmkis Jutale kuldse silmawarju, et
see kadunud armsaid mälestusi oma silmade ette wöiks
tuua"). Kord lasksiwad 50 Littawi naist, kelle mehed l
sõjas oliwad langenud, endid ise üles puua, et nendega
pärast surma jälle ühendatud saada"). Perekonna ^
liikmete armastusest annamad rahma laulud ja jutud
liigutawaid piltisid. Tuletame ainult mõnda lahkumise
laulu isamajast"), wanemate surmast") omaste
sõtta saatmisest 4 )̂ j . n. e. meelde. Need õrnad ja
puhtad tundmused liigutamas meid südame põhjani.
Puhas wesi ei wSi mitte sopasest hallikast woolata.



5. S u r n u t e matm ine .

a. Oma surnud pöletasiwad ^ ) pagana aja Eest-
lased suure kaebamise ja pidustamisega " ) ara ning
tuhk maeti sawi nöuu sees sõjariistadega, t ihti ka
nende hobustega ühes m a h a " ) , nagu seda mana-
dest haudadest leitud luud tunmstawad. Hauaga ei
lõpnud inimese elu otsa, waid hing elas pärast surma
weel edasi 4s). St surnud inimese suremata hing
tagahauases elus puudust ei peaks tundma, sellepä-
rast pandi surnule ta sõja ehk tööriistad, ehteasjad,
riided ja wistist ka sööki üheS"), milleks oma teh-
tud sawinöud on tarwitatud, mis haudadest leitakse.
Lahkunud hingede auuks peeti igal aastal enne joulu
suur püha 5i), mil neid kõdus arwati käima ning sööki
ja jooki nende jaoks wälja pandi. Surnu kehade põle-
tamiseks wöeti tamme puud 50) ning waadati selle
peale, kuidas suits üles tõusis. Otse taewa poole töu-
sew suits tähendas hinge peasemist, laiali maha käim
suits hukatust 52). Inglise kuninga Alfred Suure
(871 p. K.) laewa kapten Wu l f s tan , kes oma reiside
peal ka Eestlastega tuttawaks sai, kir jutab^) surnu-
matmisest nõnda:

I). ,,Eeestlaste seas on see pruuk, et kui üks meeg
sureb, siis seisab ta keha kõdus omaste ja sõprade keZ«
kel ilma põletamata terme kuu, mõnikord ta koguni
kaks. Kuningad aga ja teised kõrged isandad seisawad
seda kauemine, mida suurem nende warandus on, mõni-
kord pool aastat, enne kui põletatud saamad. Surnu-
kehad lamewad nende majades maa peal ja joomine
ning mängimine kestab ärapöletamise päewani. Sel
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päewal aga, mil l teda puuriidale tahetakse wiia, jaga«
takse ta wara, mis meel üle jäänud, wiide kuude ehk
weel rohkem jagudesse, selle järele, kudas teda suuruse
järele jagada wöib. S i i s pannakse ta sel wiisil tee
äärde, et iga osa penikoorem maad teisest laugel on.
Linnast üks penikoorem seisab kõige weiksem jagu ja
siis järgimööda iga penikoorma peal ikka suurem, kuni
kõige laugemal wiimaks kõige snurem osa tuleb. Selle
peale tulewad kõik need mehed, lelledel kõige wiledamad
hobused on wiis ehk kuus penikoormat warandusest
eemal tokku. Nüüd ajawad nad kõik woitu wara jagude
poole. Kes kõige enne köhale jõuab, saab kõige suure-
ma jao warandust enesele, kuna iga järgmine ikka wä-
hem saab. Kõige wähem wöidab see, kes kõige weikc
sema wara jao juurde jõudis. Selle järele läheb iga-
mees oma teed ja wöib enesele pidada, mis ta wöitnud.
Sellepärast on wiledad hobused seal hirmus tallid.
J a kui surnu wara sel wiisil kõik ära on pillatud, siis
küntakse ta wälja ja pöletakse kõigi ta sõjariistadega ja
riietega ära. Ja peaaegu kõik wara ja rikkus pilla-
takse surnu kauase kõdus seismisega ja waranduse tee
äärde wälja panemisega ära, kust wSerad ta sõitmisega
ära nMdawad ja omale wötawad. Eestlaste juures on
wiisiks, et kõik surnute luud ära põletatud peawad
saama, olgu nad mis taht rahma seltsist, ja kui teegi
ühe põletamata luu leiab, siis peab seda suure ohw-
riga lepitates ära põletatama^)."

Surnute põletamise körwal on wistist pärast
poole ka põletamata kehade matmine wiisiks olnud,
sest et pagana aja haudadest ka põlemata luid on
leitud 55).
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6. WöeraSte sõnumid Eestlastest.

a. Wanad Greeklased ja Roomlased tundsimad Lää.
^emere kallastel elawaid rahwaid juba mittu sada aas-
tat enne Kristuse sündimist ja kirjutasimad neist mõn-
dagi üles. Neid meelitas feie merewaigu otsimine, mida
Läänemere rannarahwad merest wälja toitvad. Juba
Sparta kuninga Menelaose elumaja ehitas muude kal-
liste asjade seas ka merewaik (elektron)^), mis ta
Wönitsialaste käest saanud. Menelaos elas 11 . aasta-
sajal enne kristliku ajaarmamist. Seega tundfiwad
Wönitsia laewamehed juba nii wanal ajal Läänemerde,
Kuura ja saaremaa randa. Nende suust kuulsiwad
teised rahmad muinasjutulisi sõnumid merewaigu maast,
mis kõige kardetamamaks ja hädaohtlikumaks^) ilma nur-
gaks tehti. Kui Aleksander Suur Wönitsia moa ja rahwa
ära wSitis ning tema kauplemise laotas, siis hallasi-
wad teised wahemere sõitjad seda maad otsima, kust
Wönitsialased nii tallist kaupa oliwad toonud, mida
kullaga üles kaaluti. Sel wiisü saiwad julged Greeka
meresõitjad reisilusti, ning nende järele ka Roomlased.

d. Suure liitusega könelewad neist Greeka ja Rooma
laulikud. O r p h e u s ^ ) peab merewaigu-maalZ elawat
rähmast üliõnnelikuks, kes wäga manaks elada ning
ilma elumuredeta oma eluõhtule jõuda. Ta laulab:^)

..Rohtude keskelt tärkab neil mesimagus toit,
Ambrosia lastest teemad nad jumalail' jooki.
Nooruse armas öhk lehwib kõikide näost,
Alati särab önn ja r50m Wikide silmis,"

ä. P i n d a r ^ ) laulab neist 5. aastasajal enne Kr.
„Nende piduliste söömaaegade ja nende röömsa laulu
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üle rõõmustab Apo l lon" ) ja naeratab, kui ta uhkeste
ehitatud ohwri elajaid näeb^). Ka kunstijumal pole
neil tundmata, sest igal pool on neidude koorisid
näha ja laulusid^) ning w i l e^ ) magusaid healesid
kuulda. Pidude peal ehitawad nende juukseid kuldsed
loorberid. Nad on alati rSümsad, ei haigus ega
kurblik wanadus lohuta ialgi seda püha rähmast.
Waesus ja häda on neist kaugel ja ialgi meel pole
kättemaksja Nemesis^) neil wöeraks käind".

6. Pompenius Utetav) Meb neist6'): ,,Nad
on kõige õiglasemad jumalate kummardajad ja elawad
tammine ja õnnelikumalt kui ükski teised suurelikud.
Nende eluaeg on pikk piduline rahupolw. Nad ei
tülitse isekeskes ega pea sõda. Apollole ohwerdawad nav
metsades ja hiietes ning saadawad oma ohwrid neitside
läbi ohwri paika. Kui neil elamisest himu täis, siis
ehitawad nad oma pea pärgadega ja kargawad rõõmsalt
kaljult merde."

Ka Iournandes kirjutab oma aja raamatus^)-.
» I a Läänemere kaldal elawad Eestlased, üks wäga
rahuline rahmas."

F. Meie peame siin küsima: Kellest niisugust liitust
luuletakse ja kas nende kiidulaulude laulmiseks Greeka
ja Rooma kirjanikkuoel ka põhjust oli? Et siin luule-
kenadus esimeses reas seisab, seda ei ole maja enam
loendama hakata. Aga üsna ilma pShjata ei wöi
nad ka mitte olla. Kui meie selle peale waatame,
et sel ajal märgust, rööwimist ja mõnda muud meie
aja kurjatööd ei tuntud^) , mis Greeklastele ega
Roomlastele wöerad enam ei wöinud ol la '") , siis
leiame sealt mõndagi, mis ka mana Eetsi rahwa kom-



detega ühte läheb. Suwisel röömupidul laulsiwad noo-
red ja manad metsas tule ääres") õitsel, kiigel ja
mängude juures, kus juures torupill ja karjase wile
laulu sekka kölasiwad. Nagu Kruse^) tõendab, löpe-
tasiwad need, kellede käsi hästi ei käinud, ise oma elu
ära ning lapsed pidasiwad enese kohuseks oma wane-
maid, kui wanadus neile koormaks hakkas saama, surma-
mise läbi elu Viletsusest ära peasta^).

b. Rooma kirjanik Tacitus kirjutaS teisel kristliku
aastasaja hakatusel ühest rähmast, keda ta Eestlasteks
nimetas: Nende kombed ja riided on (Germani) Roots-
lastega ühesugused, nende keel on rohkem Bri tanni
keele sarnane"). Naad auustawad jumalate ema ja
kultide kujusid 75), ebausu märkisid. Need on neile sõja-
riistade asemel ja teemad oma kandjat jumalate sula-
seks, kes nende warju all elab ja waenlaste eest julge
on. Arwa leitakse nende juurest raua pruukimist, suu-
remalt jaolt on nende söariistad nuiad. Põldu ja
wiljapuid hariwad nad suurema kannatusega kui seda
Germanide?6) tuttawast laiskusest") odata wöiks."

Nõnda palju kuuleme wöeraste rahwaste kirjanik-
kude käest oma isamaa esiwanemete muistse aja üle.
KeZ need Läänemere ääres elawad rahmad oliwad,
selle üle ei ole uurijad meile weel mitte õiget otsust
5vmnud anda. Wahest saab tulemit siia selgust tooma.
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l i . R i i g i v a l i t s u s .

7. Kun ingad .

Pagana aja Eestlastel ei olnud korralist riiki egK
kuningaid meie aja wiisi. Nende riigiseadus oli roh-
kem nüüdse aja rahma sarnane, kus mitte ühe mehe
käes terwe rahma malitsus ei seisnud, waid tähtsades
asjades rahmas ise oma asju ajas ^). Siiski räägi-
wad manad ajaraamatud 2) Eesti kuningatest. Daam
kuningas Froto wöitis wäga manal ajal^) Eesti ku-
ninga ^) Harduani tema linnas ära. Ta läks naise
riides linna, tegi wärawad lahti ning laskis oma
mehed sisse. Harduan sai alles siis weel oma riigi
jälle tagasi, kui oma tütre Frotole naiseks andis 5).
Kaua aega pärast seda läks üks wägew Eesti kunin-
gas Ol imar ühes Hunnidega Daam kuninga ̂ ) Froto
IN. peale. See kutsus enesele Norwegid ja Slawlasev
appi. Juba 4. aastasajal pani üks wägew Eestlane')
oma suure jöu, julguse ja tarkusega kõik naabrid mari-
sema. Esimese Greeka ajaloo kirjutaja Herodoti käest
kuuleme, kes juba 5. aastasajal enne Kr. elas ja oma
reiside peal põhjamaa rahwaid ning nende seas ka
Eestlasi tundma Sppis, et Eestlastel ehk nmstekuue
kandjatel s) niisama oma kuningad oliwad kui Skiitidel.
Skiitid oliwad Eestlaste sugulased ja nende eluwiisid
ja kombed sünniwad mitmes tükis ühte^), sellepärast
näitawad Herodoti sõnad seda ustawamad. Missu-
gused nende kunningad oliwad, selle üle annab meile
Wulfstani t i r i " ) 9. aastasajal rohkem selgust. See
ütleb: «Eestimaa on wäga suur, seal on palju lin-
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nafid ja igas linnas oma kuningas. — Kuningad ja
rikkamad inimesed joomad hobuse piima, waeseo aga
ja orjad mõdu." Tihti kuuleme Kuura kuningatest")
ja ka ühest Li iwi kuningast, kelle poeg B i ko Daam
kuninga Iarmerichi juures elas ja tema majale suurt
õnnetust saatis^). Sakslaste siia tulemise ajal nime-
tati rahwa walitsejaid würstideks l3) ja kuningateks " )
ja Läti Hendrik räägib Eestimaa peast'5), kes 1211
sõjas Saklaste wastu langes. Ka meie muinasjutud ^ )
ja Kalewipoeg ^ ) tunnewad kuningaid. Kuningas ei
ole aga mitte Eesti sõna. Pagana aja Eestlased ninre-
tasiwad oma ülemaid

8. WanematekS^) ,

kellele wöerad kuninga nime andsiwad. Ka Läti Hinorit
kutsub neid wanemateks ^ ) , würstideks 20) ja ülema«
teks^l). Niisuguseid wanemaid oli mitu, igal linnal
n»öi kihelkonnal ise oma wanem. Herodot k i r ju tab^) :
,,Maa oli kihelkondadesse jagatud, mille üle wanem
walitses. I g a l maakonnal oli oma ohwri paik. Wanem
juhatas ohwerdamist kui ka pühadel Mustamist, kus
waenlase pealuu seest pidu jooki joodi. Ohwri köhad
oliwad kõrged künkad, mida inimeste käed kokku kän-
nud." Neist on wististe pärastpoolsed maalinnad wälja
kaswanud.

Wanema käes oli kõige suurem wöimus oma kihel-
konna piirides. Tema käsu peale jättis rahmas töö
seisma, möttis sõjariistad kätte ja Mtas ajawiitmata
sinna, kuhu wanema käsk kutsus. KSik see sündis
imekspanemise wäärt kürusega. 1215. aastal tuliwav
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Sakslased üsna ilma ootamata Saarlaste peale. Kui
Saarlased mõned nende laemod ära oliwad wöitnud,
saatsiwad nad sõnume wälja, et neile abi tuleks. Teisel
hommikul juba oli Saarlaste ja Ranna - Eestlaste
laewawägi kõik koos, nõnda et meri üsna mustas^).
Niisama ruttu kutsus maal söjasarw^) mehed kokku.
Söjawäge nimetati

9. Ma lewaks^ ) .

Tema juhataja oli see wanem, kelle mehed sõjateed
käifiwad. Kui suuremates sõdades mitmed maakonnad
ehk terwe maa oma malewa ühendas^), siis waliti
wanemate teskelt kõige mapram ülemaks juhatajaks 2?).
W anema amet ei olnud mitte päritaw, waid selle auu
sisse töstsiwad meest waprus ja kuulsad teod^). Kui
kaugele wanema wöimus rahu ajal ulatas, selle üle
ei ole meil sõnumid. Wististe oli ta ka kohtumöistja
tü l i asjades ning toimetas preestri tohusid^). Täht-
said asju ei toimetanud aga wanem üksi, waid nii-
sugustel kordadel wötsiwad kõik rahwas saadikute läbi
nöuupidamistest osa.

10. Ma ja .

Niisuguseid nõupidamisi nimetati majaks^) ning
oliwad weiksel möödul needsamad, mis praeguste Eu-
ropa konstitutsia riikide parlamendi majad ^ ) . Maja
käis kokku linnadesse ehk kusagile ilusale hiiele ^ ) . Nöuu-
pidamisi juhatas muidugi wanem. Tähtsa juhtumise
juures käisiwad saadikud terwelt maalt ^ ) nSuupida-
mas. Nõupidamise otsused wötsiwad koosolejad oda rapu-
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tamisega wasta ̂ ) ning tähtsad lepingud kinnitati oda
peale astumisega ̂ ) . Kus koosolejate mõtted ühte ei
sündinud ehk asjad nii keerulised eht suured oliwad, et
inimese mSisws otsust ei julgenud teha, seal heideti
liisku 36) ehk anti asi jumalate otsustamise ̂ ?) alla.
Ohwerdamise juures waadati selle peale, kuhu poole
ohwriloom tapmise juures langes. Pahema kulle peale
langemine tähendas õnnetust ette 36).

11. Kihelkonnad.

Nagu juba Herooot ja Wulfftan wanemast pagana
ajast kirjutawad ^ ) , oli Eestimaa ta Läti Hindriku
teatamise järele kihelko ubadesse") ehk maakonda-
desse (kubermangudesse") ära jagatud. Need kihel-
tonnad Sakslaste siia tulemise ajal ol iwad"):

S a k a l a " ) (linnad: Wil jandi"), Owele"),
Purke") ja Leola").

Ugaunia^) (linnad Tartu") ja Otepea^).
Soontagana^) sellesama nimelise linnaga.
V i r u m a a ^ ) (linnad Majanpate^), Agelinna " ) ,

Soomelinna 55), Rnola^).
Iärwamaa 5?) (Löpekunda "s).
Nurmekunda 59) (Paala«").
Harjumaas!) (Loone^) ja Warbola^), Linda-

nisa «4).
Rota l ia^) (Lihula <n) ja Rotalia").
Tallinna^'') Lindanisa^) linnaga.
Wirumaa ja Ugauma wahel on Moka ^ ) ja

Waigele ^ ) kihelkonnad.
Saaremaa nelja linnaga ^ ) .
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12. Linnad.

Linnad oliwad enamiste põhjatumate soode sisse'2)
ehk jõgede äärde^) ehitatud, kus loodus omalt poolt
juba Vaenlaste pealetungimist raskeks, tihti wöimatuks
tegi. Linna piiras 20—30, mõnikord ka ligi 50 jalga
kõrge tiwimüür sisse"). Nende suurus oli mitmesu-
gune, suuremalt jaolt 200—300 sammu laiuti ja
pikuti'5). Ka 100 jalga kõrgeid linnamägesid on
weel leida'"). Linna sisse wüsiwad kaks warawat^
mis peawöitluse köhad oliwad. Waenlase wastu wöi-
de ldi walli pealt kiwa, palka, tuld ja keewawett alla
wisates. Mõne linna juurde miis kunstlik weealune
tee, muda raske ülesse oli leida. Soontagana maa-
linna teed Mihkli kihelkonnas oli weel mõne kümne
aasta eest selgeste tunda"). Ta seisis ligi paar jalga
pehme soo pori all, nii et ta üles otsimine waewa
maksab'«).

Heidame ühe pilgu wana Eesti maalinna rusude
p eale, siis wahest näeme, missugune töö niisuguse
linnawalli ehitamine pidi olema. Wötame selleks kesk-
m ise maalinna walli. Karmeli maalinnal Saaremaal ^>
on 15 jalga kõrge wall ümber, mis pealt 6 ja alt
78 jalga paks ning üleüldse 682 jalga pilk on. See
teeb 428,637 kantjalga elk 1984 kantsülda kiwa. Ar-
ul ame ühe sülla kiwideks 20 koormat, siis teeb see
39680 koormat kiwa. Sinna juure tuleb weel teine
wall arwata, mis esimese peale on ehitatud. See on
10 jalga kõrge, 6 jalga pealt ja 82 jalga alt paks
ning 468 jalga pikk. See annab 224,640 kantjalga
ebk 20,800 koormat kiwa. Nii on siis Karmeli maa-
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linna walli ehitamiseks 60480 koormat kiwa tarmis
olnud. Need numbrid jäämad kõhe weikseks, kui selle
peale waatame, et sisimene wall ka tiwidest alleSpöhja
peal seisab, mis meie rehkendamata jätsime, ning et
terwe Unna ise kiwidest kotku on kantut. Nii palju
kiwa on wähemalt ühe weitse walli juurde ära kulu-
nud — missugused urwud saame siis, kui ühe suurema
maalinna wStame!^) Ja niisuguseid maalinnade ru-
susid on juba ligi 10" üles leitud. Neid on pagana
aja Eestlased ammu enne Sakslaste siiatulekud ehita-
nud, et seal waenlaste eest julged wöiks olla. Nende
kõrget wanadust tunnistab ka see, et nende wallid
mitte lubjaga müüritud ei ole, waid kiwide kinni
pidamiseks ainult sawi on tarwitatud^l). Müüri tege-
mife kunst ei olnud Eestlastel aga mitte tundmatu.
Uuemate linna wallide juures ^^) on lubja tarwitamist
leitud. Ka ei ole wallimüürid seina moodi järsud,
waid häkilise mäe külje moodi libamisi. Walli ees
seisis weel sügaw kraam, mis oma ajakohta niisuguse
linna waenlaste wastu taunis lindlaks tegi. Kui sõda
lahti läks. koguti ümbert laudu maalt kallim wara,
naised ja lapsed linna ning mehed astusiwad sõjariis-
tade all waenlase waStu. Rahu ajal elasimad nendes
mistist üksi wanemad.

13. Seadus j a kõhus.

Seadusest ja kohtupidamifest on meil wäga wähe
sõnumid — Eestlastest pea mitte sugugi. Üksi Liimi
manast seadusest̂ ) on mõned punktid Liiwi Rüütli-
öigusesse ̂ ) üles wöetud ning sel wiisil alal hoitud.
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Selle Li iwi seaduse järele seisab naisterahwas nii suure
auu sees, et see, kes teda teotab, pea laotab ^ ) . See
seadus annab Liimi naisterahwastele oma aja kohta
auuwäärt seisukoha, mis niisama ka Eesti naisterah-
waste kohta sünnib, nagu eespool juba nägime. Et
Eestlastel aga pagana ajal juba oma taunis õiguse
tundmme oli , paistab sellest wälja, et Saksad wanemaid
talumehi oma kohtute juurde mõistuse arwajateks 86)
wötsiwad, et need wana maa kombe järele s') mõistust
teeksiwad. Ainult nii palju on Russom oma krooni-
kas ss) tähendanud, et Ainumaa talupojad meel 4. aas«
tasaja ISpul wana pagana aja wiisi järele ise kurja-
tegijatele ilma kohtuta kätte maksnud, mis nad ära
teeninud. On keegi teise maha löönud, siis löönud
surnu omaksed tapja seal samas köhas ilma kohtuta
maha. Kui teda kätte ei saadud, siis matseti mõrtsuka
tood tema lähematele omastele kätte, kui need ka ime-
wad lapsed hällis oliwad. — Skiitide ja Mongolide
juures oli sarnane seadus, kuna ri igi kurjadegijad wi i-
maseni liikmeni pidiwad surema^), üksi naisterahwad
ei seisnud selle trahwi all. — Kohtumöiftjateks oliwad
wistift wanemad, nagu ajaraamatute kirjutajad tõenda-
wad, et pagana Liiwlaste kuningad oliwad ühtlasi ka
kohtumöiftjad^).
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I I I . Sõjapidamine.

14. Sõjamehe kuulsus on Eestlastele jäänud').
Arwu järele weite, seegi weel hulga manemate läbi
iseenese kestel Mustatud rahwake elas suurte rahwaste
seas niisugusel ajal, mil rusika Sigus kohtumöistja oli,
tihti wabalt ja oli ise oma peremees ^). Kui wägewad
naabrid oma lugemata hulkadega nende peale tuliwad
ja nad ürawöitsiwad ning oma alamateks sundisiwad,
siis kestis nende ülem woimus ainult nii pikalt kui
kaua woitjad maal wiibisiwad, ja maksud, mis nad
pidiwad maksma, oliwad ainult nii suured, mis nad
ise wägiwallaga riisusiwad. Heaga maksmise peale ei
mõtelnud keegi, kui waenlased juba maalt wälja oliwad
läinud. Parajal ajal läksiwad nad ja riisusiwad ̂ )
jälle tagasi, mis neilt wägiwallaga ära wiidud. Sel
wiisil ei lõpnud nende sõjad iialgi otsa^). Iseäranis
Saarlased ja ranna-Eestlased oliwad sõdades waprad
ja mere rööwimise käikudel kardetawad. Oma laewadega
käisiwad nad kauged mered läbi, öppisiwad wöeraid maid
ja rahwaid tundma ning oma wabadusest lugu pidama.
Võitlemised merehädade ja waenlaste wastu kaswata-
siwad nende julgust ja oma jou peale lootmist ning läbi-
käimine ja kauplemine wöeraste rahwastega laiendas
nende silmaringi. Ajaloo kirjutajad nimetawad neid
uhketeks paganateks ^), kes sõnakuulmist ei tunnud ega
endid ühegi wöera seaduse ees ei painutanud. Kui neil
waenlaste wastu woideldes surm eht wangilangemine
silma ees seisis, siis walisiwad nad hea meelega surma ̂ ).
Olgu siin paar tõendust. Kui Liiwimaale sõitjad Saksa
ristisõitjad 1203. aastal') Wisbi linnas peatasiwad
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M Saarlasi, kes 16 laewaga Daanimaalt rööwimast
tuliwad, mööda nägiwad purjutama, nurifesiwad nad
Wisbi kodanikkude ja kaupmeestega wäga, et need rist i
nime waenlased rahulikult oma sadamast mööda last-
fiwad käia. Wisbilased pidasiwad nendega rahupida-
mist kalliks nmg ei puutunud neid mitte. Saksa rist i-
sõitjad läksiwad üksi nende peale. Eestlased ei põge-
nenud mitte ara, maid hakkasiwad wastu. Ühe laewa
peal oli 30 mehest weel ainult 8 meest järele jäänud.
Kui need nüüd nägiwad, et nad oma laewa 8 mehega
enam peasta ei jõua, paniwad nad ta ise põlema,
et ta mitte waenlaste saagiks ei langeks. — Aasta
pärast seda lugu ajas torm rist i sõitjad Eestimaa randa.
Eestlased läksiwad 21 laewaga neile wastu, aga kao-
tasiwad kaks laewa ära. Kui laewamehed nägiwad, et
enam peasemist ei olnud, hüppasiwad nad laewa laelt
merde ja uputasiwad endid parem merelaenetes ära,
kui et waenlaste alla oleksiwad heitnud 6) ning neilt
armu palunud. Gootisaare elanikud hoidsiwad endid
hoolega selle eest, et nad Eestlasi kusagil ei puutunud.
1226 nägi paawsti saadik Modena piiskop Willem
Eestlasi Rootsimaalt rööwitud waraga koju purjutama.
Ta kutsus Gootisaare rähmast ja Daanlasi pattude
andeks andmise töötusega paganate wastu sõdima, aga
need jätsiwad kõrge kiriku würsti käsu täitmata, et
mitte kardetawaid paganaid oma wihameesteks teha^).
Daanlaste ja Rootslastega sõdides oli Eestlastel palju
rohkem õnne kui Sakslastega, kes nende jöu murdsiwad
ja priiuse hauda kandsiwad. Ka siin ei tulnud wöidu
kaotamiue julguse puudusest, mis nad iialgi pole lao-
tanud, waid sellest, et wastasel paremad sõjariistad ja
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targemad juhatajad oliwad ning et nad ikka jälle uut
jõudu juurde saiwad ning sel wiisil Eesti soja jöuu
lõpmata sõdadega taieste ära kurnasiwad. Neil ei olnud
mitte üksi üks waenlane, waid pealetungijaid mitmelt
poolt. Sakslased tungisiwad ära wZidetuo Ltiwlaste ja
Lätlastega, Littawide ja Semgallastega lõuna poolt,
Daanlased põhjast ja Rootslased õhtust ning Wene«
lased hommikust Eestlaste peale. Iga ühe wastu pidi"
wad nad oma mehed nälja saatma ning neid tagasi
lööma. Ja nii pea kui enam wamlasi maal riisumas
ei olnud, lüksiwad nad kord sinna, kord teisele waen-
laste tallale. Saarlased üksi oliwad 8 aasta jooksul
<1215—1223) neliteistkümmend suuremat sõda pida-
nud " ) , milledest Läti Hindrik räägib. Tema on aga
pea üksi need sojad nimetanud, mis Sakslastesse puutu-
siwad. 20 aastat") testis hirmus werewalamine
pea wahet pidamata ' ^ edasi. Lugemata lahingud riisu-
siwad igaüks omalt poolt hulga mehi. Malewas oli mere
ja maawäge, wiimases hobuse ning jalamehi. 1211 läk-
siwad Saarlased ja Ranna-Eestlased 300 laewaga'3)
Koiwa jõge mööda Toreide linna alla. Terwe malewa
suurust woib wähemalt 23000 mehe peale arwata,
nende seas 4000 hobusemeest"). Aga õnnetumas
lahingis kaotasiwad nad kõik sõja laewad, hobused ja
mehed. Nõnda nõudis iga lahing lugemata hulga ohw«
rid, kui ka mitte ikka nii palju. Waewalt olimad üle«
jäänud sõjamehed koju jõudnud ning oma wäsinud kehad
äralöhutud hurtsikutes puhkama pannud, seal äratas
neid salaja maale tulnud uue Vaenlase sõjakära ning
uuesti laastas waenlase raud ja tul i maad. Käik mära
riisuti ära, majad põletati maha, põlluharimise peale
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ei wöidud niisugusel ajal mõteldagi — mis ime siis,
et nälg hirmsaks läks ning omalt poolt inimesi mahen-
das. Sellegi pärast oli neil iga sõja tarwis weel mehi
ning 4 aastat pärast õnnetumat lahingit Toreida all
kuuleme neil jälle ühes merelahingis 200 laewa ole-
n»at '^). Langenud inimeste surnukehad jäiwad matmata,
nad mädanesiwad ja täitsiwad õhku katku kihwtiga ning
terwed maakonnad ^ ) tegi katk lagedaks, mis weel waen-
lase mõõgast ja näljast üle oli jäänud. M is ime siis
ka, et niisugusel lool üks maakond ja l inn teise järele
waenlaste kätte langes, kes igal suwel uut jõugu juurde
saiwad, kuna Eestlastel kuskilt wäljaspoolt abi loota
ei olnud. Kui maa wiimaks wöidetud oli, siis ei olnud
see õiguse pärast mitte rahma, waid maa ära wöitmme.
SeSti rahwast ei olnud enam muud kui üksikud liikmed
järele jäänud. Rahwas ise oli oma wabaduse eest wöi-
deldes langenud ning tema kehade üle astusiwad wöit-
j ad Eestlaste maale. Ehk nende wöitlemise paigale
kül l mingit kirja märki ega tunnistust järele ei ole
jäänud, siiski hüiab muistne lugu siin niisama, kui Ther-
mopylä " ) kaljukiri Greeka maal oma kangelastele:

.Rändaja, rutta sa Sparta ja kuuluta nõnda:
Isamaa eest meie wöideldes surime siini'

Aasta sajad on kõik wiletsuse jäljed juba ära püh-
kinud, kõik were wäljad on tinni rohtunud, langenute
luud mullaks saanud ning wägew Põhja kotkas oma
warjajad armu tiiwad endiste wiletsuste üle lahutanud.
Ajalugu on wistist armulisem kohtumöistja meie esiwa-
nemate üle, kui nende selleaegsed ärawöitjad oliwad,
teda kangekaelne wastupanek nii ära wihastas, et nende
kaastundmus ärawöidetule õnnetu saatuse üle hoopis



ara kadus. Nad oimad ju ka inimesed, toored ja halast
tamata — oma aja truud lapsed.

15. S õ j a r i i s t a d .

Eestlaste sõjariistad oliwad wäga lihtlabased ja
osalt puudulised ^s). Kõige pealt tarwitasimad nad
odasid i9) ja piitisid, ammusid ja noolesid 20) ning lige-
malt sodides moökasid^), ssjanuiasch 22), waenukirweid
(ehk taperid 23), kilvisid 24), lippusid 25), ahingid, warda-
sid, wikatid, tuurasid 26) j . n. e. Odasid on nad wäga
suure jõuga mõistnud wisata, nii et waenlaste kilbid
nende hoopide wastu ei jõudnud seista 2?). Wanema
aja sõjariistad oliwad kiwist, mis 8. aastasajast peale
metallist 'öjariistadele maad cmdsiwad^). Sõjanuiad
olimad tugemast raskest puust raud rõngaid ja naelu
täis 29). Möegad ja noad kanti nahk tuppede sees,
mis brongsi plekiga uhkeste ara oliwad ehitatud 2") ning
nuga rippus ahelatega puusa peal 3'). Kilbid oliwad
puust ja walged, nii et malewa liikumine laugele pais-
tis ^ ) . Ka raud riided ja raud MHrad ei olnud
Eestlastel tundmata. Kui Ümera jSe kaldal suur
lahing Sakslaste wastu ära peeti, nähti Eesti male-
mast palju raud riideid ja -kübaraid hiilgama^).
Kiwipildumise masinaid tundsiwad Eestlased enne Saks«
laste kokkusaamist ainult pealse kaudu. Nendelt övpi«
siwad nad niisuguste masinate tähtsust tundma, mille-
dega nende laewade ja linnade peale tiwa pilluti.
Juba 1215. aastal södiwad Eestlased Sakslaste wastu
kiwipildumise masinatega, mida nad ise teinud").
Alles 1222 nägiwad nad Warbolas Daanlaste kiwi
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wiskamise masinat ning kõhe ehitasiwad Saarlased koju
jõudes enestele 17 niisugust masinat^) ja kihutasic
wad nende abiga Taanlased oma lossist wälja^).

16. Sõda.

Enne söttaminemist küsiti jumalatelt, kas nende
ettewöttel õnne ehk õnnetust oota on. Selleks toodi
ilusaste ära ehitatud^) ohwriloom söjawäe ette ja
tapeti ta seal ära. Langes ta paremale poole, siis
oli onn nendega, kuna pahemale käele langemine õnne-
tust ette tähendas-'"). Ka liisu tõmbamine kuulutas
jumalate tahtmist. SSda algasiwad Eestlased ma-
nuste kewade kui lumi maast ära läks-^) ning kuu-
lutasiwad seda saadiku läbi waenlasele-^). Tapluse
algus sündis suure käraga ja sõjariistade ning kilpide
paugutamisega ̂ ) . Tormi jooksti waenlase peale ühes
ehk mitmes salgas. Enamiste läks malewa kolmes
jaos, keskmine wägi kalu tiiwaga^), waenlafe wastu.
Esiti wisati odadega, ja lasti ambunoolidega, siis algas
mõõkade, nuiade ja waenukirweste lõikus. Wastu-
panemiseks ehitati paksus metsas söörid^) üles, mille
warjult sõditi. Muidu andsiwad kindlused " ) ja kant-
fio " ) marju waenlaste wastu. Linna mallidelt wisati
tiwa, terawate pulkadega täis löödud palka, keewa
wett ehk tulist törwa ja pölewaid rattaid waenlastele
kaela"). Waenlase kantsi katsuti tormi jooksmisega
üra wöita, mallid maha lõhkuda ehk kui see korda ei
läinud, siis piirati linn ümber, ehitati enestele puu
katusega warjud ja hakati müürialust SSnsaks kaewama"),
et sel wiisil walli müür maha langeks. Kui need
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taised korda ei läinud, siis jätsiwad nad ärawöitmise
katsed kätki, ega hakanud ümber piiramisega waenlasi
nälja läbi allaheitmisele sundima, maid läksiwad siis
niisama ruttu kui tulnud ka jälle ära. Kardetawal
ajal walwasiwad teede äärde walja seatud wahid waen-
lase liikumist " ) ning andsiwad seda söjasarwe ^ ) läbi
ruttu ühe käest teise kätte teada, kui midagi iseäralist
liikumas oli. Selle tarwis oli iga wersta peal üks
maht oma söjasarwega pika puu otsas walwamas.
Sel wiisil lendas teadus kiireste üle maa, et waenlane
tulemas. Ka igas külas oliwad niisugused sarwed")
Niipea kui söjasarw kõlanud, pani igamees oinale sõja-
riistad ümber ning ruttas ratsa ehk jala linna, et
wanema juhatusel sõtta minna. Missuguse surma põl-
gamisega ja truudusega wahid oma ametit pidasiwad,
sellest üks näitus ^ ) . Üks Liiwi waht Kokenhusi lähe-
dal ei näinud kord waenlasi enne, tui need juba puu
alla oliwad jõudnud, kus ta otsas oli. Oma elust
hoolimata hakkas ta kõhe kõigest wäest sarwe puhuma.
Waenlased käskisiwad teda wait jääda. Aga mees puhus
nii kaua edasi, künni puu maha raiuti ja ta suu iga-
weste kinni pandi. Oma eluga peastis ta wnhest
sadade elu ja wara.

Rahutegemise juures ohmerdati ja wahetati odad
lepituse märgiks ära^). Loppis rahu aeg otsa, siis
kuulutati odade tagasisaatmisega söda^) ning uus
waenu aeg algas jälle. Käik mis kätte puutus ja
ette juhtus riisuti ara ja wiidi ühes. Söjawangid
wahetati omade wasta tagasid), aga kõik muu saat
jäi wöitjate omaks. Kui wangisid wälja ei lunasta«
tud, siis peeti nad omale ehk müüdi wöerastele orja-
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deks, ohwerdati ka jumalatele 54) ehk surmati hirmsa
piinamistega ^ ) . üks kord küpsetati ühe Daanlase
süda, kes nendega wäga halastamata wiisil ümber
käinud, tulel ära ning söödi seda selle lootusega,
«t see neile Kristlaste wastu sõdimiseks jõudu an<
naks 56). Saarlasi peab Läti Hindrik wäga karde-
tawateks mererööwliteks 5?) ja uhketeks paganateks 5»).
Tallinnlasi ja Harjulasi hirmsateks, kes ilusaid sõnu
räägiwad, aga seal juures täis kurjust^) olla ning
Wirulasi ja Iärwalasi lihtsateks, auusateks 60) inimesteks
kes alandlikumad olla kui kõik teised Eestlased. —
Oli waenlane maalt ära läinud, siis wiidi naistele ja
lastele nende peidupaikadesse sõnumid, et nad jälle wälja
wöistmad tulla. Niisugused peidupaigad oliwad peale
linnade sügawad metsad ja põhjatumad sood, kuhu
waenlased ligi ei peasenud. Aega nööda paranesiwad
söjahaawad ning igaüks hakkas jälle oma harjunud
tööd tegema.

Rahupandiks nõudis wöitja anusamate ja ülemate
pojad 6i) enese kätte, kes sönamurdmise juures elu
kaotasimad. Mõnikord wöeti ka wanemad ise pan-
diks 62). Saarlased wotsiwad aastal 1222 7 Daan-
laft ja Riia piiskopi wenna pandiks^). Sakslased
ei annud igakord pantisid enam kätte, waid saatstwad
nad ära Saksamaale^).
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lv . Töö ja teenistus.

17. E l u ü lesp idamine.
Pagana aja Eestlased toitsiwad endid kalapüügist^

jahist, tarjakaswatamiseft, mesilaste pidamisest, põllu-
tööst, kauplemisest ja rööwimiseft. Kui Sakslased nad
oma alla oliwad heitnud, siis nöudsiwad nad neilt
kümnese maksudeks elajaid^), põllu saaki, aiawilja^),
käsitööd 3), raha ja kõiki muud^), mis rahmas oma
ülespidamiseks tarwitas. Tarwilised kalapüügi riistad
oliwad wörgud ja mõrrad, jahti peeti ammudega, oda-
dega ja nuiadega ning põllutööks tarwitadi adru ja
ükesid^), nagu tänapäewalgi. Ka uue pöllutegemise
wiis allpöletamise ja kütistegemisega ning rehepelsmme
on tänapäewani jäälind^). Suur kari ja palju mesi-
puid oli pagana aja Eestlase rikkus. Ja misuguseid
rikkaid mehi oli palju. Sakslased riisusiwad oma lõp-
mata söjakäikidel 13. aastasaja hakkatusel Eestimaalt
hobuseid ja elajaid mitme tuhande kaupa'), nagu ala-
mal pool nägema saame. Ka muud warandust oli
neil. 1214. aastal nmsiwad Lätlased Eestimaalt 3
leesikat hõbedat ara, muu wara weel arwamata^).
M i t tu korda lunastasin)ad Eestlased oma linnad suurte
summade eest ^) waenlaste käest lahti, kui häda suureks
ähwardas minna. 9. aastasajal wiis Norra mereröüwel
Eigi l ühest Kuuramaa talumajast hõbedaga täistopitud
looma naha") ning muud kallist warandust") wäga
palju ära. Otepea ja Warbola linnad ^ ) ostsiwad
endid Venelaste käest 1209. aastal 400 ja 1210.
aastal 700 margi nahkadega") lahti. (1 nael hõbe-
dat on 2 marki ehk 8 marka nahk raha" ) .
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18. Kauplemine.

Kauplemine sündis suuremalt jaolt wahetamise läbi,
aga ka raha tarwitati selle juures. Oma tehtud me-
tallist raha tänise moe järele manadel Eestlastel wis-
tist ei olnud, aga et nad oma nahkrahade körwal ka
metalliga kaupasid ostsiwad ja maksusid maksiwad, näeme
sellest, et Toreida Lnwlaste kohtumöistja rüütel Gott-
fried aastal 1206 rahma käest ülekohtuse wiisil raha
maksu nõudis. Kui see awalikuks tuli, lõhuti ta lae-
gas lahti ning sealt seest leiti weel 19 marka hõbe-
dat ^ ) , f^ armumata, mis ta juba ära raisanud.
Hõbeda wäärtust määrati ka kaalu järele. Pool naela
hõbedat nimetati üheks margaks ^ ) . Ühe marga wää-
rilised oliwad enamiste kSik naisterahwa sõled ehk rin-
uaehted " ) . Ka weiksemaid rinnaehteid oli, näituseks
,,oosering", mille wäärtust poole marga ette arwati'^).
Üks mark hõbedat ehk poole naelaline kaelaraha on
meie praeguse raha järele umbes 10 V2 rbl. wäärt,
Schefferus tõendab, et Eestlastel kui ka Lätlastel oma
raha olnud ^ ) , sest weel põhjapoolsetel rahwastel, nagu
Soomlastel ja Laplastel, olnud kuld ja hõberaha.
Rootslased on Biarma^) jumala kuju leidnud, kes
oma polweoe peal suure kuldkarika^) täis kulda leid-
nud, ning selle ärawiinud. Mõni aeg pärast seda leid-
fiwad Norweglased püha Olai ajal sellesama jumala
wara üles, kus nüüd hSbekausi sees HSbe raha seisis.
Wististe tSiwad paganad oma jumalatele ka kulda ja
hõbedat ohwriks. Höbekausi hõberahaga peab Schlf-
ferus Laplaste omaks, sest et neil kulda ohwerdaoa
«i olnud 22). Seda arwamift, et Eestlastel wist ka
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oma raha on olnud, mis metallist oli tehtud, tõendab
see, et ?. ja 8. aastasajast wöerast raha meie maalt
on leitud 23), mida kellegi teise rahma omaks ei wöida
tunnistada. Ka on meil raha tarwis nimi, mida
moerast keelest pole laenatud. Selle järele peaks nimega
ühes ka asi meie esiwanematel olema tuntud olnud.
Selle üle ei ole küll enam tahtlust, et wöeraid raha-
sid siin tarwitati, mis wöeraste käest kas kaupade eest
sisse wahetati ehk rööwiti. Liiwi rannas oli juba
261 aastat enne Sakslaste siia tulemist suur kauba
ja sadama linn 24) ning Düüna jõge mööda käis suur
kaubatee^Hommiw tee- Austur-Veg) 25) Hommikumaale,
mida mööda Skandinawlased ja kõik pShjarahwad,
kes mereteed Gibraltari la Wahemere kaudu kardeta-
waks pidasiwad, Aasia maaga, kauplesiwad, kus Byzanzi
linn kauplemife pesapaik oli. Sellepärast ei ole sugugi
imeks panna, kui meie maalt Rooma rahasid Kristuse
sündimise ajast peale 26), Greeka^) ja isegi ka Ara-
bia 28) rahasid ning kauba asju Indiastki 29) on leitud.
Läti Hindrik nimetab Eesti raha kahes köhas oma.
kroonikasn) ^noFatoium." millest nahad wälja sele-
tatakse. Selle järele tarwitasiwad Eestlased raha ase-
mel kallid metsloomade nahkasid, mida Sakslased 13
aastasajal Riia piiskopi Albrechti seaduse järele ^ )
wilja kümnesemaksu asemel wastu wötsiwad. Liiwi aja-
loo kirjutaja Nyenstädti kirjelduse järele^) oliwad
need rahad halli orawa körwad, HSbe tihidega ära ehi-
tatud. Liiwlased nimetanud neid ise nahad, Saksad
aga ,,oer" (körw).

Kõige kallim kauba asi, mis peale Skandinawlaste,
Norra ja teiste naabri rahwaste ka weel laugemad
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rahmad nagu Fönitsialased ^ ) , Greeklased 34), Room-
lased^), Läänemere rannale awatelenud, oli mere-
,oaik^). Nagu ülemal tähendatud ̂ ) tunti Wönitsia
ja Greeka maal meremaiku juba 11. aastasajal enne
Kristust. Greeka wanaaja laulik Homer, kes 9. aas-
tasajal enne Kr. elas, kirjutab juba ühest kawalast
Wönitsia mehest, kes oma rinda kulla ja merewaiguga
ehitanud 2?). Sellest peame arwama, et nad wahest
ka niisama wanal ajal juba merewaigu rannal, s. o.
Läänemeres on käinud, wähemalt üksikud julged reisijad.
Et Roomlaste keisrite Agustuse, Tiberiuse ja nende
järeltulejate ajal Saaremaaga tegemist on olnud, selleks
on nad oma rahad tunnistajateks maha jätnud^).
Saaremaa rannas on praegugi weel ühe saare nimi
Roomasaar^), mis oma nime wistist Roomlastest
saanud. Pl in ius") tirjutab, et keisri Nero ajal
(54—68 p. Kr.) üks Rooma rüütel ise meie mere
rannal käinud ja siit 13 naela merewaiku ühes wii-
nud") ning et üks Germania kuningas keiser Nerole
1300 naela 42) merewaiku tingituseks saatnud, millest
keiser omale kalli jooginöuu lasknud teha. S o l i n " )
kirjeldab seda tallist tingitust nSnda: ,,Merewaigul on
esiti koor ümber ja siis, kui teda imetaja emise piima
sees keedetakse, läheb ta nii hiilgamaks, nagu praegu
näeme. Ta on hea rohi palju haiguste wastu." —
MaliSsa (Marselje) linn saatis 360 aastat enne Kr.
omalt poolt ühe julge kaupmehe") pghja meredesse
meremaigu maad otsima. Tema leidis otsitawat kaupa
kõige rohkem Kuuramaa") rannas. Tacitus kirjutab
Eestlastest: ,,Ka merepõhjad otsiwad nad läbi ning on
ainsad kõigi teiste seas, kes oma ballastelt ja mere-
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sügawusest waiku (bernsteini) wäljatoowad " ) . Nemad
ise ei tarwita teda mi t te " ) . Merest wälja tuues ei
ole tal mingit i lu ja nad panemad imeks, kui selle
eest midagi maksetakse."

Need sSnad tunnistawad, et Eestlased merewaiguga
on kaubelnud, ning Saaremaalt leitud Rooma rahad
nüitawad omalt poolt, et ka Saaremaa rannalt mere-
maiku saadi 48). Tacitus arwab teda puu-waiguks.

Teised kauba asjad manal pagana ajal oliwad
metsloomade nahad kasukate tarwis, wi l i , mesi, maha,
rasw jne., mida wöerad kaupmehed Eestimaa laata-
delt " ) ostmas laisimad. Ehk omal maal küll ka laa-
tasid peeti ja Liimlastel ka oma sadama ja kauba-
linngi ^o) oli, siiski wiidi suur hulk kaupasid, iseäranis
mett, maha, kallid metsloomade nähku ja kasukaid^)
W i s b i linna turule Gootlandi saarele, kus köigesuurem
kaubaturg kõigile Lääne ja Põhjamere ääres elawatele
rahwastele 52) ara peeti. Sealt töiwad nad enestele
soola ja wistist ka riiet, nagu sellest näha on, et
Liiwlased Riia piiskopilt küsisiwad, mis sool ja kuue
riie Gootlandi saarel maksta. Niisama wöimalik on
ka, et nad riiet müia wiisiwad, sest et nad ise riiet
kudusiwad ^ ) . 1223. aastal saatfiwad Eeestlased
Riiga muude asjade seas ka wäga palju tekkisid (wai-
pasio) ^ ) maksudeks. Ranna Eestlastel ja Saarlastel
ol i suur hulk kauba- ja rööwlaewu^), milledega
nad üksi naabrirahwaste juures ei käinud, waid ka
tundmata merel kaugetele maadele söitsiwad. Seal
ei kaubeldud ütsi rahulikult wahetamise teel, waid
woera oma wöeti ka wägiwallaga riisumise teel 56).
Rootsimaal käisiwad nad juba kõige wanemal ajal 5?)
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riisumas ning ka Gootlastele 58) tegiwad nad palju
peawalu. Rootsi kuningas Siggo ehitas oma maa
kaitsemiseks Eestlaste wastu^) kindla linna Sigtuna,
mille nad aastal 1188 maa tasa löhkusiwad ^ ) .
Mige suuremad riigid ega kõige kindlamad linnad ei
olnud nende eest julged^). Nende julgust ja rööwi-
himu tunti ja kardeti maal ja merel, ligidal ja laugel.
Italia kirikutes paluti, nagu nende manadest kiriku
palwetest näha, et Jumal maad ja rähmast kardetawate
Korsaride riisumisest ära peastaks. Need Korsarid
oliwad wistist Kuresaarlafed^), kes oma riisumise
käikude peal mana kuulsa Rooma riigini on ulatanud
ning sellele Jumala witsaks on olnud, mille ärapöör-
miseks krillist eeftpalwet tarwis oli. Niisuguste rööm-
käikude peal riisuti ka inimesi ning müüdi neid, nagu
sojawangisidki, orjadeks^) ehk lunastati suurte sum-
made eest ^ ) tagasi. Müümise hind oli wistist kokku-
leppimise järele mitmesugune. Rootsi kuninga Tryggwi
poeg Olaf sattus mereröömlite kätte, kes ta Eestiran-
nas Eestlasele Klerkonile ära müüsiwad. Tema müüs
ta hea raswase oina eest Klerkele edasi ja see andis
ta kuue ja woö eest Reasele edasi ^ ) . Müümist toime-
tati laatede ehk turgude peal^), kus kõigi asjadega
kaubeldi. Olafi onu Sigurd, kes Nowgorodi kuninga
teenistuses oli, ja tema käsul kord Eestimaale reisis,
leidis oma õepoja turul t^) ning ostis ta Rease käest
lahti. Niisama ostis rikkas Eesti kaupmees ja mere-
rööwel Loodin^) Eestimaa laadal ühe endise kunin-
ganna orjapölwest priiks ning wSttis ta enesele naiseks "s).

Kuiwale maale oliwad kaupwnise ja asjaajamise
kergituseks suured maanteed^) tehtud. Niisugused
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teed tegimad wöimalikuks, et malewa terwest maakon-
nast mSnikord ühe ainsa ööga kokku tul i ' ' " ) . O l i
waenu wanker weeremas, siis seati teede äärde wahio
wälja, kes waenlafe liikumist tähele pidiwad panema
ja sarwepuhumisega waenlase tulekut kuulutama, et
igaüks teadis oma waraga linna marjule pSgeneda.

Tihti roöwitt ka maanteed mööda käijad paljaks,
nagu enne Riia linna ehitamist Pchkwasse mmew
Saksa kauba woor^ ) , mille läbi Sakslased 15000
rbl. eest lahju saiwad^).

V. Ust.
ü. Kõrgemad wötmud.

19. Looduse auus tamine .

Eestlaste jumala teenistus oli niisama looduse auus-
tamine, nagu teistelgi looduse rahwastel'). Helendan»
wälk ja pikse paukumine õpetas, et nähtama waeawal.
duse warjul nägemata wSinms walitsemas peab olema.
Ta aimas, et maru, kes põlise tamme maha murrab
ja mere pinna põhjani kõikuma paneb ning laineid pil-
wini pillutab, sellega sugulane peab olema, kes raksu-
waft taewast tulised nooled maha saadab ja waenlase
hurtsiku tuhaks teeb ehk malmis wiljaröugud wäljal
ara hawitab, kuna üks teine lahkem wöim suweShtud
oma hella hinge õhuga täidab, roosi Sied ja neiu põsed
nooruse loiduga punaseks maalib, rohud mulla seest
wälja meelitab, lilled lehkama ja wiljawäljad lokkama



— 62 —

paneb. Niisugused määrdumata loomuwüed sundisiwad
surelikku inimest auukartusele ja ta pidi oma nödrust
äratundes nende ette kummardama. Ta otsis nägemata
wöimudele nähtawat keha. Sinine taewas pea köhal 2),
päike, kuu ja särawad tähed )̂ seal ilmotsatuses näita-
siwad ilka lahked nägu ja usaldusega tõstis tema oma
silmad nende poole üles, neilt warju ja kaitsmist häwi-
tawate wägede wastu paludes 4). Nende körwal auus-
tati ka tuult ja tuld, peeti pühaks hiisi ja hiie ehk
jeepuid ^), loomi ja lindusid"),'hallikaid ja rohtusid
ning kurdeti mitmesuguseid maimusid?), nagu seda
paawsti Innocenz I I I . kirjast näha, milles ta kõik
Kristlased Saksa ja Westfali maal Liiwimaa paganate
wastu ristisõtta kutsub ning neile selle eest pattudest
lahti saamist töötab «).

20. J u m a l u s .

Jumalaks nimetati kõige wanemal ajal nähtawat
taewast, siis wiimaks seda ennast, kes seal sees ennast
müristamise (kömina-jumina) läbi awaldas^). MSned
õpetatud mehed " ) seletawad et sõna Jumal Hebrea
keele sõnadest I o m (päew) ja El (Jumal) tulnud,
ning päewajumal tähendawat. Nad pöhjendawad seda
selle peale, et Gutslaf oma Eesti keele grammatikas")
näidanud, ka et wcel mõned teised sõnad ^ ) Hebrea
keeleft meie keedle olla wöetud.

Kõige ülem jumal oli Wanaisa ehk Taara, Uku
ehk M e , Koo ehk Pikker") . Kolm korda aastas
tohiti seda paluda Taara tammikus^). Nime Taara
arwatakse Skandmawlastelt laenatud") olema, kelle
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ülemat jumalat ,,Thoriks nimetati. Kindel ei ole see
arwamine mitte ̂ ) , ja tui see nimi ka laenatud oleks,
siis ei järgne sellest weel sugugi, et nimega ühes ka
jumalus ise laenatud pidi saama. See oli juba ole-
mas. Tall oli tema wöimuse awalduste järele mitu
nime antud — Wana isa, Köo, Pikker jne. — ning
nende juurde pandi weel Taara, ehk nagu Läti
Hendrik teda nimetab, Taarapita ehk Taarawita ^ )
(Taara, awita " ) . Saarlaste wana juta ^) ja mõne wana
ajaraamatu ^) järele nimetas rahwas ise seda juma-
lat Taarapütaks (sõnadest taar ja pütt-taari nouu^").
Taara esialgune asupaik oli Ebaweremägi Eesti maal^).
Sealt wiidi ta maenlaste pärast 22) Saaremaale, kus
ta julgema köha peal arwati olema. Kui ristiusu preest-
rid küsisiwad 23), kuhu Taara jäänud, siis wastati neile,
et ta ära lennanud 24). Saarlased hüüdsimad teda
oma kantsidest Sakslaste wastu sodides appi 24). Tema
auustamise paik ehk pühakoda oli ilus metsasalk ehk
hiis, kus ta kuju pika puu otsas seisis 25). Hiie puud
ehitati ilusaste ära 26) ja wiidi neile kulda ja HSbedat
ohwriks 27). Wöib olla, et Hiio saar jumalate asupaik
oli, et teda pühaks maaks, s. 0. Hiie-maaks 2») nime-
tati. Üks niisugune püha paik oli Wohandu ehk Woo
jõgi Worumaal. Temast laisimad Lätlasedki tulemiku
ettekuulutusi otsimas. Kui esimene kuulutus hea ei
olnud, siis ohwerdati härg ära ja tehti uuesti proowi 2»).
Teisel korral ohwerdati teine härg, aga kolmandamal
korral juba laps^).

Jumalate eluase oli kõrge taewas. Sealt walit-
ses wanaisa tuult ja pilwi, saatis wihma ja lund alla,
jagas maale sigivust ja onnistust elule, seal sõitis
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ta oma raudse wankriga3!) ja wiskas wälkusid wä l ja^ ) .
Tema kodades säras päike kõrges ilus. Ta oli omale
seltsiks kangelased loonud, kes talle tarka nöuu pidi-
wad andma ja ta aega lõbustama^). Kõige wanem
neist oli W a n e m u i n e . Ta oli wanaks loodud,
halli habeme ja höbewalge juuksetega ja wanaduse
tarkusega. Aga ta süda oli noor ja Wanaisa oli
teda laulukunsti ja luuleannetega ehitanud. Wanaifa
tarwitas tema tarka nöuu, ja kui kurbdus ja mure
tema palget kattis, siis mängis Wanemuine tema ees
oma imelise kandliga^) ja laulis talle armsaid lau-
lusid, et murepilwed otsaeest taganesiwad ning rööm
rinda asus. Ka sureliste inimeste juurde tul i taewa-
lik laulumeister alla, laskis oma imekannelt kõlada
ja õpetas inimestele wanaisa tahtmise järele ,,püha-
päewa keelt^) — kõrgemat kõnet — laulu ja luule
kunsti. Wägewa mõjuga tungis tema laul kõikide
südamesse, mitte üksi inimene maid ka terme loodus
õppis temast oma laulu wiisid. Tammiku puud pida-
siwod jumala mahatulemise kohinat meeles, laululin-
nud pidasiwad eesmängu meeles iseäranis ööpikk ja
looke. Ta laulis taewa suurusest ja maa ilust ning
inimese soo õnnest ja õnnetusest ning lendas siis ülesse
Wana isa eluhoonetesse, temale laulma ja mängima.
Pühad körwad üksi wSiwad mSnekorra kõrgest ja kau-
gelt ta mängu heali kuulda. Et inimesed laulu ära
ei unustaks, saadab ta aeg ajalt oma käskjalad maa
peale. Ja kui inimesed siis laulawad, tungib nende
laul südame põhja ja ülesse jumalate eluasemele.
Kui onn jälle maapealistel nurmedel aset wotab,
siis tuleb Wanamuine weel korra tagasid).
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Teine jumalik seltsimees oli I l m a r i n e " ) , kõige
tarkuste ja kunstide jumal. Tema seisis kõige paremas
mehe wanaduses ja jõus. Tema otsa eest paistis
järelemõtlemine ja silmadest tarkus. Kõik kunstid ise-
äranis sepakunst ja tuli ja wesi oliwad tema walitsuse
all36). Ta tegi Wanemuise kasutütrele J u t a l e ^ ) , kes
oma peigmeest Endelt taga leinas, kuldse silmawarju,
mille silmade ettepanemisega kõik äraelatud armsad
mälestused nii elutruult waimu ette tuliwad, nagu olek-
siwad nad tõeste weel käes ^ ) . Hea neitsi laenab ka oma
silmawarju inimestele, et nad mälestuste läbi möödaläi-
nud Snnepäewadest oma kurwastust wöiksiwad unustada.

Söjajumal oli T u r i s , kes kõrges pilwedes oma
taewapasunat kuulda laskis"). Et Wanaisa, Uko,
chk Pikne ise ka müristas ning noolisid taewast alla
saatis, mille eest kõik kurjad maimud pögenesiwad 42),
siis ei saa tema ametit ülemast jumalast Wanaisast
mitte lahutada. Rahu ajal toodi temale elajaid ohwriks,
sõjaajal aga wärwis inimesteweri ohwripaikasid 43) sest
siis ei leppinud Turis elajate ohwerdamisega " ) . Juha
Herodot kirjuwb: KSige auusamad ohwrid oliwad mi«
mefed söjawangidena. Iga 100 söjawangi seast otsiti
üks mees liisu läbi ohwriks. Esiti raiuti ta parem
käsi otsast ära ning weri walati ohwripaigale").
Ohwriks wälja walitud inimene pidi täitsa terwe ja
ilma wigata") olema.

Röömus ja lustiline noormees, alati lõbus ja
ja wallatu oli Lämeküüne ning jahipidamise Snne
nndis jahijumal Wiboane. Peale nende oli weel
weewalitseja A h t i , ja Tuuleema, palju teisi weikse-
maid jumalaid ning terwe legion häid ja halbu waimusid.
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21. A lamad maimud.

a. Kõige tähtsam neist oli weewaim, mere-
ehk weteema"). Temale ohwerdati ka meel ristiusu
ajal. Igal aastal sõideti mässama mere köhale ning
heideti wiina ja õlut laenetesse. Enne wötnud ta
iga aasta ise ühe nooremehe enesele ohwriks, aga sest
saadik leppinud ta inimestega ära ja jätnud seda tege-
mata kui noored mehed ise priitahtlikult talle ohwrid
wiinud^). Kalamehed hüüdwad nüüdki meel (Muhu-
maal), kui saak hea on: ,,Olgu Jumal tänatud, täna
on jälle mereema maha tulnud""). Weewaim on
wäga õiglane ja aitab inimesi, aga häda neile, kes
petta katfuwad ja ahnuse pärast temalt abi tulewad
otsima. Kui ükskord 5") üks waene puuraiuja oma
kirwe kogemata jõkke pillas ja ise kahju pärast kaldale
nutma jäi, töi helde jöewaim kuld- ja^höbe kirwed
meest wälja ning pakkus neid mehele. Õiglane mees
ei tahtnud aga muud kui oma kirwest. Sellepärast
kinkis maim talle kõik kolm. Seda kuuldes läks üks
rikas ja ahne mees jöe äärde, wiskas oma kirwe mee-
lega jõkke ning hakkas nüüd ka waese mehe moodi kae-
bama. Kui jõest kuldkirwest näidati, hüüdis mees
kõhe, see on minu. Wihaga wiskas joewaim kuld-
kirwe jõkke tagasi ning ei toonud ka tema oma kirwest
enam wälja.

d. Maja ümber elasiwad head maimud maja-
warjajad ehk hoidjad^), hoonehoidjad ehk õnnetoo-
jad^). Neilt loodeti kõdust õnne ja auustati selle-
pärast, kui ülemaid heategijaid. Neile ohwerdati
pidude peal pidujoogist:
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,Wahtu maga warjajale,
Kauni õnne kandijale."

ä. Iseäralist õnne loodeti ussidest, keda kõdus
hoiti ning maja sörbaks peeti. Ennemuistsete juttude
järele on nad maja laste kaitsjad ja heaoegijad. Olai
Magnus ütleb, et ussid Eestlaste juures nSnda taltsad
olla, et lapsed nendega tihti ühest kausist fööwat.
Eestlane ega Lätlane ei tapa ialgi ussi ara ^ ) . Ruu-
riku jutus kuuleme: Metsast tul i uss wälja ja elas
inimestega ühes majas. Ta mängis lastega ja need
armastasiwad uss i^) . Neid salliti hea meelega ma-
jades, lasti lastele hoidjateks olla. Nemad sõimad
lastega ühes mängisiwad nendega, kSnelesiwad nendega
inimese keelel, hoiatasiwad neid õnnetuse eest ning
juhatasiwad neile wiimaks mõnda suurt waraudust
ehk kinkisiwad muud Snne^). Ka manadele töiwad
nad onne, naistele kõdus, meestele metsas. Sõjas
jäi itta see mees wöitjaks, kellel uss kõdus oli. Kodu-
ussid oliwad mitmet karwa. Käige paremateks peeti
walgeid ja siniseid, sest:

Walged wara jagajad.
Sinisest sitkust (jguou) saadakse °°).

Üksi mustad ussid peeti õnnetuse toojateks, keda
waenlafed salaja majasse kandsiwad, et nad seal kahju
teeksiwad. Ka Ruriku jutus räägitakse sinisest ussist,
mida wennaste isa metsast leidnud ja koju toonud.
Sellepärast olnud wendadel suur jõud, et nad malka-
dega ja rusikatega waenlasi maha wöinud I m a ^ ) .
Laewa mehed kandnud meel käesolewa aastasaja
algul ussisid enestega laewa peal ühes, et Snn hea
oleks 58).
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s. Iinimeste teenistuses oliwad waranduse kand-
jad waimud: Krat, Wedaja, Lendaja, Tulihänd, Pisu-
händ, Puuk^). Nemad warastasiwad oma isandatele
wara kokku orjasiwad ahnust ning oliwad nõndasama
nagu nende peremehedgi wana kurja teenistuses. Ühe
niisuguse waranduse wedaja sünnitamise juures pidi
see, kes teda enesele ihaldas saada, oma hinge kurjale
ära lubama^). Nende kokku kantud wara oli üle-
kohtune, mida õiglane inimene ei igatsenud. Nemad
wöisiwad endid iga loomaks eht asjaks muuta.
Enamiste nähti teda jookswate tähtede, tuulekeerete,
tuulehagade ja musta kuke näol j . n. e."")

3. Paljupahemad ja kardetawamad oliwad need
waimud, kes kurja nõuga inimeste seas ümber hulku-
siwad<"). Nendest oliwad iseäranis tuttawad: tondid
ja kodukäijad, luupained ja maa-alused, näkid ja
metsikud ning wiimaks wana tüh i ehk sarwik ise.
Need tungisiwad ikka paha mõtetega inimeste tööde ja
toimetuste wahele. Neid meelitati ohwrite läbi ehk
hoiti targa sõnadega ehk pettusega eemale. Metsik
elas metsas ja tema käes oli loomade sigidus. Igal
kewadel peeti tema auuks püha. Selle tarwis tuli
küla rahmas seatud päewaks kokku, toppis mehe riided
HSlga täis, mille peale wanem Metsiku terme küla rahma
saatusel karjamaale kandis. Seal pandi ta puu otsa,
mille ümber tantsiti ning ohwrid ja palweid toodi ̂ ) .
Temn kuju tehti ka rukki witzkudeft ja seati körwalisesse
kohta mSnda aia nurka ehk metsa pika puu otsa üles.
Niisuguseid kujusid nimetati ka w i l ja neitsideks ja
paluti neid: „ Kulla neitsid, ärge tehke paha^).

K. Kui köwersilm metsakaja") jahimehe ehk
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rändaja ara eksitas, siis sai see jälle õigele teele, kui ta
paremale poole huikas ja ise pahemale poole läks ehk lus-
tilist laulu wilistas. Öösi wäsitasiwad teekäijat Tee-
iä tka jad, kes jalgade alt teed edasi kiskusiwad^).
Abi selle wastu o l i : saapad tagaspidi jalga!

i. Luupaine ehk luupainaja waewas inimesi ja
elajaid, tallas neid öösiti ja katsus ara lämmatada.
Gnamiste oli ta ikka kas mSne õela inimese ehk M a
maim, kes mitme surnud asja ehk ka elawa looma
wöi loguni inimese näol inimeste peale tul i . Kui
lvaewaww oma suurt warwast sai l i igutada^), siis
oli luupaine wöim otsas ja ta pidi kaduma. Kui
kõik augud kinni saadi panna, kust ta ara wSis põgeneda,
siis muutis ta ennast mõneks surnud asjaks"?). Kui
niisugust asja wigastati, siis oli see inimene, kes luu-
paineks käinud niisamasugust wiga saanud. Ükskord
leiti hobuse peal suur nööp nõel, mida köweraks murti.
Hommikul leiti ühel wanal naisel jalawarwad suhu
laanetud^). Peeti niisugune asjaks muudetud luu-
paine kinni siis muutis ta päewal ennast inimeseks
tagasi, ning igaüks w3is näha, kes ta olnud ^ ) .

k. K3ige õelam pahadest maimudest oli S a r m i l
(wanapoiss, paharett, wanakShn, tühi, pergel). Tema
eluase oli all« ilmas ^ ) , ning tema teenijad kõik pahad
maimud. Rikkust ja wara on tal lSpmata nii et ta
kulda külimituga wälja jagab") . Tema tahtmine on
kuri, ta jöüd suur, aga selle juures on ta ,,küla wasika
sarnane rumal" ^ ni i et kõik targad, nSiad ja isegi
ka igapäewased inimesed tema kurjad nSud kawaluse
läbi tühjaks teemad. ,,Kawal Hans" Eesti muinas-
jutus mängib temaga kui lollikesega ja wöidab teda
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iga kihlweo juures") . I ga l pool on tema naeru-
alune"). Huntisid ja müristamist kardab ta surma
Vääriliselt ^ ) , kuke laul ehmatab ta iga ettewötte^
juurest tagasi ning hõbekuul wöib ta maha lasta.
Ristiusuga on temast kurat ning tema elukohast põrgu
saanud. Inimesi cmale saada, oli ta pea toimetus.
Kõige puremine läks see tal korda ahnete juures, kelle-
dele ta niipalju wara andis kui need aga tahtfiwad,
mille eest nad aga oma hmge pärast surma temale
pidiwad lubama. Seda kaupa pidiwcd nad omalt
poolt nimetse sõrme feest antud kolme tilga werega
kinnitama ^ ) Eksinud inimestelt katfus ta wälja wii-
mife palgaks nende lapsi omale saada ^ ) , astus hin-
gede eest ka heameelega inimeste teenistusesse^) ning
wahetas ristimata lapsed oma laste wastu ümber so).

22. M a a i l m a loomine.

Ülemad jumalad elasiwad kaljuwallas. Wana isa
nimetas neid oma lasteks ja nad elasiwad kui wennad.
Seal wöttis Wonaisa nömcks ilma luua, ja enne kui
lapsed magamast üles ärkasiwad, oli i lm juba wal-
mis'5). M ü d heitis loomise tööst wäsinud wanake
puhkama. Selle aja sees wöttis Ilmarine tüki köige-
paremat terast^) ja tagus sellest taewa wölwi, lao-
tas ta üle maa ning kinnitas hõbedast tähed ja kuu
sinna külge. S i is töi ta Wanaisa eeskojast walgus-
taja ja pani selle sel wiisil taewa lae külge et ta seal
ise üles ja a l l a . . . . käib. Wanemuine tuli röSmu
pärast oma kandliga maa peale laulma ja mängima.
Kõik laululinnud laisimad ta jälgil, ja kuhu ta jalg
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Puutus, sinna tärkasiwad lilled; kus ta kiwi peal
istus seal kaswasiwad puud ja laululinnud lasksiwad
nende otsa ja laulsiwad jumaliku laulikuga ühtlasi.
Lämeküüne hõiskas metsas ja mägedes ja Wiboane
katsus wiboga oma käe osawust. See kära äratas
Wanaisa unest üles. Kui ta silmad lahti lSi ja enese
ümber waatas, tundis ta meel waewalt oma loodud
ilma ära, sest kõik oli hoopis teise nao saanud. RSS-
nmga rääkis ta: „ Lapsed, see on hea, mis teie olete
teinud! Teie kõhus on maad ilustada. Ma tahan
elajaid ja inimesi luua, kes tema üle peawad walit-
sema. Aga teie peate inimestega sõbrust pidama ja
nende sekka elama minema, et tugewam sugu sigiks, kes
mitte kurjale wSitu ei annaks. Kurja ei taha ma mitte
ära laotada, sest tema on hea mäStja ja kihutaja" ^ ) .

23. E l u pärast surma.

a. Inimese hing ei surnud mitte ihuga ühes ära,
maid elas taga haua edasi ^ ) . Seda uskusimad Eest«
lased niisama kui Soomlasedki ^ ) . Et surnul tulemas
elus mitte suurt puudust ei oleks kannatada, anti
temale köigetarwilisemad asjad ja ehted hauda kaasa^).
Weel 70 aasta eest pandi Saaremaal surnule pea-
hari ja kirwes, nõel ja niit i puusärki ühes ning raa-
cziti seal juures: ,,Mne nüüd teise ilma ja walitse
Sakste üle, nagu need enne sinu üle on walitse-
nud"8l) . Ka söökisid ja jookisid on surnutele ühes
pantud^). Nende hinged rändasiwad maa peal loo-
made^) sees ümber ehk kohutasiwad inimesi kui tondid
ja kodukäijad 84), ning aastas korra tuliwad kõik hin«
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ged kõdu tagasi, lus neid waikse auustamisega wastu
wöeti ning söögi ja joogiga talitati 65). Tihti kuuleme
lopsi wanematega kolmu alla rääkima ja neile hauda-
dest wastusid antama 66).

b. Nende tunnistuste järele ei wöi meie enam
kohcn-ahele jöäda, et pagana aja Estlased hinge edasi
elamist pärast surma uslusiwad. Aga tumedaks jääb
meile see, missugune hmgrde elu pärast surma oli.
Soomlastel oli nende tarwis kaks kohta — önne-
maa toonela ja kurb warjuelu maa — all — maa<
nala^). Maanalas ei olnud lõbu ega lusti, ei kuul-
dud seal inimeste cga loomade heali, ei laulnud seal
linnud ega haukunud koerad^). Kõik käisiwad waik-
selt ja kurwalt. Üks ainus kord aastas lasti hinged
sealt maa peale omaste juurde tulla, kus neile sel
ajal 9 päewaline wailne pidu ̂ ) peeti. Soome mytho-
logia^) järele oli maanalas Alamaa järw, milles
wee asemele tuli lainetas. Eealt oli tuli ka maa
peale toodud. Wäinemöinen püüdis seal järwes kord
kala kinni, kelle sisikonnas tuli seisis^). Kaugel põh-
jas woolas hirmus Inari jõgi 22), kus kõik pahad
waimud asusiwad ja igawene pimedus walitses. Selle
riigi peremees ja walitseja oli Maana, üks köigewä-
gewam wöimus ̂ ) , mis inimeste üle walitses ja mille
teesid surelikud ei tunnud. Isegi Jumalatel ei olnud
tema üle wSimust. Tema seisis, kõrgemal headust ja
kurjust^). Ta ei wötnud ühtegi palwet kuulda ega
annud ühtegi süüdi andeks, ta ei maksnud headele
palka ega käristanud kurjategijaid, teda ei liigutanud
headus ega üritanud õelus, waid ta walitfes kui süda-
meta saatns kõikide üle ühesuguse waljusega. Selle-



pärast ei toodud temale ka ohwnd ega palutud teda
kuskil. Tema nimigi näib unustusesse langenud olema.
Wäga harwa leiame ta nime muinasjuttudes^) ning
Kalennpojas kuuleme temast üksi kaks korda s"). KSige
rohkem wistist leiame temast Dr. Bertrami I l m a -
taris 97).

ü. Toonela walitseja, kuhu maanalast peasenud
õndsad hinged os) wastu wSeti, oli Wanaisa wöi Uko.
Tema wöttis nad oma riiki wastu, muutis nad kallis-
tiwideks ning pani nad siis enesele ehteks ümber kaela^).

L. J u m a l a t e e n i s t u s .

24. Preestr id .
Nagu iseenesestki mõista ei woinud üleüldiste pidude

ja pühade peal mitte igamees jumalatele ohmerdada
ega nende tahtmist teada saada. Sellepärast pidi ka
niisugusid inimesi olema, kes preestri aset täitsiwad
ja tema ametit pidasiwad. Läti Hindrek ei räägi
oma kroonikas kuskil preestritest, maid nimetab kord
üht tarka y , kes Toreidas munga ohwerdamist juhatas
ning hobuse selga puhtaks laskis pühkida, kui see elu-
jalaga üle oda astus. Herodot kirjutab aga sel-
gemalt. Tema ütleb: Maa oli kihelkondadesse jagatud,
mille üle wanem walitses, kes ohwerdamist kui ka püha-
del pidustamisi juhatas 2). Nyenstädt kirjutab oma
ajaraamatus^): „Pagana kuningad olid ka nende
ebajumalate preestrid, ja söjajuhatajad." Wistist täit-
siwad wanemad ühtlasi ka preestri tohusid, küsisiwad
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jumalatelt suurtes asjades nöuu^) ja kuulutasiwad
seda rähmale. Siiski aga on üks iseäralik seisus ka
olnud, kes jumalate tahtmist ja waimude salawägesid
puremine tundsiwad, kui teised surelikud. Need oliwad
targad, lausujad, nõiad. Nõidumise kunsti pärast
oliwad Eestlased kaugel kuulsad. Wulfstan armas juba
9. aastasajal, et nad ise külma wöiwad teha 5), mis-
pärast surnud kaua matmata wöiwad seista. Igast
ilma nurgast tulla sinna inimesi tarkade ettekuulutusi
kuulama, kõige rohkem Hispanlased ja Greeklased«).
Juba Herodot räägib Eliitidest, et nad wäga suured
nõiad ja targad olla. Haigetele kuningatele pidiwad
nad ütlema, kelle suupärast nad haiged olla, kes siis
tapetud saiwad: Ei teadnud targad süüdlast üles anda,
siis kaotasiwad nad ise oma elu''). Nõiduses oliwad
kõik Soomesugu rahmad kuulsad. Rootslased nimeta-
sid Kweenisid Laplasteks.(nöidadeks, sest et need nende
kuninga poja Amundi kõige ta söjawäega ära tapnud s).
Tarkade seas oli kolm klassi. kõige alamal seisiwad
sõnatargad, soolapuhujad, lausujad, pobisejad ja sortsid.
Sõna sees oli imetegew mägi ja niisuguste sõnade
rääkimist nimetati lausumiseks. SSnatark korjas öösi
kuuwalgel 9 seltsi rohtusid ja keetis neist roh tus .
Selle ja mitme muu imeliku abinöuu " ) waral toime-
tasiwad nemad oma asju. — SSnatarkadest kõrgemal
seisiwad tuu le ta rgad , tuuleema pojad " ) , kes tuule-
tüwul ümber rändawao. Soome tuus lar^) M nii-
sugune tuuletark. Kõige kõrgemal seisiwad M a a n a -
ta rgad , kes kõik nõidused wöisiwad nurja ajada ja
korda saata ^ ) , ni i kuidas neil tahtmist oli ja kuidas
inimesed seda oma käsuks jSudsiwad wöita. Niisugune
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tarkus, salawägede tundmine ja nõiduse wöim oli
wähedele osaks antud ning need wöisiwad seda wäge
surmawoodil ainult ühele oma perekonna liikmele paran-
duseks jätta. Mihkli kihelkonnas elas mSne aja eest
üks manamees pagana aja preestri seisusest"). Lapse-
pölwes oli ta kord oma wanaisa wäljal ühe suure
kiwi ees pölwili näinud. Tema läinud juurde ja küsi-
nud, mis ta seal tegewat. W ihaga annud wanaisa
talle mööda kSrwu ning ütlnud: ,,Katsu et sa oma
suu pead ja kellegile.sellest sõnakestki ei lausu et mind
siin oled näinud. Tea aga seda, et meie preestrite
pühast sugust oleme ja sel wiisil oma jumalaid peame
auustama." Mõned uuema aja uurijad on tõenda-
nud 15), et pagana aja Eestlastel küll oma preestri
seisus olnud ja et see wanema auuga ühenduses seis-
nud. Wanemad ajaraamatute kirjutajad räägiwad ka
tihti Eesti rahwa juures auusamast seisusest^), ilma
et seda ütleksiwad, kes need auusama, kõrgema seisuse
liikmed oleksiwad.

25. K r i i m e .

6 — 1 1 . aastasajani elas Preisimaa rajal suur ja
wägew paganate ülempreestar K r i ime , keda paganad
Elbeft Emajõeni niisama auustasiwad, kui Katoliku
usulised ristirahwa Rooma paawsti. Tema elukohta
nimetati Romoweks " ) . See oli juba wanemaft ajast
kui inimeste meeled mälestasiwad, Kriime eluase olnud ^ ) .
Kriiwet peetakse mitmelt poolt Littawlaste ja LMaste
preestriks, kuna V o i g t " ) teda üksi Preisi rahwa omaks
teeb, aga seal juures ometigi tunnistab, et tema riik
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Ema jõeni ulatas, kus Eestlased elafiwad. Seega
pidlwad siis ka Eestlased Kriiwet tundma ja auustama.
See nimi tuletab elawalt Krewini ehk Kriiwitschi
rähmast^) meelde, kes manal ajal Eestlaste lõuna-
poolsed naabrid oliwad ning seal köhal elasiwad, kus
Kriime elupaik oli. Krewini keel tunnistab lähedat
sugulast Eesti rähmaga. Isameie palme algab Kre-
wini keeles näituseks nõnda: ,,Meggi ise taiwas, jadlu
elka sinu senna. Tulop meggi tiwi fiwukikki; Siwu
meele se igganka, kui taiwas ni kas ma belli. Meggi
arma leipe anna meli tennawa" j . n. e.21) Kas see
Kriime mitte just Kriiwitschide wöi Kreewinide oma
ülempreester ei olnud keda wahest ka Eestlased, Liiw«
lased ja Kuurlased kui oma sugulaste ning ka ise oma
usuülemat auustasiwad? Kreemini rahwa riismeid
elab praegugi meel Kuuramaal Bauske linna lähe-
dal 22). Sellest ajast saadik kui Kriime ära kadus,
loppis ka üks tähtjas ajajärk Läänemere paganate elus.
Näib nagu oleks temaga kõik lolkuhoidmise waim rah«
waste seast kadunud. Wanema aja sõdades leiame
enamiste ikka Liiwlased, Eestlased, Kuurlased, Sem-
gallid j . n. e. ühes koos 23) waenlaste wastu astuma,
aga Saksa ordu wastu södiwad Liiwlased, Kuurlased
ja Eestlased üksikult ja ilma plaanita. Kas see näh-
tus ei puutu wahest Krnwega kokku, kelle ärahäwita-
misega üks üleüldine rahma pühadus lohutud sai, mis
teda enne wöerastega nagu üheks perekonnaks oli tei-
nud? Niisugune rahwaste üleüldine pühadus ei olnud
sel ajal sugugi wöeras. Slaawlaste jumalate linn
Nowgorod Ilmeni järwe kaldal oli Wolhowi jöe, Ladoga
järwe Neewa jöe ja Baltimore läbi Soomlastega
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ja nende preestritega^) ühendatud. Lõunapoolsete
Soomlaste pühapaik oli Saaremaal mis luni 12.
aastasaja alguseni pöhjarahwaste esimene ohwerdamise
kõht oli. Keset saaremaad Salli mõisa all on praegu
weel üks weike järw kõrge malliga ümber piiratud 25),
keda kaua aega ühe kustunud tulepurtskawa mäe suuks
on peetud 2«). Iärwest räägiti, et ta ilma põhjata
olla ning Dr. Luce^) ei olnud oma lapse pölwes
tal tõepoolest ka põhja leidnud. Pärast poole olla
ta aga üsna madalaks jäänud. Iärwe pilkus ja laius
on umbes 60 sammu, wall 20 jalga kõrge pealt
10 sammu lai ning lehtpuu metsaga käetud ^ ) . Juba
Tacitus räägib oma tiriadeS ühest pühast paigast ühe
saare peal kõrge walli ja kauni metsasalgaga ümber
piiratud järwe ääres 29), kus Redinid ^ ) kõik ühes kooö
maa-ema-'") auustamas käimad, kes nende usu järele
inimeste saatust juhatab. See sünnib kSik Salu ehk
Kaali järwe kohta. Kas nüüd Kaali järw just p3h-
jamaa rahwaste üleüldine ohwripaik oli, seda ei wSi
meie tõendada, aga nõnda palju wöime ütelda, et
neil wistist üks üleüldine pühadus oli, millest mitmed
rahmad osa wotsiwad. Mõne tõendab oma põhjamaa
paganausu ajaloos^), et Soome preestrid mitte üksi
Nowgorodi, waid ka Romowe Kriiwedega läbi käinud
nmg et õhtumaa rahwaste pea- kogupaigas Rügeni
saarel esialgu Soomepreestrid olnud ^ ) , — Kust on
nüüd Kaali nimi järwele saanud? Indias toodi hirm-
sale surmajumalale kelle nimi K a l i ^ ) oli, meriseid
ohwrid. Wanad I i r i ja Schotimaa paganate temp'
lid on just niisamasugused olnud, nagu meie jaanilill
nad ning Kaalijärm Saaremaal^) I i r i ja Schoti-
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maal elawad Keltid keda laugelt Eestlaste sugulas-
teks peetakse^). Et mõlemate rahwaste kõdu Aasia
on, siis wöiks arwata, et nad sealt mõned usukombed
ühes on toonud. Tõendada ei wöi meie seda mitte.

26. Temp l i d .

Templid ei olnud pagana aja Eestlastel mitte.
Kõpu kihelkonnas on tüll üks wana tempeli rusu
leitud, kuhu weel minewal aastasajal ohweroati ja
pagana kombe järele pidustati^), aga seda ei w3i
pagana aja Eesti templiks pidada. Eesti jumalate
teenimise ja auustamise paigad oliwad mäekingud kauni
metsasalkadega, mida hiied eks kutsuti. Hnede peal
kaswasiwad pühad puud (jee?puud), millede kullest
keegi oksa ei tohtinud murda'^). Püha paik oli aia
läbi metsloomade eest kaitsetud ning ohwriks toodud
waranduse hoidmiseks oliwad wahid aia taga, kes ühtki
hinge oma loaga püha paika ei tohtinud sisse lasta ^^).
Sinna wiidi ohwrid, seal tehti palweid. Kõige kuul-
sam hiis oli Hiiumaal, kuhu laugelt kokkll käidi, sest
seal elas kõige püham Jumal ^ ) . Seal peeti kõige
suuremad ja lõbusamad hiiepidud ^ ) , kus muude
lõbude hulgas hiietiigul ka l i igut i") . Sellest on
saar ka oma nime saanud^). Kreutzwald seletab aga
Hiiu-maa nime nõnda ära, et fee hiiudest (hiiglastest-
suurtest meestest)") tulnud, sest et seal tänaväewani
weel suured inimesed olla"). Pühaid paikasid wSi
hiisi oli wäga palju, wistist igal kihelkonnal, linnal
ehk suuremal külalgi, kus ohwerdati ja jumalate
õnnistust paluti.
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Ohwripaigad oliwad kõrged künkad") hiiemetsades
ja Mu kiwid") metsa tukkade ääres") ning ohwriks
toodi wilja, kõiksuguseid loomi"), nagu weisid hobu-
sid, lambaid, koeri j . n. e., hõbedat kulda ̂ ^) ja ka
inimesi"), aga wistist üksi söjawangisid ja ostetud
ehk riisutud inimesi ̂ ) , kes ilma wigata oliwad. Hero-
dot kirjeldab pikemalt, kuidas musta-kuue kandjad
(melanchlänid) seda teinud ^ ) . Nemad walinud selleks
iga 100 söjawangi pealt liisu läbi ühe mehe wälja.
Esite raiutud ohwri parem käsi otsast ära ning siis
walatud weri ohwri paigale^). — Niisugustel kohta-
del oliwad wistist ka jumalate kujud üles seatud.
Ebawere mäel Eestimaal olnud Taara kuju, mis sealt
ristiusu preestrite eest ära peideti ning Saaremaale
üteldi lendanud olewat^). Seal raiusiwad risti usu
preestrid ebajumalate kujud maha " ) ja paganad pam-
wad wäga imeks, et nende seest werd ei jooksnud.
Biarmi rahwastel oliwad jumalate kujud, lelledel kuld-
taus ohwrite wastu wötmiseks süles seisis 55). 2. aasta-
sajal kandfiwad Eestlased oma sõjariistade kulles kul-
tide kujusid ̂ v), milledest nad jumalate warju ja kaits-
mist waenlaste eest lootsiwad. Saarlased ise wiska-
siwad oma jumala Taarapita kuju linna mallist
alla ^ ) , kui nägiwad, et see neid aidata ei jõud-
nud. Tallinnas Eestimaa wana asjade togus on
üks weike Eesti jumalakuju ning Tartu õpet. EeSti
seltsi museumis mitmed weiksed riided, mida weel
käesolewal aastasajal Tõnise manale andeks on toodud.
Ehk fuudawad juba need näitused seda arwamist põh-
jendada, et pagana aja Eestlastel ka omad jumalate
kujud oliwad.
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27. Ohwer ja palme.

Ohwrite läbi loodeti jumalate heldust enese poole
ivöita ja wiha ära pöörda. Sellepärast ohwerdati iga
suure toimetuse eel, nagu sõtta minnes. Selleks toodi
ohwriloom kokku tulnud sõjamäe ette ning tapeti ta
seal ära. Langes ta paremale poole, siis oli önn nen-
dega; pahemale käele langemine tähendas õnnetust
ette 58). Ka liisk ^ ) ja mitmed muud märgid kuulu-
tasiwad tulewikku ette, mida nii kaugele teada taheti,
kui maapealne elu ulatas. Mis pärast seda sündis,
see oli saatuse asi, mida keegi võimus, ei ka juma-
ladki, muuta ei jõudnud. Sellepärast leiame ka ainult
palweid, mis maapealse õnne ja hea käekäigi kohta
käimad, nagu:

,Tule, tule tuulekene
Käi hella hingekene,
Löötsu looja leüikene,
Wi i metta wilja pealta,
Kastet kaera kõrre pealta:
Wl l i wihmalla idaneb.
Rohi märjalla mädanebI" 6").

Ehk jälle palme Pikse wastu:
,,Wooda^) Pikne! Härja anname palwuses kähe

sarwega ning nelja sõraga, künni pärast, külmi pärast;
õled mask, terad kuld! Tõuka mujale mustad pilwed,
kanna suure soo ja laia laane peale. Anna sigita-
wat ilma, mee hoogu meile kündjale, külmajale. Püha
Pikne, hoia meie põld hüwa olge all, pilk hüwa pea
otsas ning hüwa tera sees! «2)."
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0. P ü h a d .

28. Aas ta .

Wanade Eestlaste aasta oli 13 kuud y . Nagu
päike päewu ja tähed öö mõõtjad oliwad, ni i oli ka
taewa kuu aja mMja . Uue kuu loomisega algas ka
uus kuu, ning selle järele sai aasta 13 kuud pikk.
M i l aastat arwama hakkati, seda ei ole teada. Nädala
arwamine on wististe ristiusuga tulnud ehk on ta
ta warem Slaawlastelt saadud 2). Niisama ei ole ka
see lindel, mitu päewa esialgu nädalas oli. Arwata
wöiks, et neid kõiges neli oli, sest nelja päewa jaoks
on Eesti keeles oma nimed: (Esmaspäew, teifipäew,
kolmapäew, neljapäew), kuna Reedi ja laupäew wana
Norra keelest näitawad laenatud olemas. Niisama
küsitaw on, kas neljapäew ühtlasi ka pühapäew ei
olnud, sest neljapaewa pühitsemine on meie ajani kest«
nud ja mitmel pool tehti selle päewa õhtul kõiksugu-
seid ebausu kombeid ^). Kes üleilmliste mägede ühen-
dusesse soowis astuda, see wöis seda üksi ueljapäewa
õhtutel teha 5) Wanal ajal pidi sel päewal iseäraline
tähtsus olema, et ta pühaks pidamine weel nii kaugele
meie ristiusu aja sisse on ulatanud. Kui neljapäew a-
line nädal kord olemas oli, siis pidi see wäga wanal
pagana ajal olema, sest feitsmepäewaline nädal ei ole
nutte enam ristiusust wöetud, waid oli juba enne
ristiusu tulemist tuttaw. Seda näeme wanast Saar-
laste kalendrist ^). See on wistist pagana aja päran-
dus, sest et seal weel aastas 13 kuud arwatakse. Aga
ometi leiame sealt ka juba 7 päewalise nädali, reede,
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laupäewa ja pühapäewaga. Pühapäew oli pagana
ajal tuttaw') ja wöeti ristiusu nädala püha nimeks.

29. Suuremad pühad.

». Tähtsamaid pühasid aastas oli neli. Sügisel
kui ööd kõige pikemad ja pimedamad, pühitseti h in-
gede aega^), mis 9 päewa lestis^). See oli tõsine
leina aeg. Igal pool walitses waikus. Sel ajal
lasti surnute hinged iga aasta kord igawast warju-
riigist maanalast maa peale omaste juurde. Kõik
inimesed jäiwad tubadesse, keegi ei teinud tööd ega
läinud kõdust wälja. Pörmandule laotati höled maha,
et astumine ehk mõne asja kukkumine kõlinat ei teeks,
ja köneldigi maitse healega, sest armsad kadunute hin-
ged tahtsiwad ju oma waikses järelemõtlemises eksita-
mata olla. Ka kardeti müristamise jumala") wiha-
seks saamist, kui mitte waikselt ei elatud. Sai ta
hingede käest kuulda et maa peal kära on tehtud, siis
saatis ta tulewal suwel müristamist ja wälku kätte
maksma. Sellepärast katsuti sel ajal wöimalikult
wagusi elada ning hingede jaoks pandi sööki ja jooki
wälja et nad inimestega rahul wöiksiwad olla ning
toonela walitseja ette kaebdusi ei kannaks.

t>. Ühtlasi peeti see püha müristamise jumala
Köo auuks, keda wistist ka Jõuks ehk Jõuluks
nimetati"). Mõnel pool, näituseks Wirumaal, hüüti
seda püha I3u«pühaks ning peeti weel sel aastasajal
Iöu-0htuid'2). Et see püha ristiusu Kristuse sündi-
mise pühaga pea ühe aja sisse langes siis on sellele
endisest pagana aja Iou pühast ka weel nimi jäänud.
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ä. Teine oli röömus Uku püha kewade öö ja
päewade ühepikkusel, mil loodus pikast talwe unest
jälle ärkama hakkas. U k u " ) oli tuule ja tormi, hea
ja halwa ilma isand, tema saatis wihma ja päikese
paistet ja tema käest tu l i õnnistus ja sigivus. Tema
ette kummardas põllumees wilja wäljal ja meremees
merel. Igas majas oli Uku wakk, kuhu temale andeid
toodi ja igal külal ehk talul Uku kiwi, kus peal kewade
pärast lõikust wilja ohwerdati. Looma tapmise juures
toodi kõige pealt Ukule ohwrit Uku klwile. Uku püha
pühitsesiwad iseäranis naised suure i lu ja kombetega,
sest ka naiste sigidus oli tema käes. Püha laupäe°
wal kaeti aitas laud kõigesuguste aasta andidega. Seal
oli liha, wöid, kalu, kooka, leiba, tangu mett j . n. e.
ning mõdu. Nende toitude keskel seisis Uku wakk,
kuhu pereisa igast wiljast kõige paremat sisse pani.

Uku wakale wajuma,
Kaane alle lerkimaie,
Woodu kaisu paisumale.

Sigimata naised pandi ööseks aita Uku waka juurde
kinni, kus nad targa sala nöuu järele tempusid tegi-
wad. Hommiku wara enne päewa tõusu juba käis
peremees kõik põllu piirid läbi, ja waatas, kas käik
korras on. Kui kõik wiirastuseta leidis, ruttas ta
r35muga kõdu, kutsus pere koktu pidule, kes jumalast
ülejäetud palukesed pidusöögiks tarwitas. Kolme päe wa
järele wSttis peremees wiljad Uku wakast wälja ja
pani teise wilja sekka tagasi, et ka see jumalate õnnis-
tusest osa saaks. Noorikud wiisiwad Ukule pulma-
päewal ehk kui noortsugu oli sündinud, Uku wlkasse
ohwrid. Uku pühal joodi rohkem kui ühelgi muul
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pühal. Sellest pidukombest on wististe „ Maarja
puna joomine" meie päewani järele jäänud.

ä. Kolmas püha oli suwine rSömu ja lõbu püha,
mis Wanaisale sumise pööripäewa ajal peeti, mi l Köit
ja Hämarik igaweses nooruses armastuse Snne maitse-
wad, ni i et öö nende palgete röömu särast walgust
saab. Sel pidul ühendas önn wana ja noort neiut
j a pemt, meest ja naist. Kaugelt sõbrad nägiwad
üksteist siin aastate järele. Wanad südamed läksiwad
kudunud päiwi nieele tuletades nooreks ja nooruse
sojendaw päikese l i i r elustas neid. Lühike, lendaw
öie aeg tuletas aga ka nooruse kiiret ladumist meelde
ning liginema wanaduse toeks tehti abielulepinguid
noorte inimeste wahel. Mõdukannud käisiwad ringi,
lillepärjad katsiwad kogumise paika, tuleleegid loitsiwad
kinkudelt, laulud igatsusest ja armastusest ehk sõjaõnnest
ja wöidu rSömust kölasiwad pidulise rõõmuga läbi
waikse öö.

y. Neljas suur püha peeti sügisel öö ja päewa
ühe pikkusel sõja j u m a l a Turr ise auuks. Kõige
pealt ohwerdati öösi tulewalgusel üks oinas iseäralise
kombega söjajumala auuks, siis kõneldi ehk lauleti
kangelaste ja wanemate wapratest tegudest noorematele
waimustawoid lugusid, et noored sõjamehed neist omale
eesmärki wötaksiwad. See püha oli nagu kaunis isa-
maalik kool, millest osa wötta igamees enese kohuseks
pidas. Ta lestis ühe ainsa öö.
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Vl. H a r i d u s e se is .

30. Kunst tööd.

Haridusest nüüdse aja möödu järele ei wöi meie
kõneleda, sest seda ei olnud kellegil pShja pool Europas
elawal rahwal. Kui Sakslased Liiwimaale tuliwad,
siis leidsiwad nad täitsa harimata rahmad eest. Aga
enne seda oliwad nad kõrgemal hariduse astmel olnud ' ) .
Seda tunnistawad mitmed riismeed, mida wali aja.
hammas ara pole jõudnud häwitada ^). Eestlased
tundfiwad kunst-töös id. Surnud maeti rikka waran-
dusega maha 2). Nende haudadest leitakse mitmesu-
guste töö» ja sõjariistade seas wäga kenaid brongs
ehteid 3) ning kaunid sawipotid, kus sees surnute tuhkas
ehk sööki ^) hoiti. Need on oma maa töö"). Pottisid
ei saadud kaugelt sisse tuuagi; selleks oliwad nad l i ig
Vrnad. Metallide tundma õppimisega siginesiwad sepad
rahwa sekka, kes oma kunstis kaunis kaugele on jSud-
nud ' ) . Kõigi kunsti tööde tarwis oli oma jumal —
Ilmarine, kes ise suuri kunsttöösid tegi^) ning kõigi
kunstide üle walwas. Tema sepa wasara all walmi-
nes terme sinine taewawölw eluandja päikese, särawate
kuldtähtedega ja sätendama hõbe - kuuga") ning tema
töö oli ka Wanemuise kasutütre Juta kuld-silma
wari " ) . Eestlasel on sepp täna päewani meistri
asemel"). Wanal ajal oli nende pea töö sõjariistade
«valmistamine. Mõned nendest awaldawad juba kau-
nist osawust^).

Suurte tööde sekka wöime l innade ehitused Iu«
geda. Juba materjali wedamme üksi oli hiigla töö,
kui arwame, et ühe ainsa linna ehitamiseks ligi 100,000
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koormat") kiwa maja oli. Ja niisuguseid linnasid
oli igas kihelkonnas wähemalt üks " ) . Teine suur
töö on sildade ehitamine põhjatumatest soodest läbi
linnade juurde^) ning maanteed^) lindlal maal.
Teed läbi soode oliwad enamiste tamme pakkude " )
peale tehtud, mis otseti maa sisse oliwad löödud.

Saarlased ja ranna-Eestlased ehitasiwad ise enes»
tele laewad, milledega nad lauged mered läbi söit-
siwad is). Oma ehituse wiisi poolest oliwad nad kähe-
sugused: söja< ja kauba ehk rööwlaewad ^ ) . SSja-
laewu oli neil sadade laupa. 1211 aastal kaotasiwad
Saarlased ja Ranna Eestlased Koiwa jões 300 suu«
remad söjalaewa^) ning 4 aastat pärast seda kuu«
leme neid jälle 200 laewaga^) Sakslaste wasta
sõtta minema.

Oma aja haridusest wöib üksi see rahmas täitsa
ilma olla, kes metsades ehk niisugusel maal elab, kus
ta teiste rohkem haritud rahwastega kokku ei puudu.
Eestlased elasiwad aga mererannal ning pioiwao w5e-
rastega kokku puutuma, kui neil selleks ka tahtmist ei
oleks olnud. Aga nende oma kafu juba vidi neile
seda soowitawaks tegema, sest wöerad maksiwad nende
kauba eest head hinda, Pealegi käis wana-aegne suur
hommikupoolne kaubatee (Austurweg) Eestlaste ja Li iw-
laste maalt läbi Hommikumaale 22). Skandinawlaste
ja Byzanzi linna wahel oli elaw kaubaühendus, ni i
et kSik Skandinawia ja teiste pöhjamaarahwaste kaup-
mehed, kes Wahemerd kaudu hommikumaale ei taht-
nud reisida, Düüna jöe kaudu oma asju ajasiwad^).
Nendega puutusiwad Eestlased kokku maal ja merel
ning läbikäimine wöerastega töi isegi mõista ka oma
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jao selle aja haridust ühes ja laiendas silmaringi.
Merewaigu pärast otfisiwad kauged lõunapoolsed rah-
wad24) Eesti ranna üles ning tegiwad tutwust ja
sõbrust Eestlastega 25), sest et wägiwallaga kaubariisu-
miseks kaupmeestel jõudu ei olnud. Isegi wägewad
Rooma keisrid pidasiwad nendega sõbrust 26) ning wa-
hetasiwad kirjugi 2?). Rikkust — suuri loomakarjasid 2»),
kallid kasukaid 29) ja metsloomade nahkasid, hõbedat ^ >
ja kulda 3i) leiame nende juurest juba pagana ajal.

3 1 . Tähe teadus.

Kauged meresõidud töiwad nagu iseenesest mõista,
hea jao ilmade tähelepanemist ning täheteadust ühes.
Inimesed lageda mere peal oliwad sunnitud taewa
tähti tähele panema ja nende seisu järele oma teed
feadima. Tähtis taewas oli ju öösel nende ainus
teejuht ning seda teejuhti tundsiwad nad wäga hästi.
Kelch32) Meh imekspanemisega, et Eestlased tähetea-
duses laugemal oliwad, kui seda uskuda wöiks^) .
Pa l ju tähtede ja tähekujude nimesid^) on meel täna-
päewani suust suhu elanud ning wanad inimesed rehken-
dawad weel praegugi tähtede seisusest aega ja kohta.
70 aasta eest oliwad kord mitmed Saarlased, kes
hulga paatidega merel kalu püüdmas oliwad, ööseks
merele jäänud ja rahulikult magama heitnud. Õhtul
oli ilus i lm olnud, aga öösel tõusis häkiste kange
torm ja lume sadu ning kui mehed ärkasiwad, ei näi-
nud nad enam kuskill endid peasta. Ühe lootsiku seest
ol i üks kalamees kord ühte tähte wilgatama näinud,
mille järele ta kõhe teadis, kus rand seisab. See
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paat peastis enese randa, kuna kõik teised, kes wistift
seda tähte ei näinud, merel hukka saiwad^). Niisu-
guse julgusega tunneb Saarlane ka ühest ainsast tähest
oma seisukohta! Taewa tundmisega õppis pagana aja
Eestlane ka juba ilmasid öigeste ette nägema, mis
niisama meie ajani on kestnud. Rähmal on hulk tea-
dusi ilmade kohta ja palju neist on äranägemise peale
põhjendatud ning on sellepärast taunis õiged ning
käiwad uue aja teadusega ühte^) .

32. K i r j akuns t .

Kirjutamise kunsti tundmist ei ole Eestlaste juu-
rest leitud, wähemalt ei ole sellest kuskil ajaraamatus
räägitud. Ka see jääb meile seletamata, kuidas Rooma
leiser Theodorich suur 5. aastasaja lõpul Eestlastele
kirja 3') kaasa andis, kui nad kirjutamise kunsti ei tun-
nud? Natuke selgust selle pimeda asja sisse toob meile
wana Saarlaste ka lender^ ) , kust kirjamärkisid leiame.
See imeline kalender on pagana aja pärandus. Juba
wanemad ajaloo kirjutajad^) on sadade aastate eest
teda rahwa käes näinud. Tema tundemärk, mis ta
suure wanaduse kui ka selle eest räägib, et ta kellegi
teise Europa rahwa oma ei wöi olla, on ta aruldane
aasta ärajagamine 13 kuuks. Kellegil teisel rähmal
ei ole 13 kuud aastas. Kaldea rähmal oli manast
11 kuud ning Greeklastel koguni 19 kuud" ) . Meh-
hikanlastel oli see arm otse ümber pöördud. Nemad
arwasiwad aastas 28 kuud ja kuus 13 päewa").
Kust wotsiwad nüüd Eestlased oma 13 kuulise aasta.
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mis nii mõtterikkalt ja Sigemine kokku seatud, kui
meie praegune korratu 12 kuuline aasta? Ehk meie
küll praegusel ajal weel seda rähmast ei tea näidata —
ütleb üks meie praeguse aja õpetatud mees^) — kes
aasta 13 kuusse ja kuu 28 päewasse jagas, siiski ei
ole Eestlased ialgi oma nii täielist kalendrit ise wälja
mõtelnud, waid teda laenanud. Jah, nõnda katsuwad
mömd õpetatud mehed ka meie ajalgi weel kSik, mis
natuke waimu tegewust nõuab, meie esi-rahwalt ära
waielda. See on nSnda ütelda uurijate haiguseks saanud.
Eestlastest enestest ei w3inud midagi mõistlikku tulla.
Nende muinasjutt ,,Koit ja Hämarik" oli Eesti rahwa
tarwis liig hea, sellepärast oli ta Greeka keelest lae-
natud^); sõna ,,Iumal" ei woinud nad ise sünnitada,
sellepärast on ta Hebrea keelest wöetud"), isegi meie
Pärnu linna nimi olla Rootslastelt saadud, sest Noot-
sunnal on ühe maakoha nimi Perno"). Sukka kudu-
mise olla Sakslased ja Rootslased meile laenanud")
jne. jne. Nüüd on aga õnnetus suur, et rahwast leida
ei ole, kelle käest Eestlased oma imelise kalendri olek-
siwad laenanud. Hiärne") ütleb: seda on nad Roots-
lastelt saanud. Meie aja õpetlane 48) lisab sinna
juurde: See on wäga õige, et Rootslased oma kalendri
Eestimaale on toonud, aga siiski jääb see ära seleta-
mata mõistatuseks, kudas Eestlased oma 13 kuud 28
päewaaa ja 45 tähtpäewa Skandinawia kalendrisse
on wötnud. Ometi räägib ta kõige pealt ise selle
arwamise wastu ning ütleb " ) , et Eestlased selle Skan-
dinawia kalendri juba Aasiast Mongolide ning Hiin-
laste käest ühes toonud. Imelik on aga see, et ei
Mongolid ega Hiinlased oma aega taewa kuude järele
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ei arwa, nagu Eestlased enne ristiusu siia jõudmist.
Et need seletused meile mitte selgeks ei jõua teha,
miks see kalender mitte Eestlaste oma ei w3i olla, siis
ei ole meil asja teda wöeraks pidama hakata. M i t -
mest Soome-Eesti sugu rahwastest, näituseks Iü r j an i -
dest, teame, et neil oma kirjatähed 5v) on olnud, mil-
ledega nad mitmesuguseid asju üles tähendasiwad.
Ka Eestlastest ütleb Hupe l^ ) : Nad möistawad imeks-
panemise wäärt osawal wiisil keppide ja pulkade peale
sadasuguseid asju ülestähendada ja alal hoida. M is
märkide waral tähendasiwad nad neid sada sugu asju
üles? Kas need ei olnud wahest niisama sugused mär-
gid, nagu nende kalendris nädala päewad üles on
tähendatud?

Weel üks asi räägib selle eest, et Soomesugu rah-
n»ad ja wahest ka Eestlased kirjatähti on tunnud.
Kuulus Soome uurija Castrsn ^ ) leidis kaugelt Siberi-
maalt Minusinski maakonnast^) Soome sugu rah-
waste haudadelt hauakirju kiwide sisse raiutud. Pärast
Castroni surma on pros. Aspel in^) neid haudasid ja
hauakirju uurimas olnud. Kirjad on koguni iseäralised
ja wöerad. Aspelin on 4 niisugust haua kirja 848
tähega ära joonestanud ning ühes toonud. Nende
seas on 43 isesugust märki. Mõlemad uurijad on
selles lindlas arwamises, et need Soome sugu rah«
waste hauad on ning rehkendawad nende wanadust
3000 aasta peale. Aspelinile on weel ina^. Aovel-
gren appi läinud. Kui nad nende kirjade saladused
kord kätte saamad, siis wahest saame kuulda, kas meie
esiwanematel on kirjatähti olnud woi mitte ja kas nad
on mingil wiisil oma mõtteid kirja panna oskanud
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wöi mitte. Wahest suudawad nad Soome-Eesti halli
muinasaja sisse walguse kiiri saata ning meile mõn-
dagi mõistatust seletada.

33. Luule ja arstimise kunst.

Luule poolest on Eesti rahwas wäga rikas. Lau-
lud oliwad tema trööstijad kurwastuses ja õnne ülen-
dajad pidupäiwil. Aasta sajad läbi helisesiwad laulud
Eesti hurtsikutes ja wainudel, aga keegi ei pannud neid
tähele. Alles meie aastasajal hakati neid üles kir-
jutama. Esimest hakatust sellega tegi Rosenplänter
1818 55) ^ng H. Neus 1852 56). Plaani järele
tööle hakkas juba Dr. Fählmann 5?) ning tema on meie
Kalewipoja laulule põhja pannud, kuna Dr. Kreutz-
wald 56) pärast Fählmanni surma meile walmis Kalewi-
poja lugulaulu 1857 ette pani. See oli sündmus,
mis Eesti rahwale ühe hoobiga kultura ajaloos hoo-
pis teise seisukoha andis.

Kirjanik Dr. Bertram wördles Kalewipoja ilmu-
misel õpetatud Eesti seltsis Eesti rahwast sandiga,
lellele üteldakse, et ta kuninga poeg olla^), sest mis-
sugune teine asi olla weel olemas, mis kindlamalt ja
wasturääkimatalt ühe rahma ajaloolisest tähtsusest tuw
nistada, kui kangelase lugulaul (NpoM) ^ ) . Saksa
muinasjutu kirjanik Jakob Grimm oli wäga waimus-
tatud, kui ta Eesti rahwa epofe Kalewipoja oma kätte
sai <"). Kalewipoja ilmumine oli ühe uue, tähtsa aja-
järgu algus. Waimustusega astusiwad nüüd haritud
rahwa pojad isamaa tööle, asutasiwad „ Eesti kirja«
meeste seltsi" ning hakkasiwad kõige pealt meie sel kor-
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ra l weel weikeft kirjawara kaswatama. Seltsi kaua-
aegne president Dr. H u r t , keda Dr. Kreutzwaldi wälja
antud Kalewipoeg iseäralise waimustusega oli täit-
n>.,d ^2), hakkas nüüd suure hoolega rahwalaulusid kor-
jama, milledest ka 7 annet juba trükis on ilmunud.
Mõne aasta eest laiendas ta oma korjamise tööpõllu
ni i , et sellest üleüldine w a n a w a r a korjamine wälja
tuli. Ligi 700 kaastöölist "5) rahwa seast on talle
laulusid, muinasjutte, wanusönu, mõistatusi, usukombeid
ja kõik, mis milgi wiisil manawarasse puutub, maga
suurel armul kätte saatnud, nii et ta käsikirjade kogu
juba mitme tuhande poogna^) peale ulatab. Juba
aastate eest, kui wiimane üleüldine wanawara korja-
mine weel alganud ei olnud, paniwad lodumaa õpeta-
tud mehed "5) Eestlaste luulerikkust wäga imeks. Pariisi
õpetatud seltsis^) on Eesti wanawarast kui arulda-
sest nähtusest kõnet peetud ning tema korjajale auus-
taw önnesoow Peterburisse saadetud. Oma esiwane-
mate peale wöime meie uhked olla. Meie oleme üks
nendest kuuest rähmast ^ ) ilma peal, kellel oma rahwa
lugulaul (sp«8) on. Mitte üksi meie rahwa manad lau-
lud, maid ka muinasjutud ja usk on imekspanemist
uratanud, mis wöeraid tihti selle otsuselle on awatele-
nud, et need mitte tema oma, maid wSerastelt laena-
tud olla ^ ) . Kui meie wanawara ait kord kõigile awa-
tud saab, küll siis mitmedki wSereti kohtumöistjad sel-
gust saamad ning oma eksitusi ara tuimemad. — Kui
kõrget lugu Eestlane laulust pidas, seda näeme juba
sellest, et ta laulu pühapäewa keeleks nimetas ning et
teda Jumal ise õpetas""). Laul wöitis waenu ja tun-
gis südame põhja. Kui Eestlased kord Läti lautsist
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ilusat laulu kuulsiwad, jätsiwad sõdimise seisma ja läk-
siwad lepitatult koju ^ ) . ' KSrge ja püha oli talle oma
laul ja muinasjut ning wana aja mälestus").

A r s t i m i s t haiguse korral toimetati kolmel wiisil:
1) nõidumise wSi sõnade, 2) nõiarohtude ja 3) loo-
muliste rohtude läb i ^ ) . Arstid oliwad targad, lau-
sujad nõiad. Nende juurde läkstwad haiged, tegiwad
nende õpetuste järele ja wötsiwad nende rohtusi sisse.
Haigused oliwad kas maast saadud, kurja silma tehtud
ehk hiiest antud ^ ) . Kui haiguse põhjus esiti mälja
ott uuritud, siis algas arstimine, nagu haigus tarwi-
tas. KSige kolme haiguse seltsi wasta anti abi sõnade
lugemisega ehk nõiarohtudega. Haawasid ja muid hai-
gusid, millede hakatus mitte arusaamata ei olnud paran-
dati loomuliste rohtudega. Peaasi oli siiski kunst,
sõnade lugemine ja Mdus. Nõiduses ei olnud mitte
üksi Estlased, maid kSik soomesugu rahmad kuulsad").
Norwegi rikkad ja suurestsoost mehed saatsiwad oma
pojad Soomlaste juurest nõidust õppima, sest seal oli
nende nõiduse kunsti ülikool ^ ) . Thoner Hund peasis
Bjarmide käest nõia kunsti abil ära, mis ta Soomlaste
käest õppinud ^ ) . Ka Bjarmid ise, ehk nad küll Soome
sugu rahmas oliwad, laisimad Soomemaal nõidumist
õppimas"). Kõige suuremad arstid tundsiwad ikka
nõiakunsti saladusi ja parandasiwad inimesi selle a b i l " ) ,
mis weel tänapäewai ulatanud.
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Muinasjutuline ajalugu.

34. Sissejuhatus.

Igarahwa ajalugu algab )̂ muinasaja udus. Aga
paksemalt kui kellegi teise rahma ajalugu, katab mui-
nasaja lugu Eesti minewilku. Kuulsatel kadunud ja
praegu elawatel rahwastel oliwad oma ajaloo kirjuta-
jad 2), kelle kirjad juba wäga wanast ajast teadusi too-
wad. Meil ei ole neid olnud, ja kui meie siiski mui-
nasaja pimedusesse pilku tahame heita, siis need raa-
sukesed kokku korjame, mis siin ja seal ka meie esi-ajaloo
kohta on leida. Kõige rohkem raasukesi leiame Skandi-
nawia ja Daam ajaloo kirjutajatelt ^). Nende rah-
waste seast töusiwad juba wäga wanal ajal julged
meresõitjad, kes kõik mered läbi purjetasiwad ning igale
maale kartust külwasiwad, kuhu nad oma rööwihimus
ulatasiwad. Nendest siginesiwad terwes Europas karde-
tawad meresõitjad, Wikingid^) ning mere kuningad 5),
kes ialgi tahmaste palkide all ei maganud, maid suwel
ja taimel mere peal asusiwad, kuna Wikingid talweks
kuulsate kuningate kodadesse elama afusiwad. Nende
waprust ja julgust ning imelisi juhtumisi lauludes li i-
deti. Neist lauludest sigis wiimaks suur pöhjarahwaste
lugulaul ,,Edda"6). See on hallikas, mille järele
G ooti, Daoni ja Rootsi ajaloo kirjutajad Iournandes,
S axo grammatikus, Johannes Magnus, Peetrus Olai,
Snorre Sturlesson ja teised oma tööd on walmistanud.
Wanemad Liiwi ajaloo kirjutajad, nagu Thomas
Hiärne'), Moritz Brändis s), Kelch ̂ ) tarwitawad neid
sõnumid, kuna mõned uuemad ajaloo kirjutajad " ) neist
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^ midagi üles ei wöta. Neil on selleks kaks põhjust:
1) pole nende asi Eesti rahma ajalugu nii pikalt kirjutada
ja 2) usuwad nad, nagu Daam uuema ajaloo kirjutaja
Dahlmann ütleb, et wauemate kirjanikkude sõnadest
üht ainustki uskuda ei wöida " ) , sest nemad olla mui-
nasjuttude järele rääkinud, ilma et neil teisi ustawa-
maid hallikaid oleks olnud. See on aga wistist eksi-
tus. Gooti ajaloo kirjutaja Iournandes ütleb oma
kuninga Filimari reisist Skiitide sekka nõnda: ,,nagu
seda wanades lauludes pea ajalooliku kmdlusega ütel-
dakse ja mis ka tubli Albarius, Gootlaste kirjanik, oma
tõsises loos jutustab ^ ) . Iosefus on ka wäga usaldataw
annolist, kes ikka tõtt räägib j . n. e." Ka Raveunas,
kes 886 elas^), nimetas oma hallikateks mitme Gooti
kirjaniktude nimed " ) , keda praegu keegi ei tunne ega
kelle kirju nüüd keegi pole näinnd. Skandinawia
kui ka Gooti kirjandus wSis juba 4 aastasajal algada,
mil Gooti kirjatähed üles leit i^). Ei nii^wanad kir-
jad nüüd kadunud on, seda ei wöi imeks panna, sest
nad oliwad puu lauakeste ehk puukoore sisse lõigatud ^ )
ja kui neid ka kiwi sisse raiuti, siis otsiti seks wöi-
malikult pehmed kiwid, et töö mitte liig raske ei oleks.
Sellepärast ei wöinud neist midagi üle 1000 aasta
tagasi ulatada. Daammaale asus juba selle aastasaja
algusel üks selts põhjamaa wanaaja uurimiseks, kes
muude tööde seas ka kõik Skandinaawia sönumed kõige
wanemast ajast läbi on katsunud, puhastanud sor-
teerinud ning selle jnures leidnud, et neil mitte
üksi Euroopa, waid ka Ameerika ajaloo kohta wäga
suur tähtsus on" ) . Meie wöime terwe rea tähtsate
meeste nimesid nimetada, kes Skandinawlaste sõnumid



- 96 —

ajaloo kohta tähtsaks on arwanud ^ ) , miks peaksftme
meie siis neid tähele panemata jätma, kuna nemad ^ea
ainsad on, mis meie muinasajast teadust annawad!
Meie ei taha ka sugugi kõiki seda, mis sealt leiame,
kui selget kulda ette kända, ei, waid kui muinaslugu
kõnelda, nagu seda iga rahwa ajaloo kirjutajad oma
ajaloos ^ ) teewad. Selle juures on aga kõige pealt
üks suur kimbatus. Skandinawia sõnumed lähemad
uskumata wana aja sisse tagasi. Nad algawad juba
Abrami ajaga! Meie aja teaduse mehed peawad seda
wöimatuks ja panemad nende ajaloo hakatust 2 aasta-
saja sisse pärast Kristuse sündimist 20). Olgu sellega
lugu kuidas ta on — aastaarwude eksituse pärast
ei wisata weel lugu ennast kolikambrisse. Meie anname
need armud, kuidas manad ajaloo kirjutajad^) neid
üles tähendanud ning lisame siin ja seal juurde, mis-
suguse aja sisse meie aja õpetlased 22) neid sünd-
musi paigutawad. — Suured ajaloo uurijad ei ole
neid sõnumid mitte ära heitnud, waid seltsid asutanud,
kes kõik kokku korjawad, mis sellel M u l ial meel
leida on. Ja nad on meile ka mitmed teadmata
asjad awaldanud. N i i on teiste seas ka see selgeks
saanud, et Ameerika maa ammu enne Kolumbust
Europa meresõitjatele tuttaw o l i ' " ) . Selle järele woime
nüüd ka koerakoonukate juttude sündimist enestele ära
seletada 2 ^ kui koera nägudega inimeste — ahmide
peale mõtleme.
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I. Wabad Eestlased.

35. S i g t u n a l inna ehitamine.

a. S iggo. Eestlased, Liiwlased, Kuurlased ja
Semgollid oliwad rööwihimulised ja julged meremehed,
et niisuguseid teisi kuskil enam ei olnud 25). M d
käisiwad arusagedaste Rootslasi ja Gootlasi riisumas
ning laastasiwad maad sel wiisil, et Rootsi kuningas
S i g g o , esimene selle nimega, aga juba wiies kunin-
gas Rootsimaal, nende eest kaitsmiseks Mäleri järwe
äärde ühe linna ehitas. Seda linna nimetas ta oma
nime järele Sigtunaks 2«). See oli ilmaloomise aastal
2004 27). 500 aastat pärast seda ei ole Eestlastest
midagi iseäralist kuulda, wistist käisiwad^) nad ikka
wanat wiisi Rootsimaad riisumas, mille eest ka uus
linn ei kaitsenud. Alalised tülid Gootlastega, mis
ligi 400 aastat järgi mööda kestsiwad, riisusiwad
Rootslaste jöuu nõnda ära, et Eestlased 29) nendega
tahtmist mööda wöisiwad mängida.

d. Beriko (2493). Mõlema Riigi tülid oliwad
mõlemad rahmad nii ära musitanud ja tüütanud, et
nad nüüd ühtlasi noore langetase Beriko kuningaks
walisiwad n ) M g selle M ; 9 ^ riigid ühendasiwad.
Tema latsus töige pealt ühendust ja rahu seespool kas-
watada, kutsus alamad riigipäewale kolku ning seletas
neile, mis kahju Eestlased^) ja teised neile selle
läbi wöinud teha, et nad ühte ei ole hoidnud.
Nende waenlased ei saada aga ka nüüd puhkama,
sellepärast olla tarwis nende uhkust murda, neid oma
alla heita ning kurja kätte maksa. Rahwast oli
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kuninga tark kõne sel wiisil waimustanud, et ka naised
ja lapsed ühes sõtta läksiwad^). Gootlandi Saarelt
saadeti kolm laewa waenlasi luurama — üks Eesti,
teine Kuura ja kõlinas Ulmerugi'^) maale. Kangs
torm ajas aga käik kolm laewa Ulmerugi randa.
Warsti läks luurajatel korda üht laewa selle sõnumiga
kuninga juurde tagasi saata, et waenlased peale tungi-
mist ei tea karta ning et Beriko paremat aega argu enam
oodaku. Ja nagu mesilaste pere^) tuli Beriko wägi
Mmerugide peale, kes suure waprusega kaua wastu
södisiwad. Kui nad aga ära nägiwad, et nende jõud
Gootlaste ärawöitmiseks liig weike ja nõrk oli, siis
pögenesiwad nad oma küladesse, paniwad oma majad
pSlema, wötsiwad warcmduse ühes, ning rändafiwad
maalt hoopis wälja. Gootid asusiwad tühjaks jäänud
maale elama, ning asutasiwad enestele sinna uue riigi.
Aega mööda wöitsiwad nad weel mitmed teised rahmad
ära, kuni wahwa Bsrikon 2532^) sojas langes.

36. Kuurlaste ja Eestlaste ühendus.

a. Wöidetud rahwaste seas oliwad ka Kuurlased.
Beriko järele oli n5rk kuningas Kaptus, Gootide
walitfeja, kelle lühikesel walitsuse ajal wäga palju sõdasid
sees ja mäljaspool riigi piirisid peeti. Kui tema järele
AugiZ253536) kuningaks waliti, siis andsiwad awa-
likult teada, et nad Gooti iket enam kauem ei taha
landa ning ta eneste öladelt maha wiskawad. Nad
lootsiwad oma suurte soode, metsade ja jSgede peale,
mis neid waenlase tugewuse eest pidiwad kaitsma.
Augis wöttis oma söjawäe kokku ning läls Kuurlaste
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Kuurlaste wastu sodides. Sellega aga ei lõpnud sõda
ega jäänud Kuurlased wöitjateks. Niipea kui kuninga
surma sõnum laiali lagunes, waliti kõhe tema poeg

d. Ama lus (2556) uueks kuningaks. Temaga
kaalus sõjaõnn Gootide poole ning Kuurlased saiwad
alla heidetud. Aga wabas pölwes harjunud Kuurlased
ei tahtnnd wörast iket kända, waid kihutasiwad ka Eest-
lased ja Liiwlased Amaluse wastu üles. Eestlased,
kes sel ajal kellegi wSera ri igi alamad ei olnud ^ ) .
kartsiwad, kui naabrid Kuurlased ära saamad wöidetud,
siis wöiks nende käfi wahest ka nõndasama pahaste
käia ning töotasiwad sellepärast Kuurlastele appi minna.
Aga sellega oliwad nad märgist mööda lasknud. Kui
Gootid sellest ühendusest kuulsiwad, palusiwad nad
õhtupoolsed-^) Gootid ja Rootslased enestele appi.
Ja Rootsi ja Gooti kuningas

ä. G o t i l la ühendas ennast hommikupoolsete Goo-
tidega ning kaks wägewat kuningat tuliwad suure
sõjamäega Eestlaste ja Kuurlaste peale ning sundisi-
wad neid oma alamateks. Nad pidiwad nüüd ni i -
hästi Amalusele kui ka Gotillale maksusid maksma.
Wastu tõrkujatele Kuurlastele pandi kahekordne maks
peale. Nõnda pidi üks majaisa tihti poja ühe ja sulase
teise kuninga teenistusesse andma ^ ) ja ka maksusid
kahele poole maksma. Aga Gootide alla ei jäänud
Eestlased ega Kuurlased kaua, sest juba järgmise kuninga

6. Godar ichi (2590) ajal läksiwad Gootlaste
sisimised tülid nõnda suureks, et üks osa loguni maalt
wälja rändas omale nut eluaset otsima. Tema poeg

3. F i l i m e r (2618) rändas terme rahwaga lõuna
4 *
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poole Skiitide peale, sõdis nendega kaua aega ning
jäi wiimaks (2637) sinna elama""). Wistist oliwad
Eestlased, Lüwlased ja Kuurlased warsti jälle endid
maksudest ja sõnakuulmisest wabaks teinud, ning nüüd
tuleb rohkem kui 200 aastane wahe aeg mil meie
neist midagi ei kuule.

37. Soomlased a j a l oos .

Ä. Gram ja Signe. Daanimaal walitses ilma
aastal 2881" ) esimese Daam kuninga Dani pojapoeg
Gram ̂ 2). Tema tegi palju kuulsaid tegusid, heitis
Rootslased ja Gootid oma alla ning läks ka Soome
kuningat S u m b u l i " ) ära wöitma. Sellest sõjaplaa-
nist ei tulnud midagi wälja, sest enne kui süda loppis,
õppis ta kuninga ilusat tütart Signet, tundma hakkas
teda armastama, pani sõjariistad maha ja tegi waen-
lasega rahu. Ta lubas oma abikaasa enesest ära heita
ja kihlas ennast Soome kuningliku piigaga, aga ära
wöitmise jättis ta hiljema aja peale. Sumbul ei pida-
nud aga sõna, waid andis oma tütre Saksi kuninga
Heinrichile naiseks. Gram oli parajalt Norra kuninga
wastu sõjas, kui ta kurwa sõnumid kuulis. Kõhe rut-
tas ta Soome maale. Kuninga majas peeti parajalt
pulmi. Gram läheb halwaZ riides pulma kotta, kus
teda kcegi ära ei tunne. Seal laulab ta walusaid
armastuse laulusid ning waatab üksisilmi kuninga tütre
otsa, neab naiste kerget meelt kes teda kui langelust
õnnetuks teinud. Nüüd tunneb Singe ta ära. Aga
sell silmapilgul kargab ta üles ja lööb peigmehe tema
sobrade käte wahele surnuks. Siis wiis ta oma armas-.
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iatud Smge enesega ühes Daani maale. Sellest abi-
elust sündisiwad talle kaks poega Guthorm ja Had ing.
Rootsi, Norra ja Gooti kuningas

d. Swibdager, lellega Gram juba enne oli ssdi-
uud, ehk see küll tema wäimees oli, tuli wiimaks oma
aia peale, woitis ta ära, tegi talle otsa ja wöttis
Daani maa oma walitsuse alla. Daani riigi õiged
pärandajad Guthorm ja Hading kaswasiwad waesuses
ja wiletsas elus meesteks. Nende öde, Rootsi kuninga
abikaasa palus oma meest nSnda kaua, kuni see wen-
naisete peale halastas ning

ä. Guthormi jälle Daani kuningaks pani, aga
selle tingimisega, et see temale maksusid maksaks ja
teda oma isandaks tunnistaks. Tema noorem wend

38. K u u r l a s t e w ö i t .

a. Hading, Daani kuninga noorem poeg aga ei
Wötnud oma õemehe armupakkumist wastu. Tema
mõtles selle peale, kuidas oma isa ülekohtust surma
kord mõrtsukale kätte wSiks maksa. Sellepärast jäi
ta siis parem oma endise wiletsa elu sisse, kui et isa-
kodus elades wöera alandawat iket oleks kännud. Ta
korjas enesele wnge, tegi ühe nõia juhatuse järele " )
kuulsa mereröowli Si iser iga weresöbrust " ) ja läks
siis Düüna kaldale riisuma kus ta sellesama nimelise
linna 4") ära wSitis ja kuninga

d. Handnanuse mangi wSttis. Linna ärawöitmi-
seks tarwitas tark kangelane iseäralist kawalust. Ta las-
kis hulga kodulindusid kinni püüda, sidus neile pölewad
käsnad kaela ja laskis nad siis lahti. Linnud lenda-
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fiwad oma pesadesse ning süütasiwad sel wiisil linna
puumajad põlema"). Selle järele wöitis ta E e s t i
rikkad ^«) ara. Nende kuningas ostis ennast nii palju
kullaga lahti, kui ta ise kaalus"). Kui ta sel wiisil
omale jõudu ja rilkust oli kogunud, läks ta Rootsi
kuningale mõrtsuka palka kätte maksma. Gootlandi
saarel tul i lahing. Hading wöitis ning tappis oma
õemehe öra. Vars t i sellejärele suri ka ta wend ning
Daam troon langes tema kätte 2890. Kunlsad teod
kihutasiwad noort kangelast wöeraid maid ära wöitma.
Ta tul i oma sobra Liiseriga seltsis Kuum knninga

ä. Lokk er i kallale. Aga kuurlased löiwad ta
mehed põgenema. Hading ise saab haawatud ja lan-
geb Kuurlaste kätte wangi. Kuningas Lokker annab
talle aga armu, käib temaga wäga wennalikult ümber
ja wiib tema siis, kui ta haawad ära on paranenud,
ta oma laewade juurde tagasi, milledega ta koju tagasi
purjetab. Ühe teise sõnumi järele on tema Kuurlaste
juures wangis olles, kui need ta ära tunnud, surma
mõistetud, millest ta ennast ühe nõia abiga põgenemise
läbi peastnud 5«). Selle juhtumise järele sõdis ta weel
palju teiste rahwastega, aga Eestlastesse ja Kuurlas-
tesse ei puutunud ta enam mitte. Kas ta seda wahest
Kuuramaal wangis olles ei olnud töutanud, see on
teadmata. 33 aasta walitsuse järele poos ta enese
ise ära, kui kuulda sai, et ta kallis sõber Rootsi kunin-
gas Hund ing ära oli surnud.

30. K uura kuningas Da rno .
a. F r o t o . Hadingini järele sai tema poeg Frow

Daani kuningaks. Niisama nagu ta isa, janunes ka
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tema kuulsate tegude järele. KSige pealt tahtis ta
Kumlasi oma alla heita. Kui Darno sellest sõnumid
sai, kutsus ta oma rahma kokku ja rääkis neile: Waa-
dake, mu armsad alamad, üks tugew waenlcme, lellel
suur ja hea sSjawägi ja ldpmata palju wara ja rikkust
on, tahab meie wastu sodima tulla. Minu arwamine
on see, et meie mitte talle wastu ei lähe ega awalist
taplust ei alga, waid et meie teda nälja läbi ära
wäsitame ja wälja ajame. See ei tee meile kuw
mng nälginud waenlast wSime pärast kergelt ära
n>öita. See on meile igapidi parem kui omalt poolt
näljaga talle wastu paneme ja mitte sõjariistadega.
Ja missugused sõjariistad oleksiwad ka terawamad,
kui meie neile toitu ei anna? Näljast sigib päris katk,
mis mehed maha wötab, ja niisugune nälg on hirmus.
Mis aitab see kSik, kui ühel ka nii suur ja uhke malewa
on, kui tal aga seda ei ole, millest elada wöib! Just
sel wiisil wöitleme meie tugewamalt kui kSige parema
malewaga waenlaste wastu, kui meie wagusi jääme.
Nõnda wöidame meie waenlased ilma werewalamata,
rahuga ära, ja kas see ei oleks mitte ilus ja kamns?
Sel wiisil ei ole meil kahju karta ning oleme ikka
julged. Mina ütlen, istume meie ise rahulikult kõdus
ja saadame nälja oma eest wälja tapluswäljale. Kui
see ei peaks aitama, noh, siis on meil ka ikka meel
aega küllalt mees mehe wastu sõdima minna, ja meie
tasu on see, et meil siis nälja läbi nõrgaks jäänud
wastastega tegemist on, lelle ärawSitmine mitte raske
ei wöi olla. Läheme sellepärast oma linnadesse eest ära,
teeme need weel kmdlamaks ja laastame ise maa ümbert
ringi paljaks. Siis eiwöi waenlased kaua maale jääda ^ ) .
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Kui kuningas Darno oma kõne oli lSpetanud ja
ära seletanud, et nad muul wiisil wöidu saamise peale
ei wöida loota, wöeti ka nõuks, tema nöuu järele käia
ning kõik, mida kaitsta ei arwatud jõuda, ise ära häwi-
tada, et waenlased muud midagi eest ei leiaks kui lageda
maa. Kui Kuurlased oma maa laastamisega malmis
oliwad, siis läks kuningas nendega kõige kindlamasse
kantsi, kuhu toidu tagawara mitmeks ajaks kokku oli
weetud.

Froto tuli warsti peale selle Kuuramaale ja pii-
ras oma suure wäega linna ümber. Kõik tormijooks-
mised linna peale oliwad asjata. Kuurlased paniwad
nii wapraste wastu, et Froto juba wöitmise lootuse
pea maha jättis. Aga seal tuli targale waenlafele
kawal nöuu. Ta laskis salaja oma laagrisse sügawad
kraawid kaewada ja mulla korwidega nõnda ära kända,
et Kuurlased midagi ei mörkanuo. Siis saiwad kraa-
wid pealt halja rohuga kinni käetud, nagu oleks kõik
lindel maa. Nüüd läks ta oma sõjamäega kantsi alt
ära, nagu oleks tal nöuu sõdimist kätki jätta. Kui
Kuurlased seda nägiwad, tuliwad nad kantsist wälja
sõjamoona riisuma. Häkiste pööris Froto oma pelju-
paigast tagasi, surus Kuurlased oma sala kraamide
peale, kuhu nad hunniku kaupa sisse langesiwad ning
ära saiwad tapetud ehk wangi wöetud. Wöit oli täie-
line, ning Kuurlased saiwad Daani riigi alamateks.

40. Kuningas Harduan.

Kuurlaste ärawöitmise läbi oli Froto uut julgust
ja wöiduhimu saanud. Enne kui oma sõjamäega kõdu
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tagasipööris, kus ise mässamine lahti oli, läks ta
weel Eestimaad ära wöitma. Seal puras ta Rotala 52)
linna ümber, mis j3e kaldal seisis ning sellepärast wäga
raske ära wöita oli. Ka siin leidis ta nöuu. Ta
laskis jöe suurte kraamide läbi tuimaks, et seest läbi
linna kallale wZis minna. Sõda Wenelastega sundis
teda Eestlaste ärawoitmist pooleli jätma. Kui ta
Polotski kuninga ära oli wöitnud, tul i ta uuesti
Eestlaste peale ja piiras nende kuninga Harduan i
tema linnas sisse. Naise riides läks Frotol korda
linna sisse saada ning wärawad oma sõjamäele lahti
teha. Harduan põgenes oma märaga laewade peale.
Wöitja aga oli Harduani tütart näinud ning tahtis
teda omale naiseks saada. Sellepärast pakkus ta Eesti
kuningale rahu, andis talle ta riigi tagasi, ning sai tema
tütre enesele abikaasaks 53). Warsti peale selle läks ta
Rootsi kuningaga tülisse, kutsus Preislased, Eestlased,
Kuurlased ja Liiwlafed enesele appi ning hakkas temaga
sõdima. Aga Rootsi kuningas wöitis ja Froto langes
sojawäljal.

4 1 . Uus waen Eestlastega.
H. Kui Rootsi kuninga poeg Ho tb rod Froto

asemele Daam trooni peale oli saanud, hakkas ta neile
kätte maksmise peale mõtlema, kes enne Daam kunin-
gaga tema isa wastu sõdimas käinud ning sel musil
nuhtlust ära teeninud. Tema esimene asi oli selle-
pärast kõik oma mehed koktu mätta ning Eestlasi,
Lnwlasi, Kuurlasi ja weel teisi, kes wiimseft suurest
sojast Rootsimaa wastu osa wötnud, ära wöitma
minna. Terme Rootsimaa tul i talle appi ning nüüd
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nüüd langesiwad kolm suurt rahwast Daanlased, Roots-
lased ja Gootid ühes koos weikeste Läänemere rannal
elawate rahwaste peale ning heitsiwad nad oma alla —
suure werewalamise järele. Aga see allaheitmine ei
kestnud kauemaks ajaks. Kodused tülid tegiwad nn
palju tegemist, et wöeraste rahwaste peale aega ei
saadud mõteldagi ega neilt maksusid sisse nõuda. Nüüd
tul i aeg, mil üks kuningas teise järele walitfuse oma
kätte sai, oga warsti M e ära tapeti. Nõnda oli
H i a r w a r u s ainult ühe püewa kuningas^). Sel wi i f i l
läkfiwad 100 aastat mööda, kuni wiimaks kuningas

d. Ho the r M e Eestlasi oma alla läks sundima,
aga ise nende waStu sõdides langes. Nüüd tahtsiwad
ka Kuurlased, Rootslased ja Slaawlased endid Daam
walitsuse alt wabaks teha, ei maksnud enam maksu-
sid, waid kogufiwad sõjamehi ^vastupanemiseks. Aga
Hotheri poeg

ä. Ror ik (Roderich) 3252 ühendas Rootslased
ja Gootid Daanlastega ning tuli siis suure wäega
ka Läänemere äärseid rahwaid oma^) alla heitma,
mis tal suure waewaga wiimaks ka korda läks. Uuesti
wöidetud rahwad oliwad ainult nii kaua Roriki ala-
mad, kui ta weel maal oli. N i i pea kui Daani,

i ja Rootsi söjawäed maalt wälja läksiwad, tegi-
nad endid jälle wabaks.

42. Pa remad päewad. '

a. A t i l o . Roriku poeg waper ja julge noormees
Ati lo, kcs 3336 oma isa järele Rootsi kuningaks sai,
lü l i söjawäega Eestimaale^) ning tegi Eestlastega
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rahu, mille eest need temale Danni kunmga W s r m u n d i
wastu sõdima tuliwad. Wermund sai Rootsi kunin-
gale maksusid maksma sunnitud. Aga ta laskis selle
eest Atilo salaja ara tappa. Tema poeg

d. B o t u i l d (3366) oli tige kuningas, lellest
Eestlased, Luwlased, Kuurlased ja teised rahmad lahti
tegiwad, mille wastu ta midagi ei wSinud parata.
Riigi sisimiste tülide pärast põgenes ta ära Kuura-
maale, kus ta palju wiletsust nägi 5'). Sealt tagasi
Rootsimaale tulles suri ta warsti ära. Tema järele
tul i Botuildi pojapoeg

ä. K a r l 3408, üks pehme loomu ja hea süda-
mega walitseja. Tema ei puutunud Eestlastesse, maid
laskis neid oma enese Valitsejate all rahulikult elada.

43. Eestlaste wö i t ja wabadus.

a. Gr immer , hirmus werejänuline tyrann, sai
heasüdamega Karli surma järele 3456 Rootsi kunin-
gaks. Oma alamate Rootslaste ja Gootide käest kis-
kus ta ni i suuri maksusid, et sellest wanasöna sai:
nülib rähmast kui Grimmer. Sellest polnud mehel
meel üksi küll, mis ta oma alamate käest sai, maid
ta saatis ka oma saadikud Eesti ja Liiwi rahma juurde
ning nõudis ka nende käest maksusid. Aga Eestlased
ja Liiwlased, kes teadsiwad, et tema oma alamad
temaga sugugi rahul ei ole, lükkasimad ta nõudmise
uhkelt pilgates tagasi, ja kogusiwad oma malewa kokku
ning läksiwad Rootsimaale temale seda julgust kätte
tasuma. Kui Grimmer kuulda sai, mis nöuu Eest<
lastel oli, hüüdis ta oma alamaid enesele appi. Aga
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need andsiwad talle wastuseks: „Saada nüüd kuld ja
hõbe enese eest sõdima, sest et sa neid kallimaks pida-
sid kui oma truid alamaid." Nüüd nägi kuningas
ika, et ta alamad teda maha oliwad jätnud, ja ta
latsus oma elu põgenemise läbi peasta. Wamlased
ajasiwad teda nü kaua taga, kuni wiimaks kätte sai-
wad; riisusiwad kõik ta wara ära, ning poosiwad ta
ise raud ahelatega kõrge wölla külge üles^). Nüüd
tahtsiwad wöitjad weel terwet Rootsi riiki ära wöita
ja oma alla heita. Hädaohtu aimates waliti ärapoo-
dud kuninga poeg

d. Tordo 3496, kes hoopis teist laadi mees oli ,
isa asemele ning see läks terwe sõjajõuga waenlaste
wastu ning löi nad tagasi. Suure rikkuse ja waraga
tuliwad Eestlased ja Liiwlased koju tagasi, kus nad
kaua rahus elasiwad. Kord käisiwad Saksid ja Obo-
tritid^n) wäeülema

ü. Gelder i juhatusel Eestimaal riisumas, aga
selle juures jäiwad nii hästi Eestlased kui ka Liiwla-
sed ikka priiks, ja nende priius kestis l igi 300 aastat,
mille aja sees neist ajalugu midagi ei räägi.

44. Uus wabaduse kitsendamine.

a. Er ik. I lma loomise järele aastal 3745 sai
Erik Rootsi, Gooti ja Daani kuningaks. Ta ei olnud
nende riikidega weel rahul, waid tul i määratu söja-
wäega Eestlaste, Kuurlaste, Liiwlaste ja Wendide kallale,
kes ilma wastu panemata heaga alla heitsiwad ja ter-
wel ta walitsuse ajal lahti saada ei katsunudki. Aga kui
surm Eriki silmad kinni oli wajutanud ning ta poeg
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d. L ind orm 3796 kuningaks sai, kutsusiwad nad
Venelased appi ning langesiwad Rootslaste ja Gootide
peale. Lindorm ehmatas niisuguse häkilise peale tun-
gimise üle ära, kogus ruttu nii palju söjawäge kottu
kui sai ning ruttas neile Iütimaale wasw, kus nad
riisusiwad ja rüüstasiwad. Eestlased ja Luwlased taga-
nesiwad oma abilistega laewade peale ning tegiwad,
nagu Moaksiwad nad koju tagasi. Aga ometigi; pur<
jetafiwad nad Rootsi maale riisuma ja rüüstasiwad
seal nõnda kaua, kuni Lindorm uue sõjamäe koktu
ajas ning mitme palawa lahingu järele nad wiimaks
suure kahjuga maalt wälja kihutas.

ä. Umbes Kristuse sündimise ajal wöitsiwad Daam
kuningas Froto ja Rootsi tnningas Erik Eesti kuninga

Dagon i suure sdjawäega ära.

Kistiusu aeg.
45. K u n i n g a s O l i m a r .

a. Esimesed kristliku aja aastasajad läksiwad mööda,
ilma et suurt tähtsust Eesti rahwa kohta ajaraama-
tutes seisaks. Aastal 82 kuuleme, et F i l i m e r raskete
sõdade läbi Eesti maa ära wöitnud ning et tema
poeg Nord ian ei Eestlasi ega teisi itta wöidetud
rahwaid enese all ei jõudnud hoida. Tema ajal töu-
siwad kaks Kuura kuningat

h. Amund ja Toodo üles, kes omale suure
wäe korjasiwad ning mitmed naabri rahwad oma alla
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heitsiwad, nende seas ka Rootslased. Alles Haldanus,
kes aastal 190 Rootsi kuningaks sai, jõudis Kuur-
laste iket maha puistata. Alles 3. aastasaja sees 6")
kuuleme jälle Eestlastest. Sel ajal oli neil kuulus ja
wägew kuningas

O l i m a r ^ ) , kes ennast Hunnide kuningaga Daan-
laste wastu sõtta minemiseks ühendas. Daanimaal
oli sel korral kõdus ise trooni pärast tüli.

ä. Froto I I I sai 7 aastaselt kuningaks, ehk tal
küll üks wanem wend A l i oli. 10 suurt sugu Daan-
last oliwad tema kaswatajad ja riigi walitscjad. Noor
kuningas kutsus enesele peale Daanlaste ka weel Nor«
wegid ja Slaawid appi. Olimari all ei olnud Skan-
dinawia sõnumite järele mitte wähem kui 5000 laewa
kuues jaos ja igas laewas 300 sõjameest. Siiski
wSitis Froto Eesti kuninga O l ima r i ja Hunni kuninga
Huni määratu suure laewawäe merel ära ning oli
seega Eesti, Saare ja Kuuramaa peremeheks saanud.
Peale selle wSitis Froto ka nende maamäe 7 päe-
walises lahingus ära ning heitis 70 Hunni kuningat^),
oma alla. Kõigile neile rahwastele andis ta nüüd
ühesugused seadused ning pani EeZti kuninga Ol imar. i
Hobgardi^) ja Dago Eestimaa üle. Froto riik
ulatas nüüd Wenemaast kuni Rheini jõeni ja wägew
kuningas pani oma kuld käeröngad mitmes paigas
oma suure riigi rajades rahutäheks kalju sisse üles^).

46. Üks Eesti kangelane.

O l imar i ja Dago järele, kes mõlemad Eesti
kuningad oliwad, pani kuulus kangelane
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Ta rk ader ehk Starkater ^ ) oma imewägewate
vaudega kdik põhjamaa rahmad imetlema ja aMaa-
?atu kirjutajad rüägiwad temast imeasiu^ . Tema
heitis kardetawa mererööwli Bemonlga ühte nmg
reisis, nagu pärast rändajad rüütlid, pea terme Europa
läb Igal pool sai ta hiilgawale wöldule. Mtme -
pool heitis ta rahvaid enese alla. Kahewöüluses olr
w muidugi igakord niöidumees. Ku: ta kord Vene-
maale läks, paniwad Venelased kartuse parast iala-
Snged wälja, et kutsumata külalised zalgupldl otsa
läheks Aga Tarkader Spetas oma mehed puulompldega
käima nõnda et maha pandud rauad jalgadele midagi
wiga ei saanud teha. Tarkader oli sündimise poolest
Eestlane«?). Ta on mitmes asjas Kalewipoja ja TSllr
sarnane. Tema suurtest tegudust räägitakse paar sada
aastat, nagu oleks ta nõnda kaua elanud. See annab
tema eluloole wäga muinasjutulise näo, aga ta pikka
iga seletab see, et kaks Tarkadeni on olnud 68). Esi-
mese Tarkaderi poja Storwerki poeg oli jälle Tarkader.
Nende mõlemate teod on kokku nwetud ning ühe mehe
omadeks peetud. Sel wiisil sai Tarkaderi kuulmata
wanadus muinasjutuliseks. Daani ajaloo kirjutaja
Dalm teab mitmest sellenimelisest kangelasest kõnelda «9).
Tarkader oli kord Daani, teine kord Rootsi sõjamäe
juhataja, paar korda loguni Eestlaste eneste wasta.
Ni i olla ta O l imar i käest tema riigi, mis Froto
talle andis, jälle Daani walitsuse alla tagasi wöünud.
Tema ajal läks merel rööwimme uuesti õitsema. Kõik,
lellel maal elamine ei meeldinud, katsusiwad merel oma
onne. Seal ei olnud kellegil seaduse iket kända ega
kellegi sSna kuulda. Kõik, mis merel ehk maal ära
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wöis wöita, oli oma. Neist siginesiwad mere kun in -
gad, kes ialgi „tahmaste palkide all ei maganud."
Ühel niisugusel merekuningal oli Jut i maal oma riik,
wöitis Rootsi kuninga Eysteini ära ja sai mõneks
ajaks Sigtuna kuningaks.

I I . Eestlaste tähtsus wiiljaspoal kodurada.

47. G o o t i d e seas.

Neljandamal aasta sajal?") ivöitis kord wägew
Gooti ri igi põhjendaja

a. Hermanr ich mitme teise rahma seas ka Eest-
lased ära, aga tema walitsus nende üle ei kestnud kaua.
Hunnid wSitsiwad Hermanrichi warsti selle järele ära
ning sellest ajast saadik ei kuule meie enam mitu aega,
et Eestlasad wöeraste kuningate all oleksiwao olnud.
Daam kuningas H a r a l d kutsus nad kord enesele Roots-
laste waStu sõdides appi, aga saiwad Rootslastest
tagasi löödud.

5. aastasajal on nad wistist oma enese walitsuse
all tähtsaks rahmaks tõusnud, et selle aja kõige wäge-
wam walitseja nende söbruse pakkumist röemuga wastu
wöttis. Aastal 493 saatsiwad Eestlased oma saadikud
wägewa Rooma keisri

b. Theodorich suure juurde. Saadikud wiisiwad
keisrile Eestlaste terwitusi, önnesoowisi ja merewaiku
tingituseks. Theodorich wottis nad ülisuure lahkusega
waStu, andis neile toreda pidusöögi ning tänas neid
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toodud terwiste. önnesoowide ja tingituste eest soojalt.
Koju tulles andis ta neile kirja kaasa, mis nad oma saat-
jatele ära pidiwad andma. Sellest tänukir jast on
kuninga sekretär Kassidor ärakirja teinud, mis Rooma
kuninglikus kujade kogus praegu weel alal on ja nõnda
käib:

ä. T h e o d o r i c h i t ä n u k i r i . ,,Teie saadikute
siia tulemisest näeme meie, et teil suur himu on meiega
tuttawaks saada. Et teie, ehk te küll mere kallastel
elate, meiega siiski mõtete poolest ühendatud soowiksite
olla, on meile Mi armas ja tallis palwe. Niisama
rõõmustab meid ka see, et meie nimi ka teie juurde
on ulatanud, kuna meie teile ometigi ühtegi käsku ei
woinud anda. Armastage mind kui- oma tuttawat,
keda tundma õppida teil igatsus on olnud; sest n i i
hulga rahwaste maalt läbi sarnast reisi teha nõuab
suurt julgust kui ka tungiwat soowi meiega kokku saada.
Oma lahket terwiwst teile wüstu pakkudes teatame
meie, et meie merewaigu lingitust, mis teie poolt selle
tirjatoojate läbi meie kätte jõudnud, tänuliku meelega
wastu oleme wötnud. Teie kaldasse uhtuw merelaine
toob, nagu teie omaksed ka rääkisiwad, seda kerget asja
teie maale; aga kust ta tuleb, see olla teile, nagu nad
tttlesiwad, teadmata, ehk teie küll ainsad olete, kes seda
kallist andi oma lodumaalt korjawad. Tuttawa Kor«
neliuse ^ ) kirjade järele jookseb ta meresaarte peal kui
waik puude seest wälja, mispärast teda ka waiguks'2)
nimetatakse. Päikse kiirte käes läheb ta aega mööda
kowaks. Nõnda saab temast fulaw metall, hiilgab kolla-
kas punaselt ehk tuleleegi karwa. Mere wood puhas'
tawad teda ja toowad teie randa. — Seda pidasime
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sellepärast tarwiliseks ütelda, et teie mitte ei arwaks,
et meie midagi sellest ei tea, mis teie arwamise järele
warjatud saladus on. Käige meid sagedamalt niisugu-
seid teesid mööda waatamas, mis teie armastus teile
on juhatanud, st st see on ikka hea. kui rikaste kunin-
gate armu otsitakse, kes siis, kui mid weikese tingituse
läbi heldeks tehakse, ikka rikkamalt tasuwad. Mõnda
muud laseme teile teie saadikute läbi suusõnal kätte wiia,
keUega meie teile ka oleme saatnud, mis teile armas
peab olema."

Nõnda kirjutas Hommiku Gootide kuningas ja
Rooma keiser Theodorich meie Eestlastele. Wistist
ol i see, mis neile armas pidi olema, kuldraha — kuninga
lik auu tingitus. See ajaloolik dokument tõendab, et
Eestlased sel ajal mitte ilma tähtsuseta rahmas ei olnud;
Nad segasiwad endid suurte politika asjade sekka, tegi-
wad sõbrust kõige wägewamate Valitsejatega — isegi
kaugel I to l ias. Kes teab, mis meie siis Mk kuulda
saaksime, kui niisuguseid kirjalisi tunnistusi neist roh-
kem järele oleks jäänud. Kuida wiisi Rooma keisril
Eesti saadikutega wöimalik oli kõneleda, kas need Ladina
ehk Gooti keelt moistsiwad, w3i osati kuninga majas
Eegti keelt, seda ei ole kuskil ära seletatud. Ladina
keeles ühes antud kirja järele oleksiwad nad Ladina
kcelt pidanud mõistma. Wöimalikum on, et Theodorichi
lähemad ammetnikud Eesti keelt oskasiwad, sest Rooma
keisrid wötsiwad hea meelega oma ülemad ametnikud
S t i i l i (Tschudi, Eesti) ja Germani rahwa seast,
kelle kätte nad suuremad ja tähtsamad toimetused ufal-
dasiwad, kui oma meeste kätte ^ ) . Rooma keiser Cara-
c a l l a kogus niisuguseid mehi oma ümber, mitte üksi
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auusamaid, maid ka orjasid, keda ta rohkem usaldas,
lm oma soldatid"). Ainult Skiiti saadikutega rää-
kis ta ilma teiste juures olemiseta. Ja kui Goot id
Rooma linna ära häwitasiwad, oliwad Eestlased ja
Herulid'5) ning Tschudid Skiitide nime all wöitjate
seas '6).

48. L i im i kuninga poeg B iko .

a. Iarmerich, Daam kuningas, sodis mSni aeg
pärast seda Wandalide ja Slaawlastega ning tungis
ka Liiwlaste kallale. Mitu Liimi kuninga poega lan-
gesiwad oma maa ja rahma eest w)ideldes söjawäljal.
Üksi kSige noorem, nimega

B i k o jäi meel elusse. Temale läks isamaa kahju
ja oma wendade surm südamesse ning kustutamata kätte-
maksmise himu täitis ta hinge. Sõjajõuga ei wöinud
ta midagi korda saata, seda tundis poisike ära. Si in
oli waja nöuu leida, ja warsti oli tal kawal plaan
walmis. Ta läks kuninga Iarmarichi juurde ja pakkus
ennast teenistusesse. Kuningas wottis ta wastu. Biko
mõistis tema südant warsti enesele wöita, nii et see
kõik oma saladused talle awaldas ning wiimaks igas
asjas tema nöuu hea meelega kuulda wöttis. Sel
wiisiil oli Bikol wSimalik olnud kuningat oma kõige
lähemate sobrade ja nSuuandjate wastu nSnda üles
tihutava, et ta need ilma järele mõtlemata ära laskis
tappa. Selle läbi langes Iarmerich rahwa wiha ja
pölgtuse alla ning siin ja seal riigi piirides tSusiwad
mässamised ja kodusöjad. Mida lähemal B'.k<i kuninga
hukatust nagi, seda rohkem rõõmustas ta ennast selle
üle. Wiimaks kaebas ta weel kuningale, et tema poeg
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b. Broder oma wöeraemaga, kuninganna Swa-
wilaga, kes wäga ilus ja wiisakas naisterühmas oli,
lubamata elu elada. Wihane kuningas laskis oma
süüta abikaasa paljaks kiskuda ja härjakarjast puruks
tallata ning oma ainsa poja mõistis ta wöllasurma,
kust see aga imelikul wiisil ara sai peastetud. Kui
surmatud kuninganna wennad, suured Slaann würstid,
seda lugu kuulsiwad, kogusiwad oma wäe kokku, ühen-
dasiwad endid Liiwlastega ning mitme teise rahwaga,
kes Iarmerichi hirmuwalitsuse alt lahti tahtsiwad saada,
ja luksimad kurjadegijale kätte maksma. Ka Rootsla-
sed tuliwad weel appi. Iarmerich kaotas wSidu ja
elu. Biko kättemaksmise himu oli nüüd küll täidetud,
aga ta pidi ka oma tegudest aruandma. Waga ajaloo
kirjutaja Brändis^) ütleb: Ega ka see häbemata
aruandja ja kõige selle õnnetuse tooja, Biko, Jumala
Vige käest pole peasenud, millest ajaloo kirjutajad wäärr
ei ole arm anud teada anda, mis surma läbi ta põrgu
põhja on sõitnud.

49. K i w i d ep ea l a h i n g .

Kuuendal aastasajal^) oli Nootsimaal üks wäga
kuulus ja tark kuningas

Ingwar , lelle wäefuurust ja laewade hulka ligi-
dal ja kaugel kardeti. Tema riigile oliwad need rah-
mad palju kahju teinud kes Düüna ja Neewa jõgede
ääres ning Läänemere kallostel elasiwad. Ta tegi
Daanlastega rahu ja läks ühel suwel suure sõjamäega
Eestimaale. Sume otsa M ta sinna maad rüüs-
tama 7»). Siis kogusiwad Eestlased suure malewa
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tolku ja longesiwad Kiwidepea^) köhal Ingmari
Väesalkade peale. Mõlemalt poolt wöideldi elu ja surma
peale. Eesti malewa wöitis, Rootslased pögenesiwad,
kuningas Ingmar langes waenuwäljale ̂ ) . Tema sur-
nukeha maeti Matsalu lahe lähedale mere kaldale, kuhu
kõrge kiwimägi kolku on kantud. Weel praegugi on
selle kalda nimi Kiwidepea.

50. Teised wöidud.

a. Anund. Ingmari järele sai tema poeg Anund
Rootsi kuningaks. Tema söjawäe tugewusega kaswis
ühtlasi ka ta wara ja rikkus. Kui ta juba enesel kül-
lalt jõudu arwas olema, läks ta 6. aastasaja lõpul ^^)
Eestlastele oma isa surma kätte maksma. Nagu isa
enne, nii rüüstas tema ka nüüd smve otsa Eestimaad
ning purjetas sügisel rööwitud waraga Rootsimaale
tagasi. Anund haris oma maad ja rahwast iga wiisi.
Tema poeg

d. I n g i a l d (liianimega kuri) kaotas Rootsi-
maalt käik alamad kuningad ära, kes Odini sugust
oliwad ja wana wiisi järele peakuninga all riigis ela-
siwad. Tema söönud hundi südameid ^^), mis ta nii hirm-
saks teinud. Ta ehitas Upsalusse ilusa lossi, tegi seal suure
pidusöögi, lutsus kõik alamad kuningad sellest osa wötma
ning põletas nad sinna sisse kõik ära^). Temaga
leppes see sugu täitsa otsa.

ä. I w a r Widfami maksis talle seda kätte,
wottis Rootsi trooni enese kätte ja põletas Ingialdi
tema enese lossis ära. Siis laotas ta oma walit-
suse ka weel Daoniwaa, tüki Inglis ja Saksamaa
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ning terme Liimi ja Eestimaa üle wälja. Järgmise
Daam kuninga

6. Hara ld i ajal 863 (kuuleme Eestlasi Rootsi)
kuninga Sigurd iga ühes koos kuulsas B r a w a l l
lahingis 735 Haraldi wasta sõdima, kus Sigurd
22000 ja Harald 300"0 meest kaotasiwad. Wöit
jäi Sigurdile, kellega Eestlased ühes sddisiwad.
Wöitja laskis oma poolwenna Haraldi kullatud lae-
was ära põletada ja tema tuha koju kända. Selles
sõjas kuuleme jälle ühest Tarkaderist, kes Eestlaste
juhataja ol i^) ning kuninga wiimaks tema 12 waen-
lase nöuu järele suplemise juures ära tappis. — Ha-
raldi poeg

Hais Hur i te langes Eestimaal selsamal wiisil
nagu Ingmar ja tema sohipoeg

Rol lo , wägew merekuningas, käis 876 Eesti
maad laastamas, kust teda Eestlased wälja kihutasiwad.
Tema oli Normandia riigi asutaja.

51. Weneriigi põhjendaja Rurik.

Wenelasi kuuleme Eestimaal esimest korda aas-
tal 859. Nemad wöitsiwad mitmed tugewad rahmad
üra ning asutasiwad enestele ise riigi 862. Wene
Riigi põhjendaja oli

Rurik, kellest aga mitte ei teata, kes ta olnud.
Wene ajaloo kirjutaja Nestor^) räägib ni i :

„ Venelased hakkasiwad ise oma üle walitsema, aga
nende keskel ei olnud mingit seadust. Üks sugumösa
tülitses teisega ja sõda oli lõpmata. Siis rääkisiwad
nad teineteise wasta: Otsime enestele ühe würsti, kes
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meie üle walitseks ja seadust ning korda peaks. Ja
nad lälsiwad üle mere Warägi-Russide^) juurde ja
rääkisiwod neile: ,,meie maa on suur ja rikkas kõigist
asjust, aga meil ei ole seadust ega korda. Tulge
meie juurde, walitsege meie üle ja elage meie maal."
Ja siis walisiwad nad kolm wenda nende suguwösadega.
Need wötsiwad terwe Wenemoa eneste kätte, wliwad
esite Slaawide juurde ja ehitasiwad Ladoga linna.
Kõige wanem wend Rur i k jäi Ladogasse elama, teine,
S i n e u s , Walgemere randa ja tolmas T r u w a r asuö
Isborskisse^)."

Kõik ajaloo uurijad on sellepoolest kahewahel, kust
need kolm wenda Rurik, Sineus ja Truwar wälja on
tulnud. Suurem osa arwab nõnda, et Ju t i poolsaa-
rel, kus enne juba kord ühest N o r i kust kuulsime, trobi-
kond Wenelasi elas, kelle seast Rurik oma wendadega We-
nemaale on kutsutud^). Selle armumise peatugi on see
meele ärccheitlik küsimus: ,,Kust mujalt on teda siis
leida? "o)" Kui neil õpetlastel, les selle küsimuse tallal
pead on murdnud, üks wcike Eesti muinasjutuke teada
oleks olnud, wahest oleksime siis teist otsust wöinud
kuulda. Selle muinasjuttu järele oli ühel isal kolm
poega Rahur ikku ja , S i n i u s s ja T ruuwaar . Kõik
kolm oliwad kongelased, ja 0nn igas ettewottes nen-
dega, sest nad ksik oliwad sinise majaussi kaswandikud^).
Kui waenlased maale tuliwad, siis läksiwad nad nende
mastu, tapsiwad neid esiti nuiadega, pärast rusikatega
maha, ning saiwad sellest ,,rusika meeste" niwe. Nende
wapruse pärast walit i mid teiste wanemateks. Wü-
maks tuliwad waenlaste maalt saadikud meludega wen-
dade juurde ja kutfusiwad neid enestele kuningateks,
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sest et nemad oma wahel alati tülitsewad. Wmnad
wötsiwad pakumise wastu ja läksiwad hulga meestega
wSerale maale kunningateks 62). See Eesti muinas-
jutt läheb Ruriku looga wäga hästi ühte. Nestori
järele käisiwad Wenelased ,,mere taga" elawate rah-
wastega sõda pidamas ning pärast läksiwad nad säält«
samast enestele kuningad otsima. Meri, millest siin
jutt on, wöis tuttaw Peipsi järw olla. Kähe aasta
pärast suriwad Sineus ja Truwar ara, ning Rurik
jäi üksi Wenemaa üle walitsema. Tema ehitas Ilmeni
järwe äärde omale uue linna ja pani talle nimi Now-
gorod. Tema walitsus ulatas laugele. 879 suri ta
üra ja sai Eesti maapiiril Isborskis maha maetud.

52. Eestlased esimeste Wene würstide ajal.

Rurikust ei kuule meie mitte, et ta teiste rah-
waste seas ka Eestlased enese alla oleks heitnud.
Ka üks selle aja Inglise reisija

a. Wul fs tan, kes oma kuninga Alfred Suure
ajal 871 Eestimaal reisis ning selle üle kirjutab, ei
räägi poolt sõnagi sellest, et Eestlased kellegi teise
rahma walitsuse all oleksiwad olnud. Ta kirjutab
suurest Witlandi maast, mis Weikseli jSest saadik algada
ning Eestlaste päralt olla. Siis räägib ta meel:
„ Eestimaa on wäga suur, seal on palju linnasid ja
igas linnas oma kuningas ja seal on wäga palju mett
ja wäga palju kalu. Kuningas ja rikkamad inimesed
joomad hobuse piima, waesed ja orjad mõdu. Nende
keskel on palju sõdasid." — Kõik need sõnumid näi-
tawad, et Eestlased sel ajal oma pead ilma wZera
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ikketa elasiwad. Selle wastu räägib küll see sündmus,
et kui

b. Oleg (879—913) Ruriku järele walitses
ja Smolenski ja Kiiewi linna (882) ära wöitis, siis
oliwad ka Eestlased tema söjawägedes. Ta tegi Kiewi
oma pealinnaks ning läks 907 suure maamäega ja
2000 laewaga Byzanzi ära wöitma, kust ta lõpmata
palju warandust ja kauplemise priiust oma maa kaup-
meestele töi. Igal Wenelasel, les Byzanzi tuli, ei
olnud seal üksi luba ilma tollita kaubelda, waid sai ka
6 kuud prii ülespidamise ning tagasi tulekuks teemoona
ja muid reisi tarwitusi linna poolt ühes ^ ) . Ka selles
sojas oliwad Eestlased jälle Venelastel abis ning sai-
wad nüüd ka wöidetud warast ja muust käsust osa^).
Sellest ajast saadik wöttis Byzanzi keiser kõik Dnepri
jõge kaudu reisiwad kaupmehed oma juures kui arm-
said külalisi wastu. Ka Eestlased on Byzanziga ja
teiste hommiku maadega kaubelnud ̂ ) . — Järgmine
Wene würst

ä. I g o r (913—945) käis 941 ja 944 jälle
Byzanzi wastu sõdimas ja tal oliwad palgatud söja-
wäed. Warägid saiwad Kiewist üksi iga linna elaniku
käest 2 griiweni (Greeka naela hõbedat). Siis ei
olnud mitte enam Eestlasi ta sõjamäes. Wistift oli-
wad nad ka Olegi sõjamäes palgalised ehk priitaht-
likud aitajad olnud, sest alamatega ei oleks Wenelased
wistist mitte sõjasaaki jaganud, nagu Eestlastega sün-
dis^) . Kiiewi riik oli wägiwaldseks allasundimiseks
ka liig kaugel. Eestlaste õhtupoolsed naabrid Roots-
lased, Norralased, Daanlased, Gootid ja Preislased
pidiwad nendega niisama Srnalt ümber täima kui
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Wenelastega, sest nende kaubatee Byzanzi ja mulale
Hommikumaale käis just Eesti ja Venemaalt läbi.
Kui nad Eestlasi olelsiwad wihale üritanud, siis olek-
siwad need wististe kõik nende kallid kaubalaewad Düna
ja Dnepri jõel puhtaks woinud riisuda. Kaubatee
hoidmine oli neile kasulikum, kui mõne rahma wägi-
waldne ohjadeotsas pidamine, kes oma metslises tige-
duses kardetawad oliwad. — Weel üks tõendus, et
Eestlased sel ajal ise oma käe peal elasiwad, on see, et
Nowgorodi würst

s. W lad im i r (945—1015) Warägid ja Eest-
lased 980 palga eest oma sõjamäes pidas, ning iga
inimesele 2 griiweni maksis ^ ) . Ja kui ristiusku
heitnud Wladimir 988 Kliewi ümber linna kaitsemi-
seks waenlaste wasta mitmed kmdlused ehitas, siis
pani ta nende sisse tähtsamad Eesti ja Slaawi sugust
mehed elama vs).

53. Rööwitud kuninga poeg.

a. Selsamal ajal walitses Rootsimaal kuningas
Lryg'wi Olasi poeg. Tema sai troonilt ära tõugatud
ning pidi uuele kuningale maad andma. Trygwi abi-
kaasa Astrid pägenes uue kuninganna Gunh i l d i wiha
eest ühe weikse saare peale, kus ta poja sünnitas ning
temale wanaisa nime

Olaf pani. Gunhild oli aga 2 aasta järele ta
warjupaiga teada saanud ning saatis oma mehed teda
wangi wötma. Astrid sai seda kuulda ja tahtis oma
kasuisa Thorolsi ja kähe pojaga Nowgorodisse oma
wenna S i g u r d i juurde põgeneda, kes Wladimiri
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juures suure auu sees seisis (970). Aga mere peal
tuliwad meresõitjad (wikingid) Eestlased^), wötsiwad
kõik wara, mis laewa pealt leidsiwad, enestele, löiwad
muist inimesi maha ja jagasiwad muist oma wcchel
orjadeks ära. Seal sai Olaf emast lahutud. Üks
Eesti mees

b. Klerkon wöttis O l a f i ja tema wanema wenna
T h o r g i l s i omale, löi Thorolst, kes orjamiseks wana
ja kölbmata oli, surnuks, ja müüs teda ühele teisele,
kelle mmi K lerke oli, hea raswase oina eest ära.
Klerke müüs Olafi kuue ja wöö eest kolmandamale
edasi. Selle ostja nimi oli

ä. Reas ja tema naine Rekoni. Kuus talwet
elas Olaf Eestimaal Rease ja Rekoni juures mängis,
aga tal oli hea põli, sest tema peremees ja perenaine
armastasiwad teda kui oma last ja kandsiwad ta eest
hästi hoolt"«).

s. Olafi Onu S i g u r d tul i Nowgorodi kuninga
Wladimiri käsu peale Eestimaalt maksusid sisse nõudma
ning nägi turu peal ühe ilusa poisi, keda ta wälja-
maalaseks pidas. Ta küsis tema nime ja suguwösa
järele. Poisike ütles, et Olaf tema nimi, Trygwi ta
isa ja Astrid tema ema olla. Si is tundis Sigurd
üra, et see poisike tema õepoeg oli, läks poisiga ühes
ta isanda juurde, ostis tema ning ka wenna Thorgilsi
lahti ja wiis nad enesega ühes Nowgorodisse. Seal
hoidis ta nad salaja, et keegi teada ei saaks, üs nad
on. Ühel päewal nägi Olaf turu peal Klerkoni, kes
tema kasuisa Thorolfi ära tapnud. Kõhe kargas ta
Mõrtsuka kallale ja löi kirwega selle pea lõhki ning
põgenes ise Sigurdi juurde. Sellele rääkis ta ära,
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mis ta teinud. Onu wiis poisikese kuningauna A log ia
juurde ja palus teda appi. Kuningannal oli ilusast poisist
kahju ja laskis söjawäe lossi ette kutsuda, et keegi teda
ura surmata ei saaks, sest Nowgorodi seaduse järele
wöis igaüks seda inimest surnuks lüia, keZ inimese ara
oli tapnud, keda mitte kõhus surma polnud mõistnud.
Rahmas ruttas weikest mõrtsukat taga otsima, aga sai
teada, et kuninganna teda oma kaitsemise alla wStnud.
Seda teatati kuningale. Vladimir mõistis Alasi süüd-
laseks, aga et ta abikasa tema eest seisis, siis w5is
ta oma süüdi rahaga tasuda. Kuningas maksis ta patu«
wöla wälja ning wöttis tema enese teenistusesse. Wla-
dimir pani ta wiimaks oma söjawäe pealikuks. Selles
ametis wSitis ta mitu lahingit. 994 sai Olaf
Norramaal kuningaks, laotas Läänemaal )̂ r i s t i -
usku laiali ja laskis saarte peal paganate templid
maha lõhkuda.

54. K u u r l a s t e r i kkus .

Üks Norwegi mererööwel käis aastal 917 Kuura
rannas kauplemas ning riisus ühest elumajast H3be-
daga täis topitud looma naha ära. Teine Normanni
mererööwel E ig i l wöeti Kuuramaal riisumise pealt
kinni — kõige ta seltsimeestega ja pandi sidemetesse.
Öösel lõhkus ta aga oma sidemed kätki, wabastas
oma seltsimehed ja ühtlasi ka mõned Daanlased, keda
Kuurlased enne wangi wStnud. Nende seas oli üks
tuttaw Ahe. Tema teadis keset toapörmandut üht
sala ust näidata, mille all kaunis suur ruum täis
majariistu, hõbedat ja muud kallist wara oli. Sinna
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lasti mõned mehed köiega sisse, kust nad nii palju
wara ühes wötsiwad, kui aga ära jSudsiwad kända.
Muu asjade seas oliwad ka looma nahad, otse elawate
loomade sarnased, aga täis hõbedat. Need wottis E ig i l
enesega ühes 2). — 10. aastasajal oliwad Kuurlased
wistist niisama ise oma peremehed kui Eestlased.

55. I u r j e w i l inna ehitamine.

Ia ros law (1019—1054). Juba Madimir oli
Eestlasi Kiiewi ümber uute kindlustc sisse elama asuta-
nud, et nad sealt uut pealinna waenlaste wastu pidi-
wad kaitsema. Eestlased oliwad seal ka tugemaks müü-
riks olnud. Nende waprus oli aga kodustele Eest-
lastele Läänemere kaldal kahjulik. IaroZlaw tahtis
rohkem Eestlasi Kiiewi ümber elama asutada, aga teegi
ei tahtnud lodumaalt lahkuda. Seal tuli wägew Wene
würst wägiwallaga ja wiis palju Eesti rähmast LSuna-
Wenemaale Kiiewi ümber elama. See wägiwilla tar-
witamine ja ristiusu wastuwötmine oli wistist Eest-
lased ära pahandanud, nSnda et nad Venelastega
enam ei sõbrustanud. Iaroslawi ajal polnud neil
mingid ühendust, waid see tuli weel Eestlaste wastu
sõdima ning ehitas 1030 I u r j e w i linna, mille abil
ta terwet maad oma alla lootis heita. Praegusele
Dooms mäele ehitas ta ühe lossi ning sellele malli
ümber. Maa mäe jala all oli palju madalam, nii
et kewadel wesi Doome alla ulatas-^). Kui Gümna<
siumi koolimaja 1828. aastal ehidati, siis leiti kolm
uulitsat ülestikku ning 1837 ülikoolt köhalt endine
maapind 16 jalga sügawal maa sees. Ka praegune
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Doome kraam oli nii fügaw, et seal wesi sees oli
ning wana Tartu linn saare peal seisis. Muidugi ei
wöi meie praegu enam teada, kui palju Wladimir
sinna juurde oli ehitanud ja kui palju enne teda juba
ehitatud oli. Eespool oleme näinud, et Eestlastel ka
oma kaunis lindlad linnad oliwad, kus waenu ajal
waenlaste eest warju otsiti.

Kiiewi maakonda wiidud Eestlased kihutasiwad
Wenelaste waenlased, kelle wastu nad Kiiewit pidiwad
kaitsma, Iaroslawi wasta üles, ja kui warsti selle
järel nende wahel suur lahing ette tuli, ei olnud Eest-
lasi sellest mitte osa wötwas, ehk Iaroslaw küll oma
wmna S u d i s l a w i Eestlaste kuningaks oli seadinud.
Kui Iaroslawil Eestlaste üle suurem wöimus käes
oleks cllmd, fns oleks ta neid tvistist ka sundinud ühes
sõtta tulema.

See oli wistist see aeg, mil Lätlased Wenemaale
ära wiidud Eestlaste asemele praegusele Liiwimaale
Düüna ja Koiwa jöe küllastele elama asusiwad^).

56. Esimesed r i s t i usu katsed.

Siiamaale ei olnud teegi ristiusu rahmas Eestlasi
ristiusku pöörma tulnud. Kõik sõjad nende wastu
peeti ülsi maa ja maksude pärast. Esimene ristiusu
kuulutaja Sk i i t ide seas oli Bremeni peapiiskopp

Unno, kes aga 936 ,,oma hästi kordaläinud wSit-
lemise lõpetuse järele Süitide seas hitW heitis 5)."
Wististe on siin Skiitide all lõunapoolseid Eestlasi,
Liiwlasi ja Kuurlasi arwatud. Ka Skandinawia apostel

d. Ansgar oli Saksa keisri Ludwig IV 834
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ja paawsti Gregor IV käest 835 käsu saanud „ mitte
üksi põhjamaal, waid ka hommiku maades rahwaid
ristiusus õpetada«)." Kas Angar seda käsku täitnud
ja tas ta oma missioni reisi peal ka Eestlaste sekka
on puutunud, seda ei ütle ükski ajaraamat. Liiwimaa
oli läbikäimise paik kõigile p5hjamaa rahwastele, sest
Düüna jõge kaudu käis suur kaubatee Läänemerest
Mustamerde, Byzanzi, Greekamaale, Aasiasse üle. N i i
oleks ristiusu laiali laotamine Düüna küllastelt wäga
hästi Eestlaste sekka wöinud minna, kui tema laialt
laotajaid oleks olnud. Aga meie ei kuule ometigi mitte,
et ükski Eestlane ennast ristida oleks lasknud. Ristiusu
wastuwötmine Rootsi, Daam ja Norramaal ajas weel
kord mererööwlite elu õitsema. Need, kes ristiusku ei
tahtnud wasta wotta ega kuningate sõna kuulda, lah-
kusiwad maalt, läksiwad merele ning elasiwad röowi-
nüsest merel ja maal. Need ei teinud halastust kellegi
mastu, iseäranis hirmsad oliwad nad weel ristiinimeste
wastu. Nende arw kaswis nii suureks, et neil (994)
ühes suures lahingis Sakslaste wastu ligi 30000 meest
laotada oli?). 1047 wöttis Daam kuningas S w e u
nad oma alla, et nad temale maksusid pidiwad maksma
ning ta riiki Läänemere röüw l i t e eest kaitsma.
Nemad tegiwad aga ometegi rohkem kahju kui käsu, rööwi-
siwad waenlasi ja sõpru ning müüsiwad Kristlastele orja-
deks. Eestlased on omalt poolt neile wistist mitmesugust
kaupa müünud, sest just sellest ajast (1011—1046)
on meie maalt wäga palju Angelsaksi, Saksa ja Ara^
bia rahasid leitud s), ehk on nad neid ise riisunud.

Esimene ristiusu kuulutaja Preisimaal oli Saksa
keiser O t t o I I I . sõber ja kaswataja peapiiskop
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cl. Ade lbe r t . Preislased kihutasiwad ta selle
ähwardusega maalt wälja, et kui ta öösi ei põgene,
siis tapawad nad ta ära. Mees põgenes Kuuramaale.
Seal läks tema ühe hiiemetsa sisse, kuhu keegi pühit-
semata jalg, meel wähem wöeras tohtis astuda. S i i n
wöeti ta oma kähe seltsilasega kinm (23. april. 997)
ning surmati jumalate lepituseks sel wiisil ära, et ta
üleSse wisati ning odade otsa lasti kukkuda. Ta selt-
simehed lasti priiks. Poola hertsog

6. Bo les law ostis ta surnukeha niisama raske
hõbeda hunniku wastu enesele ning laskis ta suure
auuga kirikusse maha matta, kus ta palju imesid olla
teinud.

11 aastat pärast seda käis piiskop
F. B r u n o 18 saadikuga Preisi, Leedu ning Lää'

nemere maades ristiusku kuulutamas ning sai kõigi
oma saatjatega maha löödud. Ka tema surnukeha ostis
Boleslaw hõbedaga tagasi ning läks warsti pärast
seda sõjamäega Preislaste hirmust tegu käristama.
Ta häwitas paganate ülema preestri

a. K r i ime elukoha Romowe ära ja laskis püha
tamme maha raiuda, nulle oksade all kolme peajumala
kujud seisiwad ja mille ligidal igawene tul i põles.
Romowe oli juba wäga manast ajast saadik ümber
kautsete paganate usuelu keskpait olnud ning tema hiil-
gus Boleslawi ajani ulatanud. Kriime walitses nii<
samasuguse wSimuga paganate üle nagu paawft Roo«
mast omal ajal ristirahwaste üle walitses ^). Mitte
üksi teda ennast, waid ka tema sugulasi ja isegi ta
käskjalgu, lelledel tema märgid kaasas oliwad, auusta-
siwad niihästi kuningad, würstid kui ka rahmas. —
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Boleslaw oli wägewa Kriime ära wöitnud ja igal pool
auustawd Romowe ära häwitanud. Pärast seda töu-
siwad küll ka siin ja seal weel Kriiwed üles ning
nende elukohad nimetati ka niisama Romoweks, aga
siiski ei ulatanud hilisemate Kriiwede walitsus üle ühe
rahma piiri wälja. Rahwaste üleüldine pühadus oli
langenud ning sellega näisiwad ka nende mõtted ühest
iörgemast, igawesest olemusest ebausu tühjuse alla wa«
juma. Temaga ühtlasi langes aga ka rahwaste ühte
hoidmine ja ühenduse maim. Nende oma pühadus oli
küll käest ära kistud, aga ristiusu walgust ei olnud
neile weel mitte asemele saadud anda. Ka niisugusel
korral oli wöimalik paganatel üht sammu alla poole
astuda, mis nende elus ennast kaunis selgeste tunda
on annud.

i. Swen I I I . (1047—1076), ehitas esimese ris-
tiusu kiriku Kuuramaale aastal 1048. Selle kiriku
rusud seisawad praegu weel Domesnina lähedal Irbe
j5e kaldal^). Selle üle kirjutab Bremeni Adam
nõnda"): ,,Saared Baltimeres on Rootsi walitsuse
all; kõige suuremat neist nimetakse Kuuramaaks ^ ) ,
8 päewa ümber käia. Siin elab wäga hirmus rah-
was, kelle eest kõik tema liig suure ebajumala teenistuse
pärast põgeneb. Kulda on seal wäga palju ja kõige
paremad hobused. Tarkadega ja surnute ettetoojatega
on kõik majad täidetud, ja need kannawad ka munga
ülikonda. Igast ilma nurgast tullakse siia kokku tar-
kade ettekuulutusi (orakelt) kuulatama, kõige rohkem
Hispanlafed ja Greekalafed. Püha Ansgar nimetas
wistist seda saart Chori maaks. Nüüd on Daani
kuningas Swen sinna kiriku lasknud ehitada ja ta
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oli selle üle ise ni i röSmus, et mulle ühe laulu ette
laulis, mis ta ise selle jaoks teinud." — S i i s räägib
ta Eestimaast, mida ta ka niisama saareks peab kui
Kuuramaad. Ta ütleb, et ka seal saarel ristiusu juma-
lat ei tunta, waid elanikud kummardawat pisuhända-
sid ja lindusid, ohwerdawad neile elawaid inimesi, keda
nad kaupmeestelt ostawad ja keda nad enne wäga tera-
walt läbi waatawad, et ühtegi wiga keha kulles ei
ole. — Eestlastel olla laewameeste jutu järele imeli-
sed naabrid, Koerakoonukid (inimesed koera pea ja
sabaga) ^ ) amazonid, inimeste sööjad, keda kõiki maja
ristiusule pöörda o l l a " ) .

k. Kui ristiusk juba wSidu enese kätte oli saanud,
siis algas üks aeg, mil terwes Europas tule ja möö-
gaga ristiusku wälja laotati. Ristiinimeste seas ärkas
nagu janu paganate were järele. Daam kuningas

H a r a l d IV, Sweni poeg, saatis 1077 noori-
mehi Rooma, Läänemere rannamaade tarwis apostliteks
õppima. Tema wend

Kanu t P ü h a tegi Rootsimaalt mittu ristisöitu
Kuuramaale ning wöitis wenna Haraldi surma järele
1080 Daam kuningaks saades Eesti meresõitjad ära
ning häwitas lSpmata sõdades Eesti ja Kuura riigid
põhjani ära i5). See Saxo sõnum ei näita ustaw
olema. Wene ajaloo kirjutaja Nestor ei tea sellest
häwitamisest midagi. Et Eestlased sel ajal endid Wene
walitsuse alt wabaks oliwad teinud, näeme sellest, et
Wene suurwürst

1. W l a d i m i r Monomach oma poja M Z t i s l a w i
1113. aastal Eestlasi saatis ära wöitma, kes nad
Otepea all ka kahes lahmgiZ ära wo i t is^ ) . Sellest
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ajast on meel mõned Kalewitööd järele jäänud. Ote-
peast põhja poole käib Wörumaantee, Löunapoolt
Kuuste mõisat ühest kindluse mallist üle, mis Wirts-
järwest kuni Peipsini ulatab ja wistist selle tarwis on
ehitatud, et Wenelased põhja poole Eestimaale ei saaks
tungida " ) . Rahmas nimetab seda malli ,,pikk mägi".
Ta kõrgus on 20 jalga, laius alt 35—40, ülewelt
umbes 20 sammu. Ka endise kraami jäljed on meel
taieste selle kunstliku pikamäe kSrwal olemas, mis
tunnistab, et meil siin inimeste kättetöö ees seisab ja
ei mitte loodud mägi. Mitmes köhas on see maawall
kiwidest tehtud, kuna suurem jagu ainult mullast ja
sawist kokku lantud näib olema ^ ) .

57. Ris t isö idud.

a. Monomachi ajal algasiwad Europas r is t isö idud,
millede mõju ka Eestlaste teskel tunda oli. Daan-
lased, kes siiamaale tihti Eestlaste peale oliwad tul-
nud, pidiwad nüüd oma sõjariistu rohkem mujale
poole tarwitama ning Eestlased jäiwad esiotsa riöti-
söitudest puutumata ja wöisiwad rahus elada, kuni
Saksa riigi wöim kaswas ning kauplemises tähtsaks
töuönud Liiwimaad oma alla heitma hakkas.

b. Daani kuninga O l a f H u n g e r i j a Wene würsti
Wsewolodi walitsuse ajal oli Eestimaal

S u u r nälg, millest Nestor (1091) kirjutab: Sel .
samal aastal oli üks märk päikese kulles, nagu oleks
ta taieste ära kadunud ja ainult wähe meel järele jäänud
nagu kuust. Ja see sündis 21 . Mai l , kell 2 " ) . Üht-
lasi kuuldi suurt paukumist maa sees, mis palju ini-

5*
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mesi kuulsiwad. Si is tul i sel aastal suur M d , et
maa otse kui ära põles ja palju metsi ja rabasid ise-
enesest põlema luksimad. Ka palju teisi tähti sündis,
mille peale waenlased Dneperi poolt tuliwad ja linnad
ja külad ära wöitsiwad. Selle järele tuli üleüldine
inimeste suremine mitmesugu haigustesse, sest need kes
ristisid müüsiwad, teatasimad, et nad Wilipipäewast
(13. Sept.) kuni Wastlapäewam 7000 risti ära müü-
nud, mis haudade peale pandi.

ä. Erik, Olasi poeg, ehitas Tallinnasse oma walit-
suse esimesel aastal (1093) Mihkli nonn i k loostr i .
Kloostri ehitamine tuli järgmisel wiisil: Erik nägi ühel
ööl unes õnnistegijat Iesust Kristust, kes inimeste
pattude eest ristipuu peal surnud, kõige ta meriste
haawadega enese. ees. Kuningas ehmatas ja küsis:
Mikspärast oled sa teistkorda ristiluta ja piinata lask-
nud, ja kes on see, kelle süü pärast sind uuesti on
rist i löödut ja nii hirmsaste haawatud? Ta sai was-
tuseks, et tema pattud seda teinud ning et ta mitte
enne andeks ei wöiwat saada, kuni ta oma riigi raja-
des ühe uue kiriku ja nonnikloostri peaingli Mihaeli
auuks ehitab 2"). Nüüd ei teadnud kuningas aga mitte,
kuhu ta kloostri pidi ehitama. Seal ilmutas Jumal
temale teistkorda oma tahtmist^) nägemises. Ta pidi
oma ri igi läbi otsima, kus suwel nii suur lapike jala
paksust lund on, et noolega saab ühest äärest teise
lasta, sinna pidada ta kloostri ehitama. Nüüd laskis
kuningas igal pool oma riigipiirides ja ka Eestimaal nii-
sugust kohta otsida, mida ta Tallinna all leidnud.
Sinna ehitas ta nüüd peaingli Mihaelile nõutud kloostri.



I I . Ajalooline aeg.

Uus vmenlane lähenemas.

I . Armastus ristiusu l i i lwaja.

58. E t tewa lmis tused.

W i s b i linn Gootlandi saarel oli 12-aastasaja
algul põhja Europa rahwaste esimene ja köigesuurem
taubaturg. Si ia kogusiwad kaupmehed Wene, Eesti,
Liimi, Rootsi, Inglise, Preisi, Pöhja-Saksa ja Daam-
maalt kokku. 1159 wötfiwad mSned julged Bremeni
linna kaupmehed niüuks Gootlandi saarelt mööda Bal t i
meresse sõita. Nad jSudsimad Saaremaa lahedale,
kus lange torm tõusis, mis nende laewa Sörwesaare
ja DomeZnina wahelt Riia lahte ajas. S i in leid-
siwad merehädalised ühe rannalsöitja. kes nad tormi
käest Düüna jSe suhu peastis. S i in paniwad wSerad
oma laewa ankrusse ja tahtsiwad maale tulla. Liiw-
lased, kes Düüna kallastel elasiwad ja maale tulejaio
mererööwliteks pidasiwad, tuliwad neile suure sSja-
käraga wastu. Taplus ei kestnud kaua, warsti saimad
Liiwlased aru, mis wöerad otsisiwad, tegiwad nendega
rahu ja sõbrust ning hakkasimad kaupasid wahetama.
Sakslased paniwad oma kaubad, nagu noad, peeglid,
nSelad ja muud weikesed asjad jõekaldale wälja ning
Liiwlased töiwad kasuka nähku, mett ja muid maa-andistd
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ivastu. Nra minnes saiwad wöerad luba tagasi
tulla ja ka oma sõpru ühes tuua. Wisbi linnas rää-
kisiwad Liiwi rannaskäijad oma leidusest ja kiitfiwad
head kauba õnne, mi et suur hulk Lübeki, Hamburgi
ja Wisbi kaupmehi nende teisest reisist osa wöttis.
Neid kõiki wötsiwad Liiwlased Düüna kaldal kui sõpru
lahkeste wastu. Seal wöifiwad nad oma laubad suure
käsuga ära wahetoda ja nad hoidsiwod endid wäga
selle eest, et Liiwlaste wihastamisega ise oma õnne
ära ei riku. Liiwlased ei tahtnud Bremeni kaup-
meeste rahasid wastu wötta, sest et nad neid ei tun-
nud, lirjutab Nyenstädt oma ajaraamatus. Üks waene
sant pakkus Saksa kaupmehele noa, kübaralindi ja paari
nööpnõela eest mune. Kui see sellega rahul ei olnud,
wöttis sant põuest kaks halli looma nahka, mis hõbe-
daga ära oliwad ehitatud. Neid wötsiwad Sakslased
suure hea meelega wastu, et Li iwi raha tundma õppida.
S i i s wötsiwad nad ühe noore Li iwi mehe enestega
ühes Saksamaale, kus ta nende keelt tundma õppis,
ristiusku heitis ja tagasi tulles neile tõlgiks ning
L i iw i keele õpetajaks oli. I ga aasta tuliwad nad nüüd
tagasi ja iga aastaga läks nende kauplemine weel ela-
wamaks. Wiimaks ehitasiwad nad Düüna jöe kaldale
Üksküla lähedale kingu peale suure puumaja iseenese
ja oma laupade jaoks.

Sõnum uue maa leidmisest oli ka Bremeni pea-
piiskopi Hartwichi körwu ulatnud. Tema märkas kõhe,
et neist paganatest ta kirikule hulk liikmeid juurde
wöiks saada. Sellepärast andis ta paawstile Aleksan-
der I I I . teada, mis head ta lootis. See käskis la
kõhe üht tublit preestrit Liiwimaale paganaid ristiusule
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M r m a saata. Temale oli aga abi tarwis. Se l
ajal oli Saksa rahwa seas rändamise maim ristisöi-
tude läbi liikuma pandud ning siin meelitas meel
ristiusu wäljalaotamine tule ja mööga abil taewalise
palgaga, nii et neid wäga palju oli, kes wöerale maale
tahtsiwad rännata. Ol i seal ju ometigi taewase tasu-
mise körwal ka kaunist maapealist käsu loota. Warsti
ol i ka paras mees leitud, kes paganate ümber pöär-
mise oma peale pidi wötma ning ,,Kristuse ja jutluse-
pidamise pärast" Liiwimaale minema. See mees oli
maga Augustini munk Me inhard , Segebergi kloostrist
Holsteinist. Kewadel 1186 reisis ta hulga kaupmeeste
seltsis Liiwimaale.

59. Me inhard , esimene L i i w l a s t e p i iskop.
(1186—1196).

Alustuses ei wöinud Meinhard Iiiwlaste seas weel
midagi ära teha, sest ta ei mõistnud rahwa ega rah-
mas tema keelt. Ta hakkas hoolega Liimi keelt õppima
ja latsus ennast rähmaga sõbrustada, et ta suur töö
paremine korda wöiks minna. Seal juures ei unus-
tanud ta ka ära oma tööle lindlat põhja alla panna.
Ta palus Polocsll würsti W l a d i m i r i käest, lellele
Liiwlased Läti Hindriku järele maksusid maksnud, Liiw«
laste ristimiseks luba. Vladimir tundis niisuguses
palwes enese meelitust ning saatis talle lubaga ühes
tingitusi ja önnesoowisid. Nüüd ei olnud tal wäli-
misi waenlasi enam karta ja ta wöis tööd algada.
Ta ostis Üksküla lähedale tükikese maad ja ehitas
sinna esimise kiriku. Hakatus läks hästi korda ja
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töbtas kaunist tulewikku. Kaks suurt sugu Liiwlast
J l u ja W i i t s u laskfiwad endid ristida ja nende järele
ta mitmed teised. Aga tark Meinhard kartis õieti,
et nõnda kaua edasi ei wöi minna. Niipea kui räh-
ni as usuga ühes käiwat iket tundma hakkas, pidi ta
m äSsama hakkama ja kust leidis ta siis siin kaugel waen-
laste keskel warju ja abi? Selleks leidis ta nöuu.
Leedulased käisiwad Liiwimaal riisumas. Meinhard

läks Liiwlastele appi ja kutsumata külalised pckseti
maalt wälja. Liiwlased oliwad Meinhardile selle eest
tänulikud ning lafitvad teda kindlat kiwikantsi ehitada,
luhu nad piiskopi töötuse järele soja ajal waenlaste
eest warjule wöisiwad minna. Mõned wötsiwad r ist i
we t t wasta teised lubasiwad siis endid ristida lasta,
kui känts walmis saab. Meinhard kutsus nüüd Goot-
landist müürseppasid ja kiwiraiujaid Ükskülasse ning
esimene kiwiehitus — Üksküla loss — ehitati wal-
mis. Kui känts walmis oli, langesiwao ristitud Liiw-
lased pagana usu sisse tagasi ja need ei pidanud sõna,
kes endid oliwad lubanud ristida lasta. Semgallid,
kes niisugust müüri ehitamise kunsti ei tunnud, taht-
si wad tugewate köitega kantsi jõkke kiskuda, aga saiwad
kahjuga oma teed minema aetud. — Holmi Liiwlased
laNsiwad ka enestele kantsi ehitada ning kuus meest:
Wilicndi, Uldenago, Waade, Waldeko, Ierweder ja
Wiitso heitsiwad selle eest ristiusku. Aga nad oliwad
tühja lootnud. Meinhard ei lasknud Liiwlasi lossi-
kinkussegi, kui loss walmis sai, waid ehitas nende jaoks
ühe Düüna jöe saare peale uue kiriku, mis 1188 wal-
mis sai ja püha Martinile pühitseti. Liiwlaste lossi-
kirikusse käimist pidas ta kardetawaks, sest sel wiisil
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wöis hulk Liiwlasi lossi saada ning teda kõigi ta mees-
tega ära wöita. Si ia lähedale ehitas ta lühikese ajaga
meel kaks uut tantsi, K i rchholmi paremale Düna
taldale ja D a l a n i ühe saare peale. Tema hoolsa too
ja waewa eest paganate keskel tõstis paawst teda 1188
Üksküla ja pärast terme Liiwimaa piiskopiks, ning tema
piiskopkond sai igaweseks ajaks Bremeni peapiiskopkonna
alla seatud. Liiwlased, kes aru hakkasiwad saama, et
Meinhardi mõte oli nende sekka elama jääda ning siin
ristiusku wälja laotada, siis pesiwad nad endid r i s t i -
meest Düna jões puhtaks ning mötsiwad nöuuks, p i is-
koppi Saksamaale tagasi saata.

Meinhardi truu abimees Liiwlaste ristiusku pöör-
mife juures oli Bremenist tulnud Zisterzieni ordu
munk Theodorich, kes parast Eestimaa piiskopiks sai.
Tema tul i Toreidasse Li iwi wanema Dabreli juurde,
ostis enesele seal tüki maad ja jäi sinna elama. Wih-
mane suwi rikkus kõige Liiwlaste wilja ära (1189),
tuna Theodorichi wil jal midagi wiga ei olnud.

Si is seletas üks pagana preester ehk tark seda
asja nSnda ära: Jumalad on wöera mehe õpetuste
pärast meie peale oma wiha wälja walanud. Neid
piame ära leppitada katsuma ja Dietrichi pahandatud
jumalatele ohwerdama. Aga enne olla ometi waja
jumalatelt küsida, kas nad teda ohmriks wastu wötta
tahawad. RahwaS kogus hiiele kokku. Oda pandi
püha tamme alla maha, walge hobune pidi jumalate
tahtmist kuulutama ning mungaga, kes seljas istus,
üle oda astuma. Hobune astus aga elujalaga üle
oda. Tark tõendas, et ristiusu Jumal hobuse seljas
istuda ja sealt hobuse jalga juhtida ning laskis hobuse
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selja puhtaks pühkida ja katset teist korda ette wötta.
Munk palus suure healega Jumalat ja löi r ist i ette.
Hobune astus jälle elujalaga üle oda ja Dietnchi elu
oli peastetud. S i i t läls ta ära Eestlaste sekka Eesti-
maale, kus sel ajal Iaanipäewal 1192 päikese war«
jutus oli. Eestlased pidasiwad teda nõiaks, kes päikse
ära sööwat ning tahtsiwad teda ära tappa. Suure
hädaga reisis ta Liiwlaste juurde tagasi, keS teda
jumalate otsuse järele rohkem usaldama hakkafiwad.
Nüüd elas ta Liimi wanema Kaupo juures, kes ras-
kete haawade pärast rängas haiguses maas oli. Munk
tampis talle metsarohtusid rohuks kokku, ilma et ise
oleks nende parandawat mäge tunnud. Kaupo haawad
paranesiwad, ta pidas seda munga imetüöks, heitis
tänulise meele pärast r ist i usku ja jäi eluotsani r ist i-
usule ja ta wäljalautajatele truuks abimeheks. Ka üks
teine Toreida Liiwlane laskis ennast surma woodil
ristida. Tema hinge olla üks ristiinimene 7 peni-
koorma laugusest näinud inglitest taewa kantawat.

Wahe ajal oli Meinhard juba sellest kõnelenud,
et Breemeni peapiiskop Liiwlased oma walitsuse alla
Vötwat ning hakkas neilt kümnese maksusid nõudma.
See sünnitas suurt pahandust. Ristitud Liiwlased
taganesiwad ristiusust ära ning ähwardasiwad piiskopi
elu wötta, kui see nende õigustesse julgeks puutuda.
Meinhard ei leidnud muud nöuu, kui Saksamaalt abi
otsima minna. Sellest plaanist saiwad Liiwlased aru
ja palusiwad teda Liiwimaale jääda. Ta saatis Saksa
kaupmehed kuni Düüna jöe suhu, kes talle abi tSota-
siwad tuua, ning tu l i siis tagasi, nagu oleks ta Liiw-
laste palwet kuulda wötnud. Kõdus wötawad paga-



nad teda aga hirmsa pilkamisega wastu, küsiwad ta
käest: ,,Tere rabi, kui palju maksab Gootlandis sool
ja wammuse riie?" ning ähwardasiwad teda surmaga.
Waewalt peasis ta oma lossi. Üksi kõigist maha jäe-
tud, ei wöinud ta kaua oma weikse salgaga julge olla.
Sellepärast wöttis ta nSuuks Eestimaale põgeneda,
kust ta kaupmeeste seltsis Gootlandi saarele lootis
saada. Liiwlased märkasiwad ta nöuu ja tahtsimad
teda reisipeal Eestimaale ära tappa. Aga üks Trei-
deni Liiwlane, Anno, teatas piiskopile ära, mis nSuu
Liiwlastel tema wastu olla peetud. Meinhard jäi
kantsi; ta ei peafenud maalt wälja. Aga ta saatis
munga Dietrichi Rooma paawstile teatama, kui kardetaw
ta olek, ja abi paluma. Ka tema maalt wälja pease-
mine oli raske. Ta pani preestri ehte ümber, istus
hobuse selga, ning läks raamat ja pühitsemise wesi
käes reisi peale. Wasta tulejatele ja küsijatele wastas
ta, et ta haige juurde minewat. Sel wiisil peasis
ta Liiwimaalt minema. Paawft käskis kõiki, kes juba
ristitud on, ristiusus pidada, kui mitte muul musil,
siis wagiwallaga ning töötas neile kõikide pattude andeks-
andmist, kes risti all Liiwimaale r ist i sõtta lähemad.
Seega oli werine sSda maa pärisrahwa wastu kuulu-
tatud. Meinhard oli mahe ajal Rootsimaa hertsogiga
ennast ühendanud ning Kuuramaale sõtta tahtnud minna.
Torm ajas aga nende laewad Wirumaa randa. Roots-
lased riifusiwad rahma käest maksusid ja ei nõudnud
kellegilt ristiusku heitmist, mis Sakslasi wäga pahan-
das. Warsti pärast seda wiskas raske haigus piis-
kopi töbewoodisse, kus ta meel LiiNlaste wanemaid
enesega ära lepitas ja neid manitses ristiusku kalliks
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pidada ning enestele tema asemele jälle uut piiskoppi
wastu wötta. Ristitud Liiwlased leinasiwad teda taga
ja kandsiwad ta kurwastusega hauda. Tema ei olnud
ristiusu seemet tule ega mõõgaga, maid waga meelega
ja armastusega wälja külmanud, mille wilja ta weel
oma surmawoodil rõõmuga nägi. Maesed ei jäänud
ta juures abita. Nagu Alnpeke^) ütleb, olla ta ise
kord näljas olnud, et wara kõik waestele jaganud.
Siis aga leidnud ta oma warakastid korraga jälle täis.

.60. Ber thold, teine piiskop (1196—1198).

Kui Meinhardi surmasõnum Bremmisse oli jõud-
nud, walis peapiiskop Hartwich Lokkumi kloostri abti
Bertholdi Hanoweri lähedalt uueks Liimi piiskopiks.
See peenikese kombetega ja lindla maimuga mees wöt-
tis peapiiskopi järelandmatu palme peale kardetawa
auu wastu ja läks hakatuses ilma sõjamäeta Liimi-
maale, et Liiwlaste meelt tundma õppida. Kui ta
Ükskülasse oli jõudnud, wöttis ta kõik kiriku omaduse
enese kätte, kogus rahma auusamad mehed nii hästi
paganad kui ka ristiinimesed, oma juurde ja püüdis
neid pidulise söögi ja joogiga enese poole meelitada,
ning seletas neile siis, et ta nende eneste soowil sur-
nud piiskopi asemele siia tulnud. Esiti tegiwad Liiw-
lased tema wastu lahked näod, aga warsti pidasiwad
nad isekeskes nöu, kas teda kirikus ära põletada, sur-
nuks lüia, ehk Düüna jões ära tuleks uputada. Kui
Berthold seda kuulda sai, põgenes ta laewaga Sak«
samaale ja sealt Rooma, kus paawst kirja ühes andis,
milles ta kõigile suurt hingeõnnistust töötas, kes Lii-



— 141 —

wimaa paganate mastu r is t isõ t ta lähemad. Nüüd
togus ta enesele sõjamehi ja tuli 1198 suure mäega
Liiwimaale Holme tantsi ette. Si i t saatis ta saadiku,
maale ja laskis Liiwlastelt küsida, kas nad ristiusku
wastu tahawad wötta ja kas need, kes seda wastu
Võtnud, toeste lubawad pidada. Liiwlased kostsiwad
uhkelt, et nad ristiusku ei taha wastu wötta ega ka
pidada. Piiskopi mehed oliwad laewadega Riia paika
maha jäänud, nii et ta siin midagi ei wöinud ära teha.
Ta läks laewade juurde tagasi ning pidas seal oma mees-
tega aru, mis teha tuleks. Riia mäe ligidale koguwad ka
Liiwlased kokku ning tasemad piiskopilt küsida, miks
ta söjawäge ühes toonud. Piiskop wastab: Sellepärast,
et teie risti usust pagana usu juurde, nagu koerad
oma okse tallale, tagasi olete läinud. Liiwlased ütlc^
siwad: Seda süüdi wSime kergelt heaks teha, aga
sina saada wägi kõdu tagasi ja tule omastega rahu-
likult oma lossi. Ainult neid, kes usku wastu wöt-
nud, wöid sundida seda pidama, teisi meelita sõnadega
wasw wötma, mitte witsadega. Selle peale tehti rahu
odade wahetamistega. Piiskop nõudis wanemate poegi
oma kätte pandiks, et rahu kmdel oleks, aga nad ei
annud. Warsti peale selle oliwad mõned Sakslased,
tes hobustele toitu otsima läinud, ära tapetud. Kui
piiskop seda kuulda sai, saatis ta Liiwlastele nende
odad tagasi, millega rahu lõpetatud oli. Kõhe algas
taplus. Liiwlased tuliwad hirmsa käraga Sakslaste
wastu, aga saiwad põgenema aetud. Bertholdi hobune
jooksis waenlaste sekka, laks Liiwlast tunnewad ta ära,
wötawad kinni, kolmas, nimega I m a n t , pistab ta
seljast odaga läbi ja teised kisuwad ta liikmete kaupa
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tükkideks. Sakslased oliwad oma peamehe surma pärast
wäga wihased ja tegiwad' kättemaksmise wihas Liim-
laste maa ja wiljawäljad laialt lagedaks. Liiwlased
kartsiwad suuremat lahju ning tegiwad waenlastega
rahu. Holmes lasksiwad 50 ja Ükskülas l igi 100
paganat endid ristida, wötsiwad preestrid oma juurde
elama ja andsiwad neile wiljast maksusid. Nüüd näis
rahu kindel olema ja sõjamehed söitsiwad minema. Aga
waewalt oliwad nad merele saanud, kui Liiwlased oma
hurtsikutest Düüna jõkke jooksiwad ning ,,oma jöe
puhtas wees ristimise wee maha pesesiwad, wöera usu
enestest ära heitsiwad ja ära söitwatele laewadele järele
saatsiwad." Saksad oliwad Ahe kuju nikerdanud ja
selle puu oksa pannud. Seda pidasiwad Liiwlased
nende jumalaks, kes weehäda ja katku pidi tooma,
wStsiwad ta maha, sidusiwad ta ühe laua peale ning
saadawad ta siis Düüna jögemööda Sakslastele Goot-
landi järele. Üks kuu pärast seda langesiwad nad
häkiste Sakste peale ja tapsiwad neist 200 meest
ära. — Kes üle jäiwad, pogenesiwad kartuse pärast
Holmi kantsi ja tahtsiwad sealt paganate wastu sodida.
Järgmisel kewadel wöeti nöuuks kõik papid ära tappa,
kes weel Lihawöte pühade ajal Liiwimaale jäänud ja
mitte Saksamaale pole läinud. Seesama otsus maksis
ka kaupmeeste kohta. Surma kartuses pögenesiwad
waimulikud mehed kuhu saiwad. Kaupmehed peastsiwad
oma elu suurte tingituste läbi. Liiwlased nägiwad
weel oma priiusest lühikest und. Palja sSna wöimuga
ristiusku siin wälja laotada, — selle peale ei olnud
enam mõteldagi, nüüd pidi möök ja tu l i appi tulema.
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I I . Tuli ja möök ristiusu wäljalaotaja.

61. Albert von Apeldern (1198—1229).

Sõna üksi ei jõudnud Liiwimaal enam midagi
korda saata; möök pidi appi tulema. Bremeni pea-
piiskop nägi seda ette ära ning otsis niisuguse mehe,
kelle kätte nii suure ülesande täitmist — Liiwimaa
ära wöitmist — wöis usaldada. See mees oli tema
sugulane Bremeni linna doomipraost A lber t von
Apeldern, rikkast, kuulsast soost, auu sees nmrstide
ja suurte meeste silmis, kõige wgewamas mehe eas,
tark ja lõpmata auuahne, wäsimata tööjõuga, terawa
pilguga riigimees. Selle mehe walis peapiiskop oma
tööriistaks Liiwimaale — Liiwlaste ärawöitjaks —
nende piiskopiks. Albert reisis kõige pealt põhja Skan<
omawiasse ja Saksamaale ning jagas igalpool risti
wälja ja kutsus kõiki ristisSidule Liiwimaa paganate
wastu, mis paawsti kirjajärele niisama pattudest puh«
taks tegi, kui ristisöit Ierusalemma. Gootlandist üksi
juba leidis ta 500 wöitlejat. Siis läks ta meel
Daam kuninga Kanut IV (1182—1202) juurde,
kes Läänemere rööwlit ära oli wöitnud ning Albertile
wäga kallid tingitusi tegi, ja Saksa keisri F i l ip Schwa-
beni käest palus ta ristisõitjatele kaitsmist. Risti
jutluste ja suurte töötuste läbi rikka saagi peale Liiwi-
maal togus ta kõige paremad sõjamehed enese ümber.
Kewadel 1200 sõitis Albert 23 laewaga, mis pöhja-
Saksa linnad talle annud, Düüna jõkke. Hulga suu-
rest soost saatjate seas oliwad ka tema wiis wenda
Hermann, Engelbert ja Rotmar, kes kõik Liimi-
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maale kõrgete waimulikkude ametite peale saiwad ning
Dietr ich ja Johannes, kes kui rüütlid Liiwlaste
saatuse ahela kulles tagusiwad. Tema ei tulnud mitte
enam üksi ristiusku kuulutama, waid maad ära wöitma.
Ta ei olnud mitte üksi preester, waid ka sõjamees,
kes ühes käes Kristuse kuju, teises käes mööka hoides
Liiwimaale astus. Sellepärast nimetatakse teda ka
mõõgaga apostliks. — Kui Albert kähe laewaga jõge
mööda kuni Kirchholmi kantsini üles läks, tungisiwad
Liiwlased kõhe tema kallale, wotsiwad teise laewa
kinni, tapsiwad mehed ära riifusiwad Alberti piiskopi
kuue ja auujävje üra. Piiskop pensis üle jäänud
meestega kantsi, kus Liiwimaale jäänud Saksa kaup-
mehed seni ajani wangis olnud, ning sai siin ümber
piiratud. Kcmtsis tõusis suur nälg ning täitis Saks-
lased surma hirmuga. Seal leiti maad ümber kae-
wades maa sest palju wilja. Waheajal hatkasiwad
waenlased, kes laugemale Düüna jõkke maha jäänud,
Aimlastele iga wnsi kahju tegema, rüüstasiwad maal,
süütasimad kõik nende majad ja wilja põllud põlema
jne. Sell wiisil oliwad Liiwlased sunnitud rahu tegema.
Aga Albert ei uskunud nende töötust mitte. Ta kut-
sus tähtsamad rahwa wanemad oma juurde pidule ja
laskis neid wäga sõbralikult söögi ja joogiga wastu
wStta. Söögi järele räägiti rahupidamisest ja Albert
nSudis pantisid. Li iwi wanemad ei tahtnud niisugu-
sest laubast midagi teada, ning seadsiwad ära tulema.
Aga seal nägiwad nad oma kõige suuremaks ehmatu-
seks, et maja, kus sees nad oliwad, sõjameestest sisse
oli piiratud. Iga ukse peal seisiwad neil sõjamehed
ees. Et neid muidu lahti ei lastud, andsiwad nad
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oma pojad, aru järele 30 noort meest, piiskopi kätte
pandiks. See oli esimene äraandmine ja pettus Krift«
laste poolt paganate wastu, mida need mitu korda
hirmsal wiisil järele on teinud. Albert wiis mängid
suure rõõmuga Saksamaale. Enne ärafsitmist otsis
ta linna ehitamise köha malmis ning saatis Toreida
Dietrichi Rooma paawstilt ehitamiseks luba küsima.
Paawst Innocenz I I I ei annud üksi luba, maid la
tähtsaid eesõigusi tulewale linnale. Järgmisel kewadel
1201 tuli Albert uute ristisõitjatega Liiwimaale tagasi
ja hakkas Ri ia linna ehitama.

R i ia l inna ehitamine 1201.

Sõjamehi, preestrid, käsitöölisi ja kaupmehi, kõiki
kutsus ta oma uude linna elama ja andis neile seal
tähtsad eesõigused. Piiskopi eluase ja Augustinide
llooster Ükskülast seati Riiga ning Doomi kirik sai
Riiga ehitatud. Alberti wend Engelbert sai Doomi
praostiks ja Toreida Dietrlch Düünamündesse ehitatud
uue Cistercini kloostri abtiks walitud. Noore linna
elanikkude arw kaswis wäga ruttu, sest ta oli kõige
tähtsam kaubakoht Liiwimaal Saksa ja hommiku maade
watzel. Paawst omalt poolt oli Riia käsuks ära keela-
nud, et ei tohi mujal laewa randa lasta. Kui 2
aastat pärast seda paawsti keeldu üks laew Schlotis
tinni pidas, saiwad kapten ja tüürimees selle eest surma
mõistetud ning kSik teised laewamehed Düüna jõelt ära
aetud. Selle läbi jäi Semgallaste kauplemine Kuura-
maal kängu, sadam Musse jöe suus sai aega mööda
liiwaga kinni maetud, nii et jõgi isegi omale teise tee
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otsis ning Düüna jöe suhu hakkas woolama, nagu see
praegugi weel on. Nüüd nimetakse teda Kuura Koiwa
ehk Aa jSeks.

62. Li iwiordu.

Igal sügisel reisis Albert Saksamaale ning tuli
kewadel uute ristisõitjatega sealt tagasi. Kes oma
patud ristisöiduga Liiwimaa paganate wastu terweks
eluajaks ära pesenud, woitlemise jänn kustutanud ja
warondust küllalt kotku riisunud, need ei tulnud teisel
aastal enam tagasi, waid laksuvad ennemalt Hommi-
kumaale ehk Italiasse ristisöitudele, mis palju meeli-
tawamad oliwad. Albertil oli aga Liiwimaa ärawoit-
miseks mehi tarwis, kes seal elasiwad ning mitte külas-
käija moodi Liiwimaal ei käinud. Tal pidi seisew
söjawägi olema. Seda puudust tundis ta elamast. Ta
latsus sel wiisil Saksa rüütlid Liiwimaa külge köita,
et ta neile mõisad kätte andis, nagu Baunerowile
Lennewarde ja Meindorpile Üksküla kantsid. Warsti
nägi ta aga ära, et sellega kaugele ei saa. Seda
wiisi oltks ta söjawägi hirmus palju maksma läinud
ning warsti maast puudus kütte tulnud. Tema truu
abimees, Düünamünde kloosti abt, endine Toreida
Dietrich, andis talle nöuu, iseäralist rüütli ordut asu-
tada, kes kui uus wSimuse abinöuu alati truuduseta
maa pärisrahwast sõnakuulmisele wöiks sundida. Sar-
nasid waimulikka rüütliordusid oli juba palju, mis
1118 Iohanitide ja templiherrade orduga algasiwad.
Nad oliwad kSik kiriku kaitfemiseks ning usu laiali
laotamiseks ühandatud ja muretsesiwad peale selle ka
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waette ja haigete eest. Paawst Innocenz I I I tinnitas
Alberti plaani ja sellega uue ordu 1202. Ordu
rüütlid nimetati Kristuse rüü t l i wennad. Nende
ordutäht oli punane mSSk ja rist walge mantli peal,
kust nad mööga rüüt l i te ehk Kristuse rüütlite nime
on saanud. Ordu sees oli kahesuguseid rüütlist. Esi-
mesed, kellede seas hakkatuses ainult weike osa sündinud
rüütlid oli, pioiwad töötust andma, et nad abielusse ei
heida, et nad paawsti ja piiskopi käsku kuulawad ja
terwe eluaja Läänemere äärsete paganate wastu taha-
wad wSidelda. Teised oliwad waimulikud wennad, kes
jumalateenistust pidasiwad. Peale nende oli ordu seas
weel teenijaid wendi, kel aga rüütli õigusi ei olnud.
Esimeste seas oliwad Bremeni, Lübeki ja Hamburgi
raeherrade pojad.

Ordu pea oli ordumeister ehk suurmeister; tema
järele tuliwad komturid, kes maal lossides üksikute
maakondade söjawäe ja ordumäisade üle walitsesiwad,
kümnese maksu määrasin)ao ja kohut möiftstwad. Ordu-
meister ja komturid kokku oliwad kõige ülem kõhus
Kapi te l , kes orduliikmete ja nende käes olewate Va-
randuste ja möisade üle walitses. Peale selle oli ka
weel üks marfchal ehk orduwäe ülem, kuna kõige ülem
söjawäe juhatus ordumeistri käes seisis. Esialgu oli
ordu asupaik Riias piiskopi palaStis, pärast WZnnu
linnas, kuhu ta orduriigi lõpuni (1562) jäi.

Esimeseks ordumeistriks maliti Winno, ke3 oma
julguse ja wapra meele pärast kSige paremine selle
köha peale kõlbas. Et ordurüütlid abielusse ei tohti-
nud astuda, siis wois nende arm ainult uute juurde
tulejate läbi Saksamaalt kaswada ja ordu seisma jääda.
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63. M e r e l a h i n g .

Kui 1203 piiskop mitme suurtsugu mehega ja
hulga ristisõitjatega Saksamaalt Liiwimaale tagasi
tuli, sai ta merel Saaremaa Eestlastega kokku. Nad
tuliwad Daanimaalt 16 laewaga, kus nad hiljuti ühe
kiriku oliwad ära põletanud ja paljaks riisunud, ini-
mesi tapnud ja wangi wötnud ning palju muud wa-
randust kokku riisunud. Ristisõitjad hakkasiwad kõhe
soja wastu walmistama, et paganatele nende kurja
kätte maksa. Saarlased aga ütlesiwad, et nad Kristlastega
rahu olla teinud, mispärast sSda tulemata jäi. Kui
Sakslased Gootlandi oliwad jõudnud ja nägiwad, et
paganaid nende rööwitud waraga Wisbi linna alt
rahuga mööda lasti minna, nurisesiwad nad wäga
linna kodanitkude ja kaupmeeste üle, et nad paganaid
rahuga oma teed lasewad käia. Linna rahmas aga ei
pannud seda nurisemist tähele ega läinud Saarlaste
peale. Siis läksiwad ristisõitjad piiskopi lubaga
paganate wastu sõtta. Eestlased seadsiwad endid
Vastupaneku peale malmis, kui pealetungimist märka-
siwad. Sakslastel läks korda kaks Eesti laewa ümber
piirata, kus palju wangis Kristlasi ja riisutud preest-
rite riideid peal oli, ning Wisbi linna wiia. Ligi 60
laewa meest leidsiwad nende laewade peal, Eestlaste
poolt surma. Kolmanda laewa, kuhu kõigest 8 meest
järele jäänud, pöletasiwad Eestlased ise ära, sest et ta
nii wähe meestega waenlaste käest ära ei oleks wöinud
peaseda. Vaenlased aga ei pidanud teda ka mitte
omale saama, kui nad teda enam kaitsta ei jõudnud.
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Albert saatis wangid kõige «varandusega, mis Saarla«
sed Daam maalt riisunud, Lundi piiskopi kätte Daam-
maale tagasi.

64. L i im i wanem Kaupo Roomas.

Albert oli oma uuele riigile lindla aluse pannud ning
paawst Roomas ja keiser Saksamaal oliwad talle
tugewateks tugedeks. 1203 saatis ta abti Dietrichi
ristiusku heitnud Liiwi wanema Kaupoga Rooma
paawsti juurde. Paawst wöttis Kaupot wäga lahkeste
wastu ja andis temale suud. Ara tulles kinkis ta
Liiwi wanemale kuldraha ja wäpi seitsme kuldtähega.
Kaupo, lellest ta suguwennad wäga suurt lugu pidasiwad,
jäi eluajaks ristiusule truuks ning aitas teda oma
wendade keskel laialilaotada. Tema sõna mägi mõjus
rohkem kui orduwendade tuli ja möök. Sakla maast
tuli iga kewadega uusi risti sõitjaid Liiwimaale, teiste
seas krahwid ja würstid hulga saatjatega. Nemad
kaitsesiwad kirikut paganate pealetungimise eest ja
aitasiwad Sakslasi oma wöiduteel ikka laugemale
tungida. Ilmliku wSimu läbi külwas Albert omale
aga hukatuse seemet, mis warsti tärkama hakkas.
Järgmise aasta sügisel jõudis Kaupo kolme laewaga
Dietrichi seltsis Roomast tagasi Riiga. Temale tuli
hulk rüütlid merel wastu, kes Saksamaale tagasi
läksiwad. Need puutusiwad merel Eestlastega kokku,
kes 10 riisumise ja 12 kaubalaewaga nende peale
tuliwad. Ühe laewa purustasiwad Kristlased juba ära
ja püüdsiwad teise ka kinni. Aga paganad tahtsiwad
ennem merelainetes otsa saada, kui Kristlaste kätte
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langeda, ja hüpasiwad kõik laewa pealt merde. Teised
laewad taganesiwad Sakslaste eest tagasi, kes enne
toju jõudmist mere peal weel wäga palju wiletsuft
nägiwad.

65. Li t tawide tü l id .

Kawal Albert oskas naabrid üksteise wastu ülesse
kihutada ja tülisse ajada, mille läbi nad oma jõud
ära kulutasiwad, nii et nende ärawöitmine üsna
kergeks läks. Nõnda tulid 1204. aasta kewadel
Littawid 2000 ratsamehega Eestimaale sSda pidama.
Kui nad Düüna jõge mööda Riia linnast mööda söitsiwad,
astus nende ülem Sülgate maale linna w antama,
Sakslased tuliwad talle wäga lahkelt wastu ning
andsiwad talle mõdu juua. Omaste juurde tagasi
jõudes naeris ta Sakslasi, et neil mõdu pakkudes
käsi hirmu pärast mürisenud ning ähwardas nende
linna ära häwitada, kui Eestimaalt tagasi tuleb.

Kui Sülgate oma sõjamäega ära oli läinud, tuli
Semgallia würst Wefthard Riiga ja töötas Sakslastele
appi tulla, tui nad Littawlaste küllale läheksiwad.
Sakslased nSudsiwad temalt pantisid, et ta sõna ei
murraks. Westhard tuli taunis suure wäega Riia
alla ja andis pandid Sakslaste kätte. Nüüd walmis-
tasimad ka Saksa rüütlid endid taplusele ette. Mitmed
kawalad mehed saadeti Toreidasse, et sealt järele
kuulata, kust Littawlased tagasi tulewad. Need tuliwad
arutu suure riisutud märaga, hulga wangide ja luge-
mata weiste ja hobustega läbi LiiiVimaa tagasi.
Et nad Liiwlastega rahus oliwad elanud, siis jäiwad
nad rahulise südamega Liiwlaste peale usaldades
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Kaupo tantsi juurde ööseks. Seda saiwad wälja
saadetud luurajad teada ja teatasiwad Riias. Kõhe
seadsiwad Semgallid ja Riiglased endid neile teele
ette ning langeüwad häkiste nende peale. Littawide
poolt langesiwad ligi tuhat kakssada meest, nende seas
ka Sülgate ise, kes saaniga sõitis. Semgallid raiusiwad
ta pea otsast ära ja paniwad saanide peale, mida nav
ainult Littawide peadega oliwad täitnud, et neid kõdus
jumalatele ohwerdada. Sellega ei olnud see hirmus
tapmine weel lõpnud. Ka õnnetumad Eestlased, keda
Littawlased wangideks ühes wedasiwad, saiwad Sakslaste
mööga läbi halastamata südame ja külma merega ära
tapetud, sest et nad ristiinimeste waenlased olla. Nüüd
alles tuli hirmsa weremängu lSpujärk, riisutud waranduse
jagamine Sakslaste ja Eemgallide wahel. Kui Lit-
tawide õnnetusest nende kõdu sõnumid saadi, siis poo-
si wad 50 naist endid üles, et oma meestega pärast
surma jälle kokku saada.

66. Li iwlaste sõjad ja langemine.

Mitmel puhul katsusiwad Liiwlased oma waenlaste
üle wöitu saada, mis neil aga ialgi korda ei läinud.
Piiskop hakkas omale wäljaspoolt abi otsima. Ta
saatis abti Dietrichi Polotski kuninga Wlad imi r i
juurde, et sellega sõbrust teha ja tingituseks wäga
uhket sõjahobust kätte wiia. Semgallid riisusiwad
saadikud tee peal paljaks, nii et nad palja eluga
minema peasiwad ja kuninga Wladimiri juurde jkiud-
siwad. Aga Liiwi saadikud olid neile ette jõudnud
ning kuningat enesele appi kutsunud. Kuningas jäi
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Liiwlaste poole ning laskis abti wahi alla panna.
Sellel läks ometigi korda ühe kerjaja läbi Riiga
kirja saata. See tuli wälja ja kuningas pidi teist
wiisi oma asju ajama. Ta saatis saadikud Riiga, kes
Liiwlaste ja Sakslaste wahel kohut pidiwad mõistma.
Nendega ühes mõis ka abt oma meestega koju minna.
Ühtlasi saatis kuningas aga weel teised saadikud
Liiwlaste ja Lätlaste sekka laiali, et neid piiskopi
wastu sõtta kutsuda. Liiwlased tuliwad rõõmuga,
kuid Lätlased jäiwad koju. Kuninga saadikud nSudsiwao,
et piiskop nendega linnast wälja Wooga jõele nöuu
pidama tuleks. Piiskop ei läinud, waid ütles, kui
neil temaga asja, siis wöiwad nad linna tulla.
Nõupidamise paika kogus hulk Liiwlasi kokku. Üks-
küla kantsist saadedi kaks ristitud Liiwlast K i r ian ja
Laian oma suguwendi waigistama ja rahule jääda
manitsema. Mõlemad mehed tapeti hirmsal wiisil
ära. Siis tormasiwad Liiwlased Holme kantsi peale
ja wöitfiwad ta ära. Preester Johannes, kes Wirumaal
sündinud, lapse pölwes wangina Saksamaale wiidud,
tust piiskop Meinhardt ta lunastas ja kloostrisse
ristiusku õppima pani, leidis hirmust otsa. Ta oli
palju Liiwlasi ristiusku pöõrnud.

Mõneks päewaks jäiwad Liiwlased Holme kantsi,
riifusiwad Sakslasi ja tegiwad neile iga wiisi kurja.
Siis läks aga paljudel himu ära ja nad laksiwad
koju. Üks Sakstele truu Liiwlane Lembewalde
andis seda piiskopile teada. Kõhe saatis see oma me-
hed Holme kantsi paganate käest ära wöitma. Lahing oli
palaw, wöit jäi Kristlastele. Mitmed peastsiwad endid
ujumisega. MässajateLiiwlaste wanema Ako pea wiidi
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Wöidu kuulutusega piiskopile wöidutäheks. Ako ol i
Polotski kuninga Sakslaste wastu üles kihutanud ja
rahwa mässama pannud. Teised wanemad wiidi Riiga
wangi ja pandi seal ahelasse, kust piiskop nad pärast
Saksamaale wiis. — Nüüd tahtfiwad Sakslased kord
ka Koiwa Liiwlasi käristada, kes neile palju paha
teinud. Et Semgallid Koiwa Liiwlastega ehk Toreida-
lastega waenluses elasiwad, siis lüksiwad need Saks-
lastele nende palwe peale hea meelega appi. West«
hard töi 3000 meest sStta. Sellest anti üks jagu
Kaupo kätte, kes oma endise kantsi peale läks, kus
tema sugulased elasiwad. Need pögenesiwad, känts
oli Kaupo käes. Ta riisus oma endise kõdu paljaks
ja andis ta siis tuleroaks. D a b r i e l i kantsi Toreidat
ei suutnud nad ära wöita, see oli li ig tugew. R i i -
suti ja rööwiti sellepärast maal ümberringi ning tuldi
suure sõjasaagiga Riiga tagasi, kus kõik ära jagati.
Kahju saanud Liiwlased kutsusiwad teistkorda Polotski
kuninga enesele appi, kes ka tul i ja Holmi kantsi
ümber piiras. Sakstel oli õige peenike peus ja kar-
tus suur. Ta tahtis Riiga minna, aga salakuulajad
töiwad talle sõnumid, et köit teed Riia ümber täis
kolmenurgelisi naelu olla, mille otsas inimesed ja ho-
bused oma jalad lõhki ajawat, ja et merel laewu
nähtud. See pani Polotski kuninga kartma ja ta
läks 11 päewase ümberpiiramise järele Holme kantsi
alt tagasi. Uut hirmust sõda Sakste poolt kartes,
hakkasiwad Liiwlased rahu paluma. Rahupandiks pi-
diwad nad kõikide oma würstide ja ülemate pojad
andma. Nüüd seadsiwad Sakslased neile maksusid
peale, millest nad enam tänapäewani wabaks pole



— 154 —

saanud. Nüüd saadetakse preestrid nende sekka ja
ristimine algab igal pool. Nüüd on Liimi rahmas
ära ladunud, ainult wähe riismeid leitakse meel
Domesnina rannal Kuuramaal. Liimlaste wiha Sakslaste
wastu oli nii suureks kaswanud, et haiget surmawoodil
meel nende sõnadega trööstitu ,,Mine, õnnetu loom,
paremasse ilma, kus Saksad mitte enam su peremehed,
waid su sulased on."

Saksa keiser, kes ennast Liiwimaa ülemaks isandaks
pidas, linkis selle maa piiskopile. Ordu wendade
arw kaswis iga aastaga ja nende sissetulekud kip-
pusiwad kitsaks jääma. Sellepärast palusiwad rüütlid
kolmandamat osa Liiwimaast omale, mis piiskop järele
jätmata palwete peale wiimaks ka lubas. 1207 oli
Toreidasse üks risti sõitja rüütel G o t f r i d kohtumoistjaks
saadetud. See mees kogus tüliasjade seletamise eest
rahma käest enesele palju raha, kellest ta ainult weikse
osa piiskopile töi. Teised r ist i sõitjad murdsiwad
lasti lahti, kust 19 marka warastatud hõbedat leiti,
muud asjad meel arwamata, mis ta ära tarwitanud.
Tema oli raha eest õigust annud ja õigeid inimesi
nülginud. Ta suri kõledat surma.

67. Lätlased heidawad heaga al la .

Liiwlaste langemisega oli elaw müür Lätlaste
oma walitsuse eest langenud. Ristiusu kandjad tungi-
siwad nende juurde oma kähe preestri A lob rand i ja
L ä t i H indr ikuga. Lätlastel oli nende tulek wäga
meelejärele, sest Sakslastest lootsiwad nad abi Littawlaste
ja Liiwlaste wastu. Aga teisel pool seisis wägew
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Wene rahwaS, kes nende käest kaua aega juba maksusid
nõudnud. Et nad ise otsust teha ei julgenud, kumma
rahwa alla heitmine kasulikum oleks, siis küsisiwad
nad jumalate käest nöuu, kas nad Pihkwa wSi Riia
preestrite käest ristimist wastu pidada wotma. Juma-
late otsus oli Sakslaste poolt. I lma wastu panemata
lasksiwad Lätlased endid nüüd ristida ning warsti
tSusiwad ristiusu kirikud terwel Lätimaal nähtawale.
Lätlased oliwad seega Sakslaste alla heitnud ning
neid oma peremeesteks tunnistanud. WSidetud maa
jagas piiskop enese ja ordu wohel ära, ning wöttis
woidetud rahwaste käest maksusid ja sõjamehi wöitmata
paganate waStu sõdimiseks.

. P i k s e p i l v , p e a k ö h a l .

1. Efimlsed põrutused.

68. S a k s l a s t e esimene kokku p u u t u m i n e
E e s t l a s t e g a .

Kui Liiwlased, Semgallid, Littawid ja arad Lät-
lased alla heidetud oliwad, siis hakkasiwad ristiusu
toojad ka Eestlaste ärawöitmise peale mõtlema. Nad
oliwad neid juba aastal 1203, kui A lbe r t oma
wendadega Liiwimaale sõitis, W isb i linna all ja
pärast seda siis, kui Dietrich ja Kaupo Roomast
tagasi tuliwad, küllalt tundma õppinud. Eestlaste
kerged, weilsed lamad oliwad nende suured, rasked
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laewad ümber piiranud ning palama wöitluse järele
«i olnud nad midagi suuremat ära wöinud teha, kui
kaks Eestlaste laema ära wSita. Ühe pöletasiwad
Eestlased ise ära, sest et sinna wähe mehi peale oli
jäänud, kes teda tvistist waenlaste kätte oleksiwao
pidanud jätma ja 13 läksiwad oma teed. Nende söja«
himu ja julgust tundsiwad nii hästi Sakslased kui
Lätlased, kes oma nõrkuse ja ara meele pärast Eest-
laste pölgduse all oliwad ning lellele nad sellepärast
palju üle kohut teinud. Tark piiskop nägi kõhe ära,
mis siin teha oli. Ta äratas Lätlaste seas kätte-
maksmise himu Eestlaste wastu. Suure rõõmuga
saatfiwad Sakslaste läbi julgeks saanud Lätlased oma
saadikud 1208 Ugaunia Eestlastelt nõudma, et nad
lõik seda ülekohut ilusaste ära tasuksiwad, mis nad
Lätlastele ja Sakstele teinud, kelle kauba moorid nad
enne Ria linna ehitust Pihkwa tee peal ära riisunud.
Eestlased ei wötnud ettepanekut kuulda ega lubanud
riisutud warandusi ialgi tagasi anda, maid saatsiwad
Läti wanemad Russmi Waridate ja Talibaldi ähmar-
dustega tagasi. Kui ka Sakslaste eneste saadikud,
kes Saksa kaupmeestelt riisutud warandust tagasi
nöudsiwad, teatusega minema olid saadetud, siis läks
piiskopi wend D ie t r i ch Saksa rüütlite ja kaupmeestega
Toreidasse, kus ta Liiwlased ja Lätlased kõik kokku
kogus ning sealt suure ja tugema mäega Ugauniasse
ruttas. S i is riisuti kõik külad paljaks, põletati majad
maha ja tapeti inimesed ära. Wiimaks nMsiwad
nad meel Otepää linna ära. Kolm päewa puhkasi-
wad nad Ugaunias, enne kui suure riisutud märaga
ja söjawangidega koju hakkasiwad tulema.
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Ugaunia rahmas kutsus Saks lased appi ja
läks Lätlastele kätte maksma. KSik, mig ette tu l i ,
ri isuti ära ja üks mees Wardeke põletati elusalt ära.
Thalibaldi känts Beewer piirati ümber ning sõditi terme
päew walli tagast Lätlastega. Lätlaste preester män«
gis linna walli peal kannelt ja laulis seal juures wai-
mulisi laulusid. Seda laulmist ja mängimist jäiwad
Eestlased suure imeks panemisega kuulatama, unustasi-
wad wihawaenu ja kättemaksmise ning läksiwad koju
tagasi. Lätlased saatsiwad aga läbi ööd saadikuid
WSnnu linna ordumeistrit W inno appi Eestlasi taga-
ajama. Teisel hommikul tul i Winno oma meestega
Beeweri kantsi alla ning läks Lätlastega Eestlasi taga
ajama, aga ei saanud neid enam nähagi. S i is kutsu-
siwad Beeweri Lätlased ka weel kõik teised omaksed
kokku ning läksiwad otse teed Sakalasse, kus nad mehed,
naised ja lapsed, keda kõdust leidsiwad, armuta maha
löiwad, kolm sada ülemat meest ära tapsiwad, majad
maha pöletasiwad, wara, weised, hobused ära riisusiwad
ja tüdrukud mangi wiisiwad. Kui nende käed tapmi-
sest ära oliwad wäsinud, siis pöörsiwad nad koju tagasi,
jagasiwad oma saagi Rüütli wendadega ning kiitsiwad
suure röemuga Jumalat, kes paganatele ni i hirmust
otsa saatnud. Eestlased leinasiwad langenud omakseid
kaebtuste ja joogipidudega taga ning pöletasiwad nende
surnukehad ära. Läti manem Russ in aga kiitles:
M i n u lapselapsed saamad seda oma lastele kolman-
dama ja neljandama pölweni jutustama, mis Russin
kSige kõrgema abiga Sakalaste surnukehadele teinnd."

Piiskop Albert ei olnud sel korral ise Liiwimaal.
Tema wend Hermann kartis, et Eestlased nüüd wistist
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suure sõjamäe kokku korjawad ja Lätlaste kui ka Saks-
laste peale tulewad. Sellepärast kutsus ta Lätlaste
man emad oma juurde ja andis neile nöuu üheks aas-
taks Eestlastega rahu teha, seni kui piiskop Saksamaalt
uue sõjamäega tagasi jõuab. Lätlastele oli see nSuu
wäga meelejärele. Sakalased, kelle jõud wäga kurna-
tud oli, leppisiwad nende rahupakkumisega kergeste kokku
ning tegiwad aasta peale rahu.

69. O r d u k ö l w a t u s .

Eestlaste wastusödimine oli ordumeistri W i n n o
wiimane sõjamehe töö. Ordu oli Liimi ja Lätimaast
kolmandama jao enesele saanud, mis teda tugewaks ja
rikkaks tegi. WSnnu känts oli ordu kefk-asupaigaks
saanud, kus ordumeister ja suurem hulk orduwendi
elas. Nende noorte, õnne otsijate sõjameeste südamed
ei olnud mingi sidemega Liiwimaa külge köidetud, maid
nende elu-ülesanne oli siin ainult wöitlemine ja tap-
mine. Sellepärast ei wöinud sugugi teiseti olla, kui
et niisugusest olekust pidiwad toored kombed kaswama
ja kõik inimlikud kiired kõige kõrgema kraadini tõusma.
Nende tegusid sõdades ja röüwikäikudel tunneme juba
weidi ja saame allpool rohkem tundma õppima. M i s
nad rahu ajal tegiwad, sellest on wähe teateid järele
jäänud. Aga nendest wähedest teatetest paistab wäga
kohutaw pilt. Uute alamatega käisiwad orduwanemad
piirita waljusega ümber, rööwisiwad neilt tihti kõik
ära, mis neil oli ning pidasiwad nende peale ülekoh-
tust kohut. Kaebtused ulatasiwad ka piiskopi törwu;
tema oleks hea meelega aidanud ja õigust jälle oma
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raja sisse pö õrnud, aga taltsutamata noored rüütlid,
kes mööka teerutasiwad, oliwad talle juba üle pea kas-
wanud ega wötnud tema manitsusi enam kuulda. Isegi
uues ordulossis tul i hirmus mõrtsuka töö ette. Rüü-
tel W igber t von Soest, kes kölwatu elu parast
ordust wälja oli heidetud, kandis ordumeistri wastu
ammugi sala wiha. Ühel pühapäewal, kui kõik teised
orduwennad kirikusse oliwad läinud, kutsus Wigbert
ordumeistri ja preestri Iohannesse enese juurde ordu
lossi. Kui Winno üle ukse sisse astus, lSi Wigbert oma
suure söjakirmega ta pea lõhki, tappis ka juures olewa
preestri Iohannesse ning pSgenes siis ise ära. Tema
tegu tuli wälja, ta woeti kinni ning mõisteti hirmsal
wiisil surma. Ühe wana Riia linna kiriku müüride
seest on inimese luid leitud. Mõned arwawad, et need
Sigberti luud on, kes elusalt sinna sisse müürit i .
See ja teised hirmsad teod ordu rüütlite keskel ras-
tendasiwad usutööd suurel möödul. Ümber pööretud
paganad oliwad Kristlaste armastusest kuulnud, mis
kõik inimesed ühte köitwat, ning waatasimad lapseliku
usaldusega oma uute Isandate peale. Niisugused teod
kiskusiwad nende silmade eest kätte maha ja nad nägi-
wad oma lootuste asemel hirmust tõsidust ning usk
preestrite ilusate sõnade sisse laotas oma endise jSu
ja mõju. — Winno asemele walis ordu ise, ja mitte
enam piiskop Albert W o lk in i teiseks Liiwimaa orou«
meistriks. Selle sammuga oli ordu juba näidanud,
et ta ilma piiskopita oma asju tahtis ajada. Uus
meister hakkas kõhe näitama, et ta piiskopi käskusid ei
taha kuulda. Sellest sigis wiha waen piiskopi ja ordu
wahel, kes mõlemad ilmlikku walitfust oma kätte kiskusiwad.
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70. Uued plaanid.

Aastane rahu aeg Eestlastega sai otsa ja piiskop
Albert oli uute ristisõitjatega Saksa maalt tagasi tul-
nud. Nüüd kutsus Wömm rüütlite ülem Berthold
Lätlaste wanemad N ussini ja teised oma meestega
ja Wendidega Eestlaste wastu Mta. Eestlased, kes
waenlaste kurjast nöuust midagi ei teadnud, oliwad
kõik kõdu külades, kus nad surma leidsiwad. Kui waen-
lased kõik külad ara oliwad põletanud ja maa lagedaks
rüüstanud, läksiwad nad rööwitud waraga ja naiste
ning tüdrukutega oma teed.

Kui Toreida Liiwlased, les ikka Eestlastega ühte
oliwad hoidnud, seda kuulsiwad, läksiwad nad piiskoppi
paluma, et see Eestlasi ära latsuks lepitada. Piiskop
saatis preestri A lobrandi Ugauniasse lepituse kaupa
sobitama. Rahwas oli aga Sakslaste ja Lätlaste üle,
kes rahu rikkunud, nii wihane, et piiskopi saadiku kõhe
ära tahtsiwad tappa. Wanemad keelasiwad rahwast,
et ta saadikutesse ei puutuks, sest kes siis meel saadi-
kuid usaldaks nende juurde saata! Ngauniast läksiwad
nüüd Eestlaste poolt saadikud Riiga piiskopi juurde
ning tegiwad seal rahu kauba lindlaks.

Kuurlased hoidsiwad ka Eestlaste poole ning
ootasiwad parajat aega, mill Sakslaste peale wöik-
siwad langeda. See aeg tuli. 1209 aasta kewadel
sõitis piiskop Albert ristisõitjatega tagasi Saksamaale.
Saaremaa ligidal tuliwad häkiste kahetsa Kuurlaste
mererööwli laewa neile wastu. Ristisõitjad tuliwad
weikesto laewakestega Kuurlaste wastu, kes oma
laewad laks kSrwuti ülesse oliwad seadinud. Kui
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Sakslaste paadid nende juurde saiwad, kiskusiwad
kuurlased need oma laewade wahele ja tapsiwad palju
rüütlid maha. Kui nad nägiwad, et wöidu saamise
lootust ei olnud, siis pögenesiwad nad suurte laewade
juurde tagasi ning söitsiwad edasi Saksamaale. Nende
keskelt oli 30 rüütlit langenud, lellede pärast piiskop
leinas. Kaks Gootlandi kodanikku on nende kehad
kokku korjanud ning ristiusu kombe järele pühalikul
wiisil maha matnud. — Mõni aasta pärast seda
leidsiwad Saksamaalt tulijad ristisõitjad Kuurlased
Gootlandi saarel suure riisutud märaga. Nad piirasi-
mad Kuurlased ümber, wöitsiwad nende käest neli
rööwli laewa kõige saagiga ära ja wnsiwad Riiga.
Uue riisutud wara seaS leidsiwad nad ka palju lambaid.

7 1 . Sõ jad Otepea a l l .

Nowgorodi ja Pihkwa kuningad M s t is lam ja
tema wend W l a d i m i r tuliwad oma ühendatud
mägedega 1210 Nngaunia maale Otepea kantsi alla,
piirasiwad ta ümber ja södisiwad seal kaheksa päewa.
Kui wiimaks toidu ja wee puudus kätte tul i , palusiwad
Eestlased rahu. Venelased nöudsiwad 400 marka nähku
söjakuluks, ristisimad mõned inimesed ning läksiwad
siis oma teed. Pärast seda kogus WSnnu Berthold
kõik Lätlased ja Liiwlased kokku ning läks nende ja
piiskopi meestega Otepea kantsi alla, kus nüüd wähe
rahwast oli. Kartuse pärast, et nad ometigi wastu
panna ei suudaks, wdtsiwad linnalased Bertholdi
heaga kantsi wastu. Piiskopi sulased aga tormasiwad
ka sisse, tapsiwad mehed maha ja wötsiwad naised
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wangi ning riifusiwad palju wara enestega. Ainult
mõningad peafesiwad põgenemise läbi. M5ni päew
puhati paigal, jagati wara ära, pandi linn põlema
ja siis mindi koju.

72. L i iw l as te , Kuur laZte ja Eestlaste ühendus.

Söjatuluke oli kord leegitsema pantud, ta lagunes
ikka laiemalt Eestlaste sekka laiali, nmg seisma jäämist
ei olnud enam loota. Eestlased hakkasiwad ikka rohkem
aru saama, et Sakslaste sõjad nende wastu mitte
ainult rööwimise käigud ei olnud, nagu siiamaale
teiste rahwaste poolt, kes maale riisuma tuliwad,
maksusid maksma sundisiwad ning siis jälle oma teed
läksiwad. Sakslased asusiwad ise maale elama, wSitsi-
wad ühe rahwa teise järele ära ning paniwad neile
maksusid peale, millest nad enam lahti ei saanud.
Taanlaste ja Rootslastega oliwad nad kergeste walmis
saanud. Kui kitsikus käeS oli, maksiwad nad wälja,
mis waenlased nöudsimad. Oliwad maksu nõudjad
ära läinud, wötsiwad maksjad oma mehed kokku ning
läksiwad ja riisusiwad tagasi, mis neilt ära wiidud.
Nõnda langesiwad Eesti mererööwlid 1188 Upsalu
peapiiskopi peale, tapsiwad ta ära, läksiwad pealinna
Sigtuna tallale ja pöletasiwad ning löhkusiwad selle
maa tasa. Sest ajast saadik pole Sigtuna linn ialgi
enam endise suuruse ja kuulsuse sisse saanud.

Liiwlased, Kuurlased ja Eestlased pidasiwad nöuu
ühel meelel Sakslaste wastu wälja astuda ning
otsisiwad Littawide, Semgallide ja Wenelaste juurest
weel abi. Lätlased jäiwao üksi weel piiskopile ja
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ordule truuks ning södisiwad nendega ühes Kuurlaste
wastu, kes 1210 Riia linna ära tahtfiwad wöita.
Kuurlased oliwad suure laewa mäega linna alla tulnud
ning södifiwad wäga wapraste. Kui üks Kuurlane
n3nda raskeste haawatud sai et, ta maha langes, siis
raius naaber ta pea otsast ära. Linnal oli suur
kitsik käes. Õnneks ei olnud Liiwlased neile appi
julgenud tulla ning Wenelased ja Littawid ei jõudnud
ka nii ruttu Riia alla. Wahe ajal oliwad Sakslased
linna ümber terawaid kolmenurgalesi raudnaelu maha
pannud ning Toreida Liiwlased Kaupoga neile appi
jõudnud, nn et Kuurlafed kahjuga pidiwad taganema.

73. Eestlaste wöit Ümera jõel.

Sakslased nägiwad ära, et asi wäga tõsiseks ja
kardetawaks wöib minna, kui waenlased ühel nõul
nende wastu tulewad. Ehk piiskop küll Saksamaalt
hulga wäge selle juurde oli toonud, siiski oli kõige pealt
tarwis seda kardetawat ühendust waenlaste wahel
lohkuda. Ta saatis kõhe rüütli Rudolf von Feeriko
hulga meestega Polotski kuninga V lad im i r i ga rahu
tegema, kes ka waenlaste nõusse oli heitnud. Kui
piiskopi saadik Rudolf omastega Wönnu linna ligidale
jõudis, leidis ta linna Eestlastest ümber piiratud.
Ta peasis weel suure waewaga linna. Eestlased weoa-
siwad hulga puid kokku, paniwad tule otsa, et kantsi
ära põletada, tSiwad metsast suured puud kõige juur-
tega wälja, södisiwad nende warjust tuld ja suitsu
kantsi ajades. Kolm päewa oliwad nad juba linna
all sõdinud ja olcksiwad ta wistist ära wSiwud, kui
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neljandamal päewal Kaupo Lnmlaste ja Lätlaste ning
Riialastega linnale mitte appi ei oleks jõudnud. Kui
Eestlased seda nägiwad, taganesiwad nad üle Koima
jöe ning jäiwad Beeweri tee äärde laagrisse. Teisel
hommikul läksiwad WSnnu ordu wennad, Kaupo oma
Liiwlastega ja Lätlased neile järele. Ümera joe ääres
metsades ühe järwe kaldal kinni pidades saadawad nad
salakuulajad wälja, kes selle sõnumiga tagasi tulewad,
et Eestlased üle Ümera jöe põgenenud olla. Eestlased
aga oliwad teisel pool järwe Ümera metsades peidus.
Kõhe kihutawad ordu wennad Lätlased ja Liiwlased
põgenejaid taga ajama, aga Eestlased tulewad neile
terme mäega wastu. Taga ajajad ehmatasiwad kangeste
ära ja kahetsesiwad wäga, et nad nii ettewaatamatalt
pea tuide pistnud, ning Riiast appi tulewat rüütlite
söjawäge ära ei ole ootanud. Üks rüütel A r n o l d ,
kes julgust ei laotanud, wöttis sõjalipu oma kätte ja
hüüdis: Astugem kokku, Saksa wennad, sõdigem ja
ürge põgenegem mitte paganate eest. See oleks häbiks
meile ja meie rahwale. Nüüd algas hirmus sõda.
Mitmed rüütlid, Kaupo poeg B e r t h o l d ja wäimees
Wane langesiwad. Liiwlased paniwad põgenema ja
wiimaks ka Sakslased, kui nägiwad et enam wastu
ei jõudnud panna. Eestlased ajasiwad ratsamehi Saks-
lasi ja Liimi ja Läti jala, wäge taga ning löiwad
palju põgenejaid maha ja wötstwad muist mangi.
Kui waenlaste mägi taieste laiali pillatud ja ära
wöidetud oli, siis wiisiwad nad söjawangid Ümera
jõele ning piinasiwad mitmed neist seal surnuks.
Sakslastest tüpsetastwad nad mSned elusalt ära ja
mõnedele raiusiwad ristid selga.
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Selle wöidu järele koju jõudes saatsiwad wöitjad
kõigisse Eestimaakondadesse sõna, et nad endid ühendaksi-
wad. Ja kõik töotasiwad üks süda ja üks hing olla.

Wahe ajal oli piiskop uued saadikud Polotski
kuninga juurde saatnud ning temaga igawese aja peale
rahu teinud.

I I . Wäl t lööb sisse.

74. Soontagana l inna langemine.

Iöu lu ajal 1210 kogusiwad Sakslased Lätlastest,
Liiwlastest ja Wenelastest, kes nendega rahu oliwad
teinud, wäga suure wäe kokku ning läksiwad mööda
mere jääd Soontagana maakonda. Et Liiwlasi mitte
ei usaldatud, siis wöeti nende käest enne pantisid,
mille läbi neid sunniti ühes wöitlema. Enne kui tee-
wahid waenlastest küladesse teatust saiwad nma, oli
terwe wägi ennast üle maa laotanud ning riisus,
rüüstas ja tappis mitu päewa järgimööda. Si is kogus
ta Soontagana linna ette. Kui kolm linna ara olimad
põletatud, siis pöörsiwad ristiinimesed mangi wöetud
naiste ja lastega, 4 tuhanda lehma ja härjaga, luge-
mata hulga hobuste ja söjawangidega ning kõige muu
waraga koju tagasi. Kõdu jõudes liideti Jumalat, et
ta waenwste üle wöltu annud ning jagati riisutud
wara oma keskel ära. Eestlastest oli palju külma
kätte surnud, kes waenlaste eest kõdust ära pogenesiwad.

Nüüd walmistasiwad Eestlased Sakalas, U g a u -
n ias ja Soon t aganas sõja wastu. Kõik pidiwad
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järgmisel kuupaistel üheskoos Riia linna peale minema.
Sakslased oliwad sellest aga märku saanud ning tötta-
siwad neile aegsaste wastu.

Et Soontagana malewat meel seal ei olnud, pögene-
siwad Sakala ja Ugaunia Eestlased ära. Üks mees
jäi Sakslaste juurde ja see teatas neile, et Soonta-
ganast suurem wägi weel teel olla. Riiglased ja Liiwlased
läksiwad tagasi, nmfiwad k3ik oma waranoused naise
lastega linnadesse ja kogusiwad wäge kokku. Kui Soon-
tagana ja teiste maade mehed Sakalasi ja Ugaunialasi
eest ei leidnud, ei hakanud nad enam edasi minema
ega Kristlasi üles otsima, waid pöörsiwad Metsapoolest,
kus nad ristiusu kirikud ära riisusiwad, koju tagasi.

Kolmandamal kuul hakkasiwad Sakslased endid Eest-
laste wastu sodimiseks walmistama ning andsiwad
Valjud käsud kange ähwardusega kõigile Liiwlastele, ja
Lätlastele, et kõik pidiwad ühes tulema. Sel musil
saadi wäga suur söjawägi kokku ning piiskopi õemees
Engelbert, Toreida walitseja, läks hulga orduwendadega
ja ristisõitjatega ühes Sakala maad ja Wiljandi linna
ära wöitma.

75. W i l j a n d i ärawöi tmine.

Kõige pealt piirati W i l j a n d i linn ümber (1210).
S i is saatsiwad Sakslased, Liiwlased ja Lätlased maad
paljaks riisuma. Need käisiwad keik külad ja talud
korda pidi läbi, riisusiwad nad paljaks, pSletasiwad
äro, löiwad inimesed maha ja medasiwad muist wangi.
Wönnu ülem rüütel Ber tho ld ja Läti wanem Russin
toowad wangid linna walli ette ning lubawad nad
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siis elawalt neile kätte anda, kui l inn ennast heaga
alla heidab ja ristiusku wastu wöttab. Selle tingi-
misega ei olnud Sakalased rahul, maid ähwardasiwad
Sakslastele hirmfaste kätte maksa, kui nad oma kätt
wangidesse julgeksiwad pista. Aga wangid tapeti nende
silma all ära ja heideti walli kraami! Linnalastega
lubati sedasama teha. Need halkamad nüüd nootidega
waenlaste peale laskma, ja surmawad nendest paljugi.
Hallatakse warjutornisid ehitama. Liiwlased ja Lät-
lased weawad wallikraawi puid täis, ajawad warju-
torni sealt üle ja lähemad tornist kindluse malli peale.
Pal ju Eestlasi saiwad haawatud ja langesiwad. Sõdi-
mine lestis wiis päewa. Eestlased wedasiwad kärudega
tuld walli peale ja puistasiwad sealt alla puuhunniku
peale, et seda põlema panna, aga Liiwlased ja Lätlased
tustutasiwad seda lume ja jääga jälle ära. Orduwend
A r n o l d sai kiwiga sumuks löödud. Sakslased seadi-
wad kiwiwiskamise massina ülesse, millega nad ööd
ja päewad linna müüride pihta ja linna sisse kiwa
pilluwad, mis majad maha löhuwad ja inimestele ja
elajatele surma toowad. Niisugust kiwiloopimise masi-
nat ei olnud Eestlased enue weel näinud ega oma majasid
niisuguse hoopide wastu kindlaks teinud. Liiwlased
Lätlastega on puuhmmikud nii kõrgeks teinud, et sealt
kergeste malli peale wöis ronida. E i l a r d v o n
D o l e n läheb Sakslastega puuhunnikku otsast wall i
peale, murrab oma meestega puu aia eest maha, aga
leiab plankaia tagast weel teise walli, kust enam üle ei pease.
Linna rahmas ajawad nad kiwa ja puid üleweltkaela pidu-
des põgenema. Maha tulles panemad nad plangist
aia esimese walli peal põlema, ning Eestlased loobiwad
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neile pölewad plangid ülewelt kaela. Tuli lõpeb ära,
wastased seaniad järgmisel hommikul endid uuesti woit-
luse tarwis. Aga Eestlaste weike hulk linnas oli juba
taunis kokku sulanud, surnukehad täitsiwad maad, pea
kõik oliwad haawatud, wee puudus oli nii suur, et
õnnetumad linna kaitsjad ara hakkasiwad nõrkuma.
Kuuendamal päewal pakkusiwad Sakslased neile rahu,
kui nad ristiusku wastu wötawad. Et muud niwu
enam üle ei. jäänud, siis lubasiwad nad ristiusku sel-
samal wiisil wastu wötta, kui Lätlased ja Liiwlased.

Sellega loppis werine sõda. Kaks orduwenda
oliwad Eestlaste kätte wangi langenud. Ühes talu-
majas wangis ei tohtinud keegi neile süia ega juua
wüa, kuna W i l i m e s oma naise Emega neid salaja
hästi toitsiwad. Kui nad pärast lahti peasesiwad,
jätsiwad nad Wi l imes i tänupalgakS ilma kümnese
maksuta.

76. Eestlased Ümera jõel.

Eestlaste poolt oli jälle sõnum Sakslaste kSrwu
tunginud, et nad Riia linna ära tahta häwitada.
Saadeti kuulajad wälja, need kuulutasiwad sedasama.
Kõhe wötsiwad Sakslased oma mehed kotku ning tuli-
wad Sakala maale, kus nad maad ja külad lagedaks
rüüstosiwad, naised ja lapsed ning kõik muu wara
ühes wötsiwad. Sakalased kihutasiwad neile A s t i
jär weni järele, löiwad palju Lätlasi maha ning riisu-
siw ad sealt ühes, mis kätte puutus. Warsti peale
nende jöudsiwad Sakala wanemad Lembit ja Meeme
ühe teise wäega sinna, läksiwad üle Iimera jöe selle
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kiriku juurde, mille preester ajaraamatute kirjutaja
L ä t i H indr i k oli, süütasiwad ta põlema, häwitasi-
wad kõik ära, mis preestri oma oli, löiwao inimesed
maha, wötsiwad naised, tüdrukud ja poisid mangi
ning tuliwad siis suure saagiga koju tagasi. Oliwad
nemad waewalt ära läinud, siis tuliwad Rotalialased ja
teise ranna-Eestlased kolme mäega Liiwlaste peale, nõnda
et neil ööd ega päewa rahu ei olnud. Kes oma elu
tahtis hoida, see põgenes suurte metsade sisse, soode
ehk järwede taha. Teised langesiwad Eestlaste söja-
kirweste alla ehk saiwad nende orjadeks. Sakslased
ja Ugaunialased nuhtlesiwad niisama Lätlasi. Saar»
lased tuliwad oma sSjalaewadega mööda Koiwa jõge
Kaupo kantsi alla ja riisusiwad ta terme kihelkonna
Kubeseele paljaks. Põgenejad läksiwad Riiga abi ot-
sima, aga Sakslased ei tulnud appi. Nad kartsiwad
Riia tallale tilkumist, ega julgenud sellepärast oma
wäge laiali saata. Alles siis meel kui piiskop 1211
paawsti juures oli käinud ning Saksamaalt jälle
suure hulga ristisõitjaid ja kolm piiskoppi ning palju
teisi suurtsugu mehi ühes Liiwimaale oli toonud,
mindi Eestlasi Läti ja Liiwimaalt ära hirmutama.

77. Eestlaste õnnetus Ümera jõe l .
Eestlased on aga terme maa wanemad kokku aja-

nud. Saarlased, Tallinnlased, Rotaliamehed ja teised
läksiwad mitme tuhande ratsa, jala ja laewa mehega
Toreidasse Kaupo kantsi alla ning piirasiwad selle
ümber. Kantsis oliwad ristiinimesed ja amukütid
Mast , kes wapraste wastu paniwad. Eestlased riisu-
siwad maal ümber, pSIetasimad kirikud maha, wötsi«
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n»ad naised ja lapsed mangi. Jumalad ei kuulutanud
neile head ette, sest ohwriloomad lulkusiwad pahema
kulle peale. Siiski hakkasiwad nad tantsi alt õõneks
kaewama, ja töotasiwad, et nad enne kantsi alt ära
ei tahta minna, kuni nad temale kätte on tasunud
ehk Liiwlased oma nSuusse saanud, et siit otse teed
ka Riia linna alla minna ja seda ära wöita. Nüüd
saatis piiskop kõik oma mehed ja ristisõitjad, lelledele
ta pattude andeks andmist kuulutas, Toreidasse Eest-
laste wastu sõdima. Need tuliwad, ilma et Eestlased
seda oleksid teadnud häkiste seljatagust nende peale.
Ka Liiwlased tormasiwad nüüd kantsist wälja, löhku-
siwad ümberpiirajate read läbi ning piirasiwad neid ise
ümber. Nüüd algas werine wSitlus, kus mõlemalt
poolt südidusega wöideldi. Eestlased jooksiwad risti<
sõitjate peale, wiskasiwad oma odad wihma kombel
neile wastu raudkilpisid ja raudriideid ning södisiwad
siis mõõkadega. Sakslased kihutasiwad oma hiilgawate
hobustega nende sekka ning ajasiwad nad laiali. Nüüd
langes neid lugemata. Wähe peasesiwad weel eluga
teise wäe jao juurde, kes ikka weel kangeste wastu
pani. ööse tahtsiwad nad laewadega ära sõita, aga
nende laewade tee oli eest kinni pandud. Järgmisel
ööl pSgenesiwad nad laewade pealt ära ning wähe neist
on koju saanud. Wöitluse wäljale oli 2000 meest
jäänud ja niisama palju hobuseid wöitjate saagiks lan-
genud, peale selle weel söjamoon ja 300 söjalaewa,
weiksemad arwamata. Sakslaste rööm oli ära rääki-
mata. Wöidetud wara jagati wöitjate wahel ära,
muist kingiti kirikutele. Saaremaa ja Rotalia wane-
mao oliwad selles sõjas langenud.
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Warsti peale selle tuliwad jälle Sakalased ja Ugau-
nialased Lätlaste kallale Russ in i ja T a l i b a l d i peale,
kelle maa ja rahma nad paljaks riisusiwad ning siis
oma teed luksimad. Beweri Lätlaste wanemad D o o l e
ja Paike luksimad Riiast abi otsima, ning tuliwad
piiskopi wenna D i e t r i c h i g a , käige ristisõitjatega,
Liiwlaste ja Lätlastega Eestlastele kurja kätte maksma.
Esite kogus nende wägi mere äärt mööda Metsapoole
maakonda ning sealt Sakalasse. Kuus päewa laisimad
nad läbi metsade ja soode põhjatumaid teesid mööda,
kus neil ligi neli sada hobust ära löppesiwad. Seits-
mendamal päewal jöudsiwad nad Lembi tu linna ja
külade juurde, kus nad kõhe riisuma ja tapma hakka»
siwad. Oma mäe pea seisukoha seadsiwad nad maakonna
nõupidamise köha, maja, juurde ning käisiwad siit
kõigil pool riisumas, põletamas ja tapmas. Kolm
päewa oliwad nad sel wiisil maal rüüstanud, siis lak-
simad nad riisutud märaga ja wangidega teist teed
Liiwimaale tagsi. Läti wanemad Doo le ja P a i k e
oliwad mõlemad langenud, kui nad ühte Eesti külasse
tungisiwad, kus 9 Eestlast nende wastu tuliwad.

Lõpmata surnukehade läbi, mis nii suur sõda igale
poole üle maa külmanud, ja matmata ja põletamata
maas seistes mädanema hakkasiwad, sünnitasiwad hir-
must katku. Selle juurde tul i weel nälg, ning need
laks waenlast laastasiwad ka weel need külad ja maa-
konnad inimestest lagedaks, mis sõjast puutumata oli-
wad jäänud. Ja kes sõja eest põgenemisega oma elu
peastnud, langesiwad katku ja nälja kätte. Ka Li iwi
wanem D a b r i l suri katku kätte.

Aga õnnetuse mööt ei olnud weel täis. Nüüd
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tuliwad Lätlased maale riisuma. Ja et wäga wähe
sõjamehi Eestlaste seaS järele oli jäänud, siis oli sel
aral rahwal paras aeg oma rööwi ja kättemaksmise
himu kustutamas käia. Mehed, naised ja lapsed, keda
iganes kätte saiwad, leidsiwad hirmust surma. MSned
on Russin elusalt ära küpsetanud, et omaste surma
kätte maksa. Lühikese ajaga käis nel i Lätlaste parme
Eestlasi riisumas ja tapmas. Üks salk oli waewalt
üle pi ir i wälja saanud, kui teine juba jälle asemele
tul i .

78. K o l m e a a s t a n e r a h u .

Sel wnsil oli Eestimaa täielise ärawöitmise tar-
wis wäga hästi ette Valmistatud. Seda nägi piiskop
puremine üra kui keegi teine. Ta saatis oma menna
D ie t r i ch i meel selsamal talwel kõigi oma sõjameestega,
rüütlitega ja Wönnu Bertholdiga Ugauniasse. S i i t
leidsiwad nad Lätlastest lagedaks tehtud maa ja tühja, ära
põletatud Tartu linna eest. Üle Ema jöe minnes
leidsiwad nad Eestlased ühe kõige paksema metsa seest,
kuhu nad maha raiutud puudest enestele kaitse aia
^sööru" ette oliwad teinud ning sinna oma warandused
üra peitnud. Sealt södisiwad nad kaua ja wapraste
waenlaste wastu, aga saiwad wiimaks ikka ära wöide-
wd, sest waenlaste wägi oli palju suurem. Kõik wara
langes waenlaste kätte, niisama la naised ja lapsed.

Wahe ajal oli Dünamünde kloostri abt D ie t r i ch
Eestimaa piiskopiks tõstetud, kuna maa alles wöitmata
vli. ISulu ajal kutsus piiskop Albert jälle kõik sõja-
mehed Li iwi ja Lätimaalt kokku, et neid Sakslastega
ühes Eestimaale saata. Kange külm oli kõik teed ja
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weed kõmaks teinud, ning uus Eestimaa piiskop
Dietr ich läks 4000 ristisõitjaga ja niisama palju
Liiwlaste ja Lätlastega jõulupühade ajal Ugaunia
maale. Selle metsa soöru juures, kus hiljuti sõda oli
peetud, jäiwad ristisõitjad puhkama ning saatsiwad Lät-
lased ja Liiwlased ümberkaudu riisuma, kes Soome-
l inde ja. Wa iga maakonnad paljaks tegiwad, inime-
sed ära tapsiwad ja mõned ahelasse paniwad. Kolm
päewa testis see rüüstamine. Si is luksimad nad edasi
I ä rwamaa le , kus suure ja ilusa Käreda küla pal-
jaks rööwisiwad ja ära pöletasiwad. S i i t läksiwad
nad suure waraga ja hulga wangidega üle Wirts järwe
tagasi Li iwi maale.

Warsti peale nende tul i Nowgorodi kuningas
M s t i s l a w 15000 mehega Waigasse, kus ta Saks-
lastega lootis kokku saada. Aga et need ära oliwad
läinud, läks ta siit edasi Iärwa ja Harju maale, pii-
ras W a r b l a linna ümber ning pööris rahuga koju
tagasi, kui siit 700 marka nähku oli saanud.

Eestimaa piiskop Dietr ich oli wiimsel sõjakäigul
näinud, et tal siin weel hakkamist ei olnud, sellepärast
pööris ta omastega tagasi, ning saatis preester Sa lo -
moni Sakala rahwast ristiusku pöörma (1212).
Lembit laskis ta kõige tema tolkudega ära tappa ning
läks omastega Venemaale ja riisus P ihkwa linna
paljaks, kuna Wenelased weel Harjumaal laastasiwad.

Kui lätlased kuulsiwad, et Eestlased juba jälle sSja«
wäge oliwad kogunud, eneste juurde saadetud preestri
tema meestega ära tapnud ning Pihlwa linna ära
riisunud, siis hattasiwad nad kartma, et nad wahest
ka neile kätte maksma tulewad, ja saatsiwad Liiwlas-
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tega saadikud Eestlaste juurde ja tegiwad nendega rahu.
Kui järgmisel aastal Läänemaa Eestlased suure wäega
Koiwa jöe suus ilmusiwad, uuendasiwad Lätlased ja
Liiwlased ja Sakslased nendega pika Vaidlemise järel
rahu kolmeks aastaks.

79. Toreida L i i w l a s t e mässamine.

Liiwlased oliwad küll alla heitnud, aga nende rin-
nus põles libe wiha wöitjate wastu. Eestlaste südi-
dus oli neile julgust annud ning Satesule Liiwlased
hakkasiwad nöuu pidama, mill wiisil Sakslaste wöi-
muse alt lahti peafeda ning neid maalt wälja w5iks
saata. Nende nöuupidamised ulatasiwad Sakslaste
körwu, kes kõhe peamehed kinni wStsiwad ja ahelas
Riiga wiisiwad. Toreida linn pandi põlema ning
Liiwlased kogusiwad endid Sege mold i kantsi. S i i t
saatsiwad nad saadikuid piiskopi juurde, kes orouwen-
dade ülema R u d o l f i peale kaebafiwad, et ta nende
põllud, maad ja raha käest ära olla riisunud ning
palju muud ülekohut teinud. Piiskop tu l i ise Torei-
dasse asja üle kuulama. Piiskopi mehed oliwad ühel,
Liiwlased teisel pool jõge, kui tüliasju seletati. Wiim-
sed kaebasiwad rüütlite peale wäga palju. Piiskop
lubas neile ära tasuda, mis rüütlid ülekohtusel wiisil
nende käest wötnud, kuid mitte seda, mis nende üle-
astumiste eest neilt riisutud. Ühtlasi nõudis ta ka
ülemate poegasid pandiks, et nad jälle mässama ei
wSiks hakkata. Liiwlased aliwad juba tundma õppi»
nud, mis pandi andmine tähendab ning ei annud mitte.
Ka toodi praegu teadus sinna, et rüütlid maad riisu-



— 175 —

mas olla. See sõnum ärritas Liiwlased nii wihaseks,
et nad piiskopi meeste peale tormafiwad, nad tantsi
wedasiwad ja seal neid peksiwad. Piiskop ise peasis
weel Läti Hindriku palwete peale lahti. Wiimaks
lasksiwad nad wangid ometi jälle priiks ning piiskop
läks nendega Riiga tagasi, ilma et midagi ära oleks
õiendanud.

Riias kogus piiskop kõik ristisõitjad, rüütlid, oma
sulased ja truuwiks jäänud Liiwlased kolku ning laks
nendega mässajate Liiwlaste wastu, kes D a b r e l i
tantsi oliwad warjule läinud. S i in wöeti nõuks oma
priiuse eest surmani wöidelda. Sõda kestis mitu
päewa. Sakslased löhkusiwad oma kiwiwiskamise masi-
natega walli tükati ära ja surmasiwad inimesi ja ela-
jaid kantsi sees, ning ehitasiwad omale warju torni
walli ette. Esimese lükkas tuul öösel ümber; ehitati
teine kindlam warsti asemele. Wall i alust öönistati
ööd ja päewa, kuni kõrge müür maha ähwardas kukkuda.
Seda nähes, et wall juba wajuma hakkas, ehmatasi-
wad Liiwlased wäga ära ja saatsiwad wanema Aatso
piiskopilt rahu paluma. Piiskop laseb oma lipu kantsi
kända, kus mõned ta maha wiskawad, mõned üles
töstawad. Seda nähes käsib piiskop Aatso wiske-
masina külge siduda ning sõda algab uuesti. Teist
korda paluwad kantsis olewad Liiwlased rahu ning
lubawad nüüd ristiusku wastu wStta ning Sakslaste
alla heita. Piiskop nõuab neilt sada ooseringi ehk 50
marka hõbedat kahju tasumiseks ja kõik riisutud wara,
rüütlite hobused ja sõjariistad, mis nad neilt ära
wöitnud, tagasi. Uued saadikud saadeti Riiga piis-
kopi järele. Need palusiwad wäga, nöutawat maksu
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mahendada. Lepiti wiimaks nõnda kokku, et Liiwlased
oma auusamate meeste poegadest Sakslastele pantisid
annawad, neile iga aasta kümnese maksu maksawad
ja teiste mässajate paganate wastu sõtta tulewad.
Kes sõna ei pidanud ja sõtta ei tulnud, maksis raha
trahwi.

80. Sõda Rotal ia rähmaga. Lembitu r ist imine.

Rahu aeg, mis Eestlased Sakslastega kolme aaSta
peale (1212) teinud, ei olnud mööda jõudnud, kui
juba piiskop (1214) kõik preestrid, orduwennad, risti-
sõitjad ja Liiwlaste wanemad kokku kutsus ning nen-
dega Eestlaste ärawöitmisest aru hakkas pidama. Suur
mägi, 3000 Sakslaste ja niisama palju Liiwlasi ja
Lätlasi, kes ikka truud sulased oliwad olnud, läks
Salatsi köhalt mere peale ja sealt edasi Rotal ia
maakonda. Soontaganasse ei puutunud nemad mitte,
sest et nendega tehtud rahu aeg meel otsas ei olnud.
Rotalia maal ei teadnud keegi nende tulekust, mispärast
nad kuskil malewaga kokku ei puutunud. Laialt käis
Sakslaste söjawägi üle maa ja leidis külades kõik
mehed, naised ja lapsed kõdus. Kõik tapeti ära, majad
põletati maha; paganate weri wärwis kõik lohad ja
pölewad külad suitsesimad terwel maal. Iseäranis
meistrid piinamises oliwad Lätlased ja Läti Hindriku
tunnistuse järele ka Liiwlased. Läti ülema Tal ibald i
pojad riisusiwad kolm leesikat hõbedat, hulka riideid,
hobuseid ja muid asju arwamata. Põgenejad püüti
ka meel mere jäe peal kinni ja tapeti ära. Mitme
päewase rööwimise, tapmise ja põletamise järele läksiwad



- 177 —

nad Eestlaste naiste, tüdrukute ja poisikestega ja weiste
ning hobustega suure rLVmuga Jumalat liites toju
tagasi. Terme Rotalia maa jäi nutma ja leinama.

Järgmise aasta paastu kuus loppis kolme aastane
rahu aeg Lõunapoolsete Eesti maakondadega otsa.
Sellepärast kutsus Alber t 1215 oma mehed jälle
kokkü ning saatis need paastu kuu sees Sakala maale.
Siin rüöwisiwad nad harjunud wiisil ning jöudsiwad
Lembitu kantsi ette Leolasse. Eestlaste malewa
tõrjus nad kantsist eemale. Aga et nende mägi warsti
ennast kõik kantsi ette kogus, siis jäiwad nad sinna
sõdima. Kolmandamal päewal oli neil juba korda läi-
nud linna puu walli põlema panna ning linnas ole-
jad alla heitma sundida. Lembit pakkus raha, kui
nad linna alt ära lähemad. Kui muud nöuu enam
üle ei jäänud, laskis Lembit ennast omastega ristida
ja pidi enese ja teiste wanemate pojad rahupandiks
andma. Sakslased töendasiwad, et nad muud midagi
neilt ei taha, kui seda, et nad ristiusku wastu peaksiwad
wötma.

81. Eestlased R i i a a l l . Lätlased Ngaunis.

Sõnum Ro ta l i a kantsi ärawSitmisest ja Lembitu
ristiusku heitmisest käis ruttu üle Eesti maa ning
täitis rahma meeled libeda kättemaksmise wihaga. Terme
Eestimaa heitis kokku ning läks kolme suure male<
waga wälja waenlasi ära wöitma: Saarlased Riia
linna, Rotalialased Liiwlaste ja Sakalased ning Ngau-
nialased Lätlaste peale. Ühendatud wägi sai selle»
pärast kolme osasse jagatud, et Lätlased ja Liiwlased



. — 178 —

sõja läbi kinni saaksiwad hoitud ning mitte Riia linnale
appi ei saaks minna.

Ühel ajal lälsiwad kõik kolm söjawäge kõdust wälja.
Saarlased purjetasiwad otse Riia alla. Düüna jöe
suhu lasti weiksed laewad ja suured puu kastid kiwi-
dega jöe põhja, et laewa teed kinni panna. S i is lüksi-
wad nad mVne laewaga Riia alla, kus piiskop oma
mehed neile wastu saatis. Lnwlased taganesiwad
nende eest omaste juurde Düüna jöe suhu ja kogusiwad
endid teise kaldasse. Enne kui lahing algas, nähti
merelt kaks laewa tulewat. Need oliwad Saksamaalt
tulewate ristisõitjate laewad, kellega piiskopi wennad
Rotmar ja Dietrich ning Oldenburgi krahw Burchard
Riiga tuliwad. Sakslased andsiwad enestest lippude
läbi märku, Lnwlased ei näinud tulejaid enne kui, nad
juba neile selja taha oliwad saanud. S i is pögenesiwad
nad oma laewade peale ning läksiwad oma teed. Wee
woole ja kanged lainete löögid löhkusiwad jöe põhja
pantud puuwärgid warsti ära, et Sakslaste laewad
M e läbi peasesiwad jötte ja merde.

Selsamal ajal oliwad Rotalialased Metsapoole maa-
konnas ja Sakalased Ugaunialastega Lätimaal rööwi-
mas ja riisumas. Metsapoole rahmas oli nende
tulekust teatust saanud ning eest ära kantsidesse läinud.
Sakalased saiwad Läti wanema Talibaldi, metsast
kütte ning piinasiwad teda niisama hirmsuste, nagu
tema pojad enne seda Eestlasi Rotalias, ning sundi-
simad teda oma raha neile kätte andma. Ta andis
neile ka 50 ooseringi, s. o. 25 marka wSi naela hõbe-
dat, aga siis ei juhatanud ta neile enam midagi, waid
laskis enese surnuks piinata. — Sõnum Saarlaste
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põgenemisest oli ka nende kSrwu ulatanud, ning mõle-
mad wäed läksiwad kosu tagasi.

Talibaldi pojad, Rameko ja D r i n i w a l d e leid-
siwad oma isa surnukeha sõja wäljalt, l u i Eestlased
ara oliwad läinud ning Lätlased oma redupaigaft
wälja tuliwad. See täitis neid hirmsa wihaga. Nad
töotasiwad kütte maksa. Sakslased kutsuti appi, oma
wäge wSeti kokku ning mindi Ngauma maale. Köil
inimesed, keda nad kätte saiwad, piinasiwad nad tulega
põletades surnuks, ega ammd kellegile armu. Waran«
dus wöeti ühes, majad põletati ära, hobused ja ela-
jad jagati kui sõjasaak üksteise wahel ära. Kui see
jagu ära oli läinud, tul i uus wägi, rasus, tappis,
põletas ja läks jälle oma teed. Nende järele tu l i
tolmas salk, mis kõigile otsa tegi, mis lahest esimesest
siin ja seal metsa redus järele oli jäänud. Kui nad
mSne inimese weel kätte saiwad, siis piinasiwad nad
ueid iga wiisi, pöletasiwad tulega, kiskusiwad nende
liikmeid ükshaawal ihu kullest ära, et sellega neid sun-
dida oma raha ja mära wälja andma. Ka piiskopi
mehed läksiwad nendega uuesti Ngaunia maale tagasi,
nõnda et Lätlased üksi järje üheksa korda seda Snne«
tumat maad rüüstamas oliwad käinud. T a l i b a l d i
pojad matsimad elawalt põletamise ja muul wiisil
piinamisega rohkem kui 100 suurematsugu Eestlasele
(wanemale) oma isa surma kätte, need ohwrid arwa°
mata, mida teised Lätlased ja Sakslased magama pan-
nud. Need üksikud Ngaunialased, kes weel järele oli-
wad jäänud, saatsiwad saadikud Riiga rahu paluma.
Piiskop nõudis ikka weel seda wara, mis nad kord
Saksa kaupmeestelt Pihkwa teel riisunud. Nad kinni«
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tasiwad, et Lätlased kõik riisujad ära tapnud ning et
neil enam midagi anda ei olla. Ka Sakala rahmas, kes
oma naabrite õnnetuse pärast wäga suures kartuses oli,
saatis rahu paluma ning lubas ristimist wastu wotta.
Sakslased oliwad selle üle wäga röSmsad ja saatsiwad
Kaikewalde Soomemaalt ja O t t o ordupreestri neile
ristijateks. Need käisiwad ristimas ning läksiwad kartuse
pärast warsti jälle Liiwimaale tagasi.

82. Meresöda Saaremaa r a n n a l .
Roomas peeti sell aastal (1215) kiriku nõukogu

ära, millest piiskop Albert uue Eestimaa piiskopi
D i e t r i c h i ka osa saatis wStma. Dietrich sõitis Riiast
9 laewa täie ristisõitjatega Saksamaale. Aga juba
teisel ööl mere peale saades tõusis kange torm ning
ajas laewad Saaremaa randa. Saarlased tundsiwad
Riiglaste laewad ära, saatsiwad ruttu käsud üle maa
laiali ning warsti tul i hulk laewu merd ja maa-
wäge maad mööda kokku. Maal olejad ehitasiwad
merekaldal puuwärkisid, hobusemehed wedasiwad neile
kiwa sisse ning lasksiwad merepõhja, et nende läbi
sadamast tagasi tuleku teed kinni panna, mis mitte
lai ei olnud. Sakslased läksiwad sel ajal maale ja
raiusiwad mõõkadega wilja põldudel maha. Seda tegi-
wad nad mitu päewa. Saarlased oliwad seda näinud,
wötsiwad 8 meest mangi, saatsiwad selle sõnume laiali,
et nad Riia piiskopi wangi wötnud, ning kutsusiwad
oma mehed kõigelt poolt kokku. Ühel hommikul koidu
ajal näigiwad Sakslased mere oma ümbert laewu täis.
Mõned neist wedasiwad puuwärkisid ehk wanu laewu
ühes, mis kiwidega merepõhja lasti. Sakslastele tul i
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suur kartus peale, et nende tee kinni saab pantud ja
et nad paganate käest enam ei pease. Nüüd algas
kibe wöitlemine. Eesti laewamehed tegiwad oma
laewade peal tuimast puudest ja elaja raswast suured
tuled tõrgete raamide peale, kust nad waenlaste lae-
wade peale üle wee saadeti. Vaenlaste laewad oli-
wad kõik ühte seotud, et sel wiisil paremine wastu
panna. Kange tuul töi tule nende laewade poole ning
oleks nad põlema pannud, kui tuul mitte häkiste ära
ei oleks pöörnud. Tulekahju ei olnud enam nii wäga
karta, aga nüüd oliwad nad sadamas kinni. Ühe
kipperi targa nöuu peale lasksiwad nad ankrud kaugele
merele wiia ning laewad tühjendada ja siis üle mada-
late tohtade wälja wedada. Sel wiisil peasiwad nad
seekord kõige suuremast kimbatusest. Kolm nädalat
pididiwad nad oga weel paigale jääma, sest tormid
oliwad wahet pidamata wäga suured. — Roomast tuleb
Albert suurte õigustega tagasi, mis paawst talle Liiwi
ja Eesti maa üle annud. Kontsiliumi wöi nõukogu
peal oliwad 400 patriarchi, kardinali ja piiskoppi
ning 800 abti koos. Nende ees kinnitas paawst
Riia piiskopi Albertile uuesti seda õigust, ristisõitja-
tele pattude andeksandmise täheks risti wälja jagada,
kes Liiwi ja Eestimaa paganate wastu wöitlema lähe-
wad. Uue julguse ja röömsa südamega tuliwad Liiwi
ja Eesti piiskopid tagasi pooleli jäänud nMmise tööd
täiesti ära tegema.

83. Eestlased kähe tule wahel.

Kui jõulupühad 1215 mööda oliwad jõudnud,
kogusiwad Sakslased kSik orduwennad, krahw Burchardi
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ristisõitjatega ning Liiwlased ja Lätlased kokku ning
läksiwad nendega mööda mere jääd Soontagana maa
sisse. Nad jagasiwad kõik oma wäe laiali kõikide külade
peale, tapsiwad kõik mehed ära, wötsiwad põgenejad
naised ja lapsed wangi ning kogusiwad siis riisutud
waraga ja elajatega Soontagana linna alla. Üheksa
päewa sõdis käputäis Eestlasi linnast wäga suure jul-
gusega nende wclstu. Siis loppis nende toit ja wesi
otsa nii et nälg ja janu neid rahu sundis paluma.
Sakslased faalsiwad oma preestri Got t f r ied i neid ris-
tima, wötsiwad ülemate pojad rahu pandiks ning läk-
siwad oma maale tagasi. — Mõni päew pärast seda
läksiwad nad Saaremaale riisuma. 5-.ui nad küllalt
põletanud, rööwinud ja tapnud oliwad, siis ruttasiwad
nad mere jääd mööda jälle koju tagasi. Külm on
palju neist ära wZtnud.

Nüüd kutwsiwad Eestlased Polotski kuninga
Wlad im i r i enestele appi. See oli ka malmis, aga
surm pani ta silmad enne kinni, kui kõdust ära sai.
Riiglased, kes sellest kuulda oliwad saanud, seadsiwad
ühe tugewa wahilaewa 50 mehega Düüna jöe suhu
nuhi peale, et Saarlased jälle ei tuleks ning jöe suud
kinni ei topiks. Saarlased saiwad Wladimiri häkilist
surma ja Düüna jöe walwamist kuulda ning ei tul-
nudgi enam Riia alla, waid riisusiwad Asti järwe
äärsed Läti külad paljaks.

Ordumeister W o l k i i n tungis nüüd Maarja tae-
waminemise päewal läbi Sakala maa Harjumaale ning
rüüstas seal suured Räigele, Loone ja Rewele
külad lagedaks. Nagu ikka, leidsiwad ka nüüd kõik
mehed surma, kuna naised ja lapsed wangi wSeti
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ning sõjasaagiga ühes ära wiidi. Sõjasaagi seas oli
palju elajaid, iseäranis arwamata palju lambaid. Eest-
lased tahtsiwad neile suure sõjamäega järele ajada
ning rööwitud saaki tagasi wötta, aga et see jumalate
nöuu ei olnnd, siis lasksiwad nad wöitjad rahuga
minna.

Ristiusu wastuwötmise pärast sattusiwad waesed
Eestlased kähe tule wahele. Ühelt poolt pigistasiwad
neid Sakslased ja teiselt poolt tSusinad nüüd ka Wene-
lased nende wastu üles. Nemad nägiwad ära, et
ristiusu wüljalaotannse läbi Sakslaste woim maal
suurel wiisil käsus, mis neile sugugi armas ei olnud.
Sellepärast tuleb Pihlwa knningas 1216 Ugaunialasi
selle eest käristama, et nad Sakslaste käest ristiusku
wastu wötnud. Ugaunialased palusiwad nüüd Saks«
lastelt abi, kes siis appi lubasiwad tulla, kui palujad
töotawad nendega ühes elada ja surra. Selle aja
sees aga riisusiwad Wenelased maa paljaks, pöletasiwad
külad maha, tapsiwad inimesed ära ning wnsiwad nai«
sed ja lapsed wangi. Alles teise palwe peale tuliwad
Sakslased Ugauniasse ja hakkasiwad Eestlastega ühes
Otepea linna Venelaste kui ka teiste Eestlaste wastu,
kes wecl ristimata ja ära wöitmata oliwad, lindlaks
tegema.

Ngaunialased, kes Wenelastele nende riisumisi kätte-
maksmata ei tahtnud jätta, lätsiwad Sakslastega ühes
Wenelaste peale, kes nende tulekust midagi ei teadnud
ning kolmekuninga päcwa pidu (1217) pidasiwad. Üle
maa endid laiali laotades riisusiwad nad külad paljaks
ning tuliwad suure waraga, elajatega ja naiste ning
lastega omale maale tagasi.
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84. WenelaSte ja Eestlaste ühendus.

Maa jagamine.

Riia piiskop arwas ette ära, et tal Wenelastega
nüüd Eestimaa pärast palju sõdimist saab olema.
Sellepärast jagas ta juba terme Eestimaa omaksete
wahel ära: ühe osa wöttis piiskop Albert kõige sisse-
tulekuga enesele, teise andis ta Eestimaa piiskopi
D ie t r i ch i l e ja kolmandama osa ordule tema waewa-
palgaks.

Wenelased kutsusiwad oma saadikute läbi kõik Eest-
lased oma poole ning lubasiwad Sakslased maalt
wälja ajada. Selle nõuga oliwad kõik Eestlased wäga
rahul. Mitte üksi Harjulased ega Saarlased, waid
ta Sakalased, kes juba ristiusku wastu oliwad wöt-
nud, tuliwad Nowgorodi ja Pihkwa Wenelastele O te -
Peas wastu, kus Sakslased ära wöidetud Ugaunialas-
tega linna kaitsesiwad. 17 päewa seisiwad Wenelaste
ja Eestlaste ühendatud wäed linna all, ilma et teda
kätte oleksiwad saanud. Langenud meeste kehad wis-
kasiwad Wenelased walli kraami ja kaewudesse, ni i et
see wesi enam juua ei kölbanud. Kui piiskopid Ote-
pea ümberpiiramisest kuulda saiwad, saatsin)ad nad
neile 3000 meest appi. Wenelasi ja Eestlasi oli aga
ligi 20 tuhat meest koos. Suure waewaga saiwad
appi tulejad omaste juurde tantsi. Aga seal tu l i
warsti niisugune nälg, et hobused üksteisel sabad ära
sSiwad. Ka Wenelaste keskel oli nälg, sest ümbert
ringi paljaks riisutud maalt ei olnud midagi saada.
Kolmandamal päewal pärast ristisõitjate ja orduwen-
naste Otepeasse jMdmist tehti rahu, selle tingimisega,
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et känts Venelastele jääb. Piiskopi wend D ie t r i ch ,
Pihkwa kuninga wäimees, wiidi Nowgorodisse wangi
ning Sakslased lasti rahuga kantsist wälja minna.

Piiskop saatis oma saadikud Nowgorodisse ja
Sakalasse Otepeas tehtud rahu kinnitama ning oma
menda Dietrichi lahti paluma. Neid ei wöetud aga
kuskil kuulda. Tagasi tulles teatasiwad saadikud, et
Wenelased ja Eestlased ühel nõul olla. Si is läks
piiskop. Saksamaale ja töi sealt hulga ristisõitjaid ühes,
lellele ta pattude andeksandmise täheks risti oli annud.
Nende seas oli ka Lauenburgi krahw A lbe r t .

Kui piiskop uute ristisõitjatega Riiga oli jõudnud,
saatsiwad Eestlased Wenelastele wäga palju tingitusi
ning palusiwad neid enestele appi. Nowgorodi kunin»
gas M s t i s l a w oli aga sel ajal Ungria maa wastu
sõdima läinud ja tema asemik saatis teatuse tagasi,
et tema Nowgorodlastega, Pihkwa kuningaga ja meel
palju teistega Eestlastele appi tahta tulla. Selle
rõõmusõnumi peale kutsus Lembit kõikidest maakonda-
dest Eestlased Paa la jöe ärde Saka la maale kokku.
Sinna tuliwad niihästi Rotalialased kui Harjulased,
niihästi Wirulased kui Tallinnalased, Iärwalased ja
Sakalased. Nende wägi oli kuus tuhat meest suur.

Sakslased oliwad nende kogumist kuulnud. Ruttu
paniwad nad oma 3000 meest kokku, wötsiwad Lät-
lased ja Liiwlased appi ning ruttasiwad Sakala maale,
et enne Venelaste tulekut paganaid ära wöita.

Eestlased ootasiwad juba wiis päewa, aga Wene-
lasi ei tulnud ikka weel. Nende asemel ilmusiwad
häkiste Sakslaste raudmeeste hulgad Lätlaste ja Liiw-
lastega. Nmde juhatajad oliwad krahw A l b e r t ,
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ordumeister Wolk i in oma wendadega, Düünamünde
abt Bernhard, praost Johannes ja Kaupo, kes
ihu ja hingega Sakslaste eest sõdis. Sakslased sead-
siwad endid keskele, Liiwlased pandi paremale ja Lät-
lased pahemale poole ning sel wiisil luksimad nad
Eestlaste peale. Eestlaste wägi keskel oli nõrgem,
ning Sakslased loiwad ta tagasi. Pahemal käel Lät-
laste wasta wöitles Lembit Sakalastega. Sakslased
langesiwad nüüd ka nende peale. Lembitu mehed pani-
wad wapraste wastu, aga pidiwad wiimaks ometi tuge-
wamale wäe hulgale maad andma ja põgenema. Üks
Lätlane Weko, kes Lembitut Breeweri kantsi all näi-
nud, tundis ta ära, ajas temale oma meestega järele,
löi tu maha, riisus ta riided ära ning wiis Lembitu
pea Liiwimaale ühes. Sakala wanemad Wotele ja
Maniwalde ning palju teisi oli selles sõjas langenud.
Liiwlased, kes paremal käel södisiwad, saiwad tagasi
löödud. Nüüd tuliwad Sakslased ja Lätlased neile
appi ning hirmsa meeleäraheitwa heitlemise järele hakka-
siwad Eestlased ka paremalt poolt põgenema. Põge-
nemise peal tapeti neid wäga palju ära. Ligi',2000
hobust, sõjariistad ja moon jäi kõik wSitjatele, kes kõik
selle ühes riisutud wara eneste keskel ära jagasiwad.
Selles sõjas oli waenlaste poolt ka palju tähtsaid
mehi langenud, nende seas Kaupo, keda üks Eestlane
oma odaga läbi pistnud. Ta suri 22. Sept. 1217
ning linkis kõik oma wara Liiwimaa kirikutele. Lembitu
mend Unipeme tegi Sakslastega uuesti rahu, töötas
ristiusku wastu wötta ning andis selleks wöitjatele pan-
tisid. Ka Iärwamaa heits alla, andis pantisid ning küm«
nese maksu. Saarlastega oli paar korda kokkupuutumist.
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85. H i l j a k s jäänud abimees.

Aastal 1218 läks piiskop A l b e r t Eestimaa
piiskopi D ie t r i ch i ja krahwi A l b e r t i g a Daam
kuningat, kes sel ajal wägew walitseja oli, Eesti maa
ärawöitmiseks enesele appi paluma. Daam kuningas
wöttis pattude andeksandmist wastu ja lubas oma
laewawäe appi anda. Pärast Maarja taewaminemise
päewa hakasiwad Riiglased oma ühendatud mägedega
Tallinna ja Harjumaale marssima. Wiljandi alla jõu-
des saatsiwad nad oma mehed walja Sakala wanemate
seast enestele teejuhtisid otsima. Walja saadetud mehed
tSiwad ka Wenelaste ja Saarlaste saadikud ühes,
keda nad küladest kinni püüdnud. Need oliwad Wenelaste
ja Saarlaste poolt saadetud Eesti sõjamehi kolku
ajama. Nende käest kuulsiwad Sakslased, et Wenelased
suure wäega Ugauniasse koguda ning Eestlasi sinna
oodata. Kõhe pöörsiwad Sakslased neile wastu ning
ajasiwad nad põgenema. Lätlased ja Liiwlased, kes
jala Saksa ratsameeste körwal södisiwad, wäsisiwad
taga ajades ära, istusiwad hobuste selga ja ajasiwad
nSnda neile järele. Ühe weikse jöe kaldal jäiwad
põgenejad seisma ning kogufiwad endid seal kokku et
wastu hakata. Saksa wägi kogus teisele kaldale kingu
peale. Liiwlased ja Lätlased läksiwad wenelaste suurt
wäge nähes oma teed ja ka suurem hulk Sakslasi,
nii et 100 meest weel järele jäiwad. Need 100
meest törjusiwad üle jSe tikkuwad Wenelased tagasi,
löiwad neist 50 meest maha ning läksiwad siis
omastega Liiwimaale.
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3 väewa pärast tu l iwad. Wenelased neile Li iwi-
maale järele, riisufiwad Läti külad Ümera jöe ääres
paljaks ning pöletasiwad nende kirikud ära, süütasiwad
walmis wilja rõugud pällu peal põlema ja wedasiwad
naised ja lapsed Idumaalt ja Liiwimaalt mangi ning
tapsiwad kõik mehed ära. S i is piirasiwad nad WSnnu
lautsi ümber. Ordu meister W o l k i i n tu l i oma wäega
Wönnu linnale appi. Kui Wenelased nägiwad, et
midagi ära ei jõudnud wSita, läksiwad nad koju tagasi.
Wahe ajal oliwad aga Littawid Pihkwas käinud ja
ta tükati lagedaks riisunud. Ka Lätlased luksimad
nüüd Venemaale riisuma ja tehtud kurja tätte maks-
ma. Saarlased, kes kuulda oliwad, saanud, et Wene-
lased kõhe tagasi löödud, purjutasid oma laewadega
Düüna jõkke, riisusiwad seal saarte pealt palju elajaid
ühes ning wötsiwad ühe maga mehe mangi, keda nad
pärast ära tapsiwad. — Pihkwast tuliwad nüüd saadikud
Liiwimaale rahu otsima. See oli Sakslastele wäga
soowitaw. Nüüd wVisiwad nad terwe jõuga Eestlaste
peale minna. Paastu hakatusel läks ordumeister r ist i -
sõitjatega, orduwendadega, Lnwlaste ja Lätlastega mere
jääd mööda Soontaganasse ning siit edasi Tallinna
maale. Kange külm wöttis palju sõjamehi ära. Jälle
seadisiwad Sakslased endid keskele, Lätlased paremale
ja Liiwlased pahemale käele. Liiwlased aga läksiwad
Neist ette ja köndisiwad keskmist teed Sakslaste ees. Kui
nad wara hommiku ühe küla leidsimad, laskis nende
wanem Wesike ta põlema panna, et tule juures
endid wähe soojendada. Kui Sakslased polewa küla
eest leidsiwad, arwasiwad nad, et teejuht neid eksi-
teed wiinud, ning tapsiwad ta ära. Nüüd algas
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rööwimine, põletamine, tapmine, Laadise ja Ku lda
küla saiwad ära häwitatud ja terme maa lagedaks
rüüstatud. Kolme päewa järele pöörsiwad nad kõik
mööda mere jäed wangisid eneste ees ajades Liimi-
maa poole tagasi ning jagasiwad Salatsi juures oma
saaki.

86. Uus waenlane.

Daani kuningas oli oma lubamist täites Tallina
köhal Eestimaa randa tulnud, et siin paganate wastu
wöidelda. Temaga ühtlasi ilmus ka Slaawlaste würst
W U s l a w . Nemad hakkasiwad Eesti linna Lindanisa
asemele tohe lindlat linna ehitama. Seal langesiwad
Eestlased oma sõjamäega wnest köhast korraga Daan-
laste peale ning kihutasiwad nad laiali. Ühest telgist
leidsiwad nad Eestimaa piiskopi D ie t r i ch i , keda nad
kuningaks pidasiwad ja ära tapsiwad. Slaawlased
tuliwad Daanlastele appi ning ajasiwad Eestlased
põgenema. Põgenemise peal tapsiwid Daanlased Saks-
laste ja Slaawlastega ligi 1000 Eesti sõjameest ära.
Dietrichi asemele jäi W i t s l a w Eestimaa piiskopiks.
Kui känts malmis sai, läks kuningas Daanimaale
tagasi ning jättis piiskopi kõige oma meestega sinna,
kes aasta otsa Eestlastega sõda pidasiwad ning neid
tule ja mõõgaga ristiusku sundisin, ad wastu wZtma.

Sakslased oliwad omale kardetawa abimehe otsinud.
Daam kuningas Va ldemar oli ainult oma hinge
õnnistuse pärast Sakslastele appi töötanud tulla püha
neitsi Maarja usku paganate keskele laiali laotama.
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Aga warsti nägi ta ära, et siin käsu loota oli, ning
kuulutas ordumeistrile ilma ajawiitmata, et ta tenve
Eestimaa omale tahta wötta. Ordumeister Wolkiin
seisis küll selle wastu, aga ta ei julgenud ometi
wägewa kuninga mastu awalikult ülesse astuda. Piiskop
A l b e r t pani oma wenna Hermanni surnud Dietrichi
asemele Eestimaa piiskopiks, aga Daani kuningas ei
mötnud teda wastu. Et Hermann aga piiskopi auu
enesele igatses, siis ei waadanud ta palju selle peale,
kust poolt see tuleb ja kes talle seda annab, waid
läks Daani kuningalt paluma, et see teda ametisse
kinnitaks. Nüüd nägi Albert, kui kSikuw tema walit-
sus Eestimaal oli ning tatsus seda nii pea kinnitada
tui iganes wöimalik. Sellepärast saatis ta L ä t i
H i n d r i l u ja A l o b r a n d i Eestimaale, rähmast
nstima ning andis neile kaitseks söjawäge kaasa. Kui
Daanlaied seda kuulda saiwad, tegiwad nad oma asja
niisama kiireste. Et neil aga preestrid ei olnud, siis
saatsiwad nad küladesse pühitsetud wett, mis kõige
külarahwa peale wälja walati. Kus Daanlased oma
pühitsetud weega inimesi kastnud, sinna paniwad nad
puuristid ülesse, et seal r ist i inimesi elada. Ühel
päewal oliwad Daanlased külast ära läinud, teisel päe-
wal tuliwad Sakslaste preestrid oma korda inimesi
weega kastma. Kus Saksa ja Daani preestrid kokku
puutusiwad seal oli tül i lahti. Mõlemad andsiwad
rahwale nSu, teiste ristimist tagasi lükata ja nende
oma wastu wötta. Daam kuningas kutsus Alberti
enese juurde tül i seletama. Aga see läks paawstilt
abi otsima. Wahe ajal tul i ordukomtur Rudolf
Wönnust mitme ordu rüütliga Daani kuninga juurde,
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wöttis Sakala ja Ugaunia maakonnad kui kolmandama
jao Eestimaast enesele ja andis !Eestimaa Daani
kuningale.

87. Weel üks waenlane.

Sellega oliwad piiskop Albert ja Daani kuningas
teineteise wastaseks seletatud. Albert, kes siiamaale
kuninga wöimuga Liiwimaal walitsenud, pidas seda
enese alanduseks, et Daani kuningas teda enese juurde
julges kutsuda. Nüüd kahetses ta küll, et ta Waldemari
appi oli kutsunud, aga see kahetsus tuli hilja. Ka
üks kolmas, kes tulewat tüli pealt waatnud, tuli
nüüd oma korda. See oli Rootsi kuningas Johann.
Tema tuli oma wäeülema ja piiskopiga Rotalias
Eesti maa randa, löi oma laagri Lihulas üles ja
laskis siin inimesi ristida ning hakkas kirikuid ehitama.
Ta pidas Eestlasi, kelledel paremal ja pahemal pool.
Riias ja Tallinnas, wägewad waenlased Sakslased ja
Daanlased oliwad, liiga woimetuks, jättis oma mäe
linna ning läks ise kartmata koju. Ühel hommikul
koidu ajal tuliwad häkiste Saarlased mere poolt
Rootslaste peale, piirasiwad nende kantsi ümber,
paniwad ta põlema ning wöitsiwad wiimaks ära.
Wäeülem kõige oma meestega langes, ning piiskop
põletati tules ära. 500 Rootslasest peasiwad ainult
mõningad põgenemise läbi Tallinnasse Daanlaste juurde.

Wahe ajal oli piiskop Albert Roomas püha isa
ja Saksa keisri juures olnud, aga kumagilt poolt ei
olnud ta abi saanud. Nüüd ei jäänud tal muud
nLuu üle. Kui Waldemari juurde minna. Oma heade
ssprade nöuu andmise peale reisis ta Wenna Hermanniga
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Daanimaale ja andis Eesti ja Liiwimaa selle tingi<
misega kuninga Waldemari kätte: ,,Kui Riia linn,
Liiwimaa isandad ja Liiwlased ja Lätlased selleks
oma luba annawad." Muidugi oli see paljas sõna
M i n , sest mis oli Liiwlastel ja Lätlastel kui orjadel
lubada!

88. S õ j a d Daan las tega .

Wahe ajal kestfiwad sõjad ja rööwikäigud Eestlaste
wastu ikka wahet pidamata edasi! Sakslased Lätlaste
ja Aimlastega käisiwad järwa ja Wirumaal riisumas
ja põletamas, kus juures ära wSidetud Ngaunlased ja
Sakalased neid pidiwad aitama. Muidugi läks kõik
usu rehnungi peale. Virumaa wanemad Tabe l i i n ja
K i r j a w a n lasksiwad endid wiimaks ka ristida. Sellegi
pärast kestsiwad riisumised ja põletamised ikka edasi,
sest et Eestlased, ni i pea kui mahti saiwad, jälle
wöerast iket ja usku maha püüdsiwad raputada.
Harjulased peitsiwad endid waenlaste eest kes ikka
ilma teadmata maale tuliwad, maa alustesse koobastesse.
Waenlased leidsiwad koopad üles, tegiwad tuld suu
peale ette ja suitsutasiwad seal ööd ja päewad läbi,
kuni önntumad peitjad palamuse ja suitsu kätte ära
lämbusiwad. Ligi tuhat inimest, mehi ja naisi, on
sel wiisil otsa saanud. Keda meel etusalt wälja kisti,
tapeti sealsamas ära. Preestrid käisiwad nüüd külast külasse
ja perest peresse ning ristisimad neid, kes lõpmata
sõdadest meel järele jäänud. Hiied, pagana jumalate
teenistuse paigad, häwitati ära, jumalate kujud raiuti
kätki ja kõiki, mis ebajumalaid ja nende teenistust
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meelde tuletas, laotati ära. Nõnda oli pea terme
Eestimaa 1220 risti weega üle lastetud.

Aga ristiusu ja nende wägiwaldsete mäljalaotajate
põlgamine ei lõpnud ära, maid kaswis meel palju
enam. Saarlaste woit Rootslaste üle oli uut julgust
annud ning salamahti kogusiwad maa Eestlased ja
Saarlased oma malewa kokku ning läksiwad ühendatud
jõul Tallinna linna peale. Mik ristiinimesed saiwad
maha tapetud, kes ette juhtusiwad. Tallinn oli kõige
suuremas kitsikuses. Ordu palus Riia piiskoppi appi,
kes selle tingimisega suure wäe kolku pani, et ordu
Sakala ja Ugauma maast kaks kolmandikku temale
annaks, nagu õigus oli. Ordu pidi kitsikuses järele
andma. Nüüd sai suur söjawägi kokku, mis Eestlased
merises tapluses ära wöitis. Daani walitsus trahwis
neid feega, et kolmekordset kümnest nõudis ning wane-
mad puude otsa üles poos, mille läbi Eestlaste wiha
Taanlaste wastu aga weel kaswis.

I I I . E lu ja surma peal.

89. S a a r l a s t e w ö i t Daanlaste üle 1222.

Sõjad läksiwad ikka sagedamaks, wSitlused wabaduse
eest libedamaks. Daanlaste hirmutaw ümberkäimine
ärawSidetud maa-rähmaga õhutas wiha ja kättemaks-
mise tuld ikka suuremaks. Kui ligi paar aastat ka
suuremaid wöitlusi ette ei tulnud, siis ei olnud selle
Põhjus mitte rahulises alla heitmises. Salajas põles



wihatuluke edasi ning ootas ainult aega, mi l ta oma
häwitawaid leekisid wälja wSis saata. See aeg tul i ka.

Daani kuningas Waldemar ilmus 1222 suure
sõjamäega häkiste Saaremaal, löi Saarlased eest laiali
ning ehitas enesele ühe lindla kiwi-kantsi. Sinna
jättis ta hulga sõjamehi, tegi Liimi piiskopi ja orduga
maa ära jagamise pärast rahu ning läks siis rahuga
koju tagasi.

Saarlased aga ei puhkanud mitte. Nad saatsiwad
mõned mehed Varbolasse Läänemaa Eestlasi appi
kutsuma ning seda kiwiwiskamise masinad (partelli)
waatama, mida Taanlased ettewaatamata wiisil Warbo-
lastele linkinud. Tagasi tulles hakkasiwad nad enestele
niisamasugused masinaid tegema ning lühikese ajaga
oli neil juba 17. wiskamise masinat walmis. S i i s
piiras Saarlaste malewa aja wiitmata Daanlaste
tantsi ümber ning pildis 5 päewa järgimööda suura
kiwa Daanlaste peale kantsi. Kauem ei jõudnud
Daanlased enam wastu panna, waid katsusiwad rahu
tegemise läbi endid peasta. Saarlased wStsiwad rahu-
pakkumise selle tingimisega wastu, et Daanlased kantsi
Saarlastele jätawad ning ise maalt hoopis wälja
lähemad. Kui Daanlased rahupandiks omalt poolt 8
suurtsugu meest, kellede seas Riia piiskopi wend
Theodorich ka oli, Saarlaste kätte wälja oliwad annud,
siis lasti nad takistuseta oma laewade peale minna
ja ära sSita. Nad purjetasiwad otse teed Tallinnasse.

Kõhe selle järele uskusinad Saarlased Daani kantsi
maha, et kiwi kiwi peale enam seisma ei jäänud,
saatsiwad oma wLidust terwele maale sõnumid ning
tihutasimad rähmast igal pool waenlaste wastu üles.
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90. Wöi t l i nd la l maal.

Saarlaste kihutamine oli wilja kännud ja nende
wöit Daanlaste üle rähmale lindlal maal uut julgust
ja waimustust annud. Harjulased tegiwad nende
eeskuju järele, kogusiwad endid Läänlastega Warbola
linna, tapsiwad mõned Daanlased ja nende preestrid
ara ning andsiwad Wirulastele ja IärmalaZtele nSuu,
sedasama teha. Nad aga ei teinud seda mitte.

Selle wastu aga ei jõudnud Sakala rahmas oma
wiha Sakslaste wastu kauem waigistada, waid pidas
salaja kättemaksmise nSuu.

Neljandamal pühapäewal pärast Kolmekumnga
päewa pidas preester Theodorich Wiljandi kirikus jut-
lust „tormist mere peal", kui kirikus häkiste suur
liikumine ja torm tõusis. Eestlased oliwad kantsis
kõik Sakslased maha löönud, keda nad kätte saiwad,
ning seisiwad nüüd täies sõjariistades pühakoja ukse
ees, kus palju orduwendi sees oli ja nöudsiwad neid
wälja. Ehmatanud ordurüütlid palusiwad rahu, aga
seda ei wotnud ärritatud mässajad kuulda, waid sidu-
fiwad nad kinni, tapsiwad palju nende seast ära ning
wiskaüwad nende surnukehad üle walli linnast wälja
lindude ja koerte roaks.

Sedasama tehti Lembitu linnas Paala jöe ääres
ning Iärwamaal, kus Daam kohtumöistja Hebe kõledal
wiisil ära surmati ning tema süda ära söödi. Ka
Tartu ja Otepea linnad wStsiwad sellest mässamisest
osa. Kui Wiljandist saadikud wSidusönumitega ja
weriste mõõkadega, milledega nad Sakslased maha
löönud, Tartusse ja Otepeasse jöudsiwad, algas were-
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pidu ka seal. Kõik Saksad tapeti ara, ehk seoti kinni
ning nendelt riisutud wara jagati ära. Tartu preester
H a r t w i g , üks wäga paksu lehaga mees, seoti ühe
nuumhärja selga ja wiidi linnast wälja ohwri paigale.
Seal heideti liisku tema ja härja peale, knmba juma-
lad enesele ohwriks tahawad. Liisk langes härja peale
ning seega usuti härja ohwerdamift jumalate määra«
miseks ning preester jäeti elusse.

Et Sakslaste ja Daanlaste kättemaksmine mitte
tulemata ei wöinud jääda, seda nägiwad wSitjad Eestla-
sed ette ära. Sellepärast hüüdsiwad nad terwe rahma
tulema sõja wastu üles ning kutsusiwad ka Wenelased
Nowgorodist ja Pihtivast enestele appi, lelledega nad
siis kõik riisutud wara, raha ja hobused ära jagasiwad.
Linnad tehti tugemaks, hulk kiwiwiskamife masinaid
ehitati juurde ja õpetati nendega ümber käima, am-
umsid jagati wälja ning walmistati igawiisi tulema
sõja wastu. Ristiusuga ära lahutatud naised wöeti
jälle tagasi, maha maetud surnud kaewati haudadest
üles ja põletati pagana kombe järele ära, majad pesti
ja pühiti ristimeest puhtaks ning kaotati selwiisil kõik
ristiusu jäljed maalt ära. Terwe maa oli ristiusu
ikke enesest ära heitnud ning oma isade usu jälle tagasi
wVtnud. Sakala maalt saadeti saadikud Riiga, kes
pandiks antud wanemate poegade wäljawahetamist nende
rüütlite ja kaupmeeste wastu nõudsin, ad, kes Eest-
laste juures wangi oliwad wöetud. Riiglased wahe-
tasiwad ka mees mehe wastu tagasi. Ristiusku aga
ei lubanud Eesti saadikud ialgi wastu wStta ega oma
maad käest ära anda, niikaua kui weel üks aastane
ehk küünrapikkune poisikene maal üle on jäänud.
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91 . S õ j a õ n n on k a a l u pea l .

Eestlaste wöit oli niihästi Sakslased kui ka Daan-
lased kitsikusesse ajanud. Wiimased olimad Tallinnasse
eest ära põgenenud. Waldemar oli mahe ajal Saksa-
maale mangi sattunud ning ei möinud oma uuesti
wöidetud maa eest midagi teha. Ordu oli piiskopiga
maajagamise pärast sassi läinud, ning seisis sellepärast
lahus, ni i et Eestlastel praegusel silmapilgul wäga
kardetawaid «vastaseid ei olnud. Sellepärast piirasiwad
põhjapoolse Eestimaa sõjamäed Saarlastega ühes Tal-
linna linna sisse ning södisiwad kaua aega linnas ole-
wate Daanlaste ja Sakslastega, pidiwad aga wiimaks
kahjuga tagasi pöörma.

Nüüd algas sõda igal pool. Lätlased tungisiwad
Ngaunia maale. Eestlased Lätimaale, ning Riia l inn
wärises juba ikka lõuna poole edasi tungima Eesti
malewa ees. Ordu rüütlid oliwad suures kartuses
ja tuliwad piiskopilt abi paluma. Nüüd oli piiskopil
paras aeg seda tingimist ette panna. Kui teie püha
neitsi Maarjale ja Riia piiskopile Eestimaast kolmanda
jao annate, piiskop Hermannile tema kolmanda jao
jätate ning ise oma kolmanda jaoga rahul olete, siis
annan ma abi. Ordu wendadel ei jäänud muud
nSuu üle, kui tingimist wastu wötta. Selle järele
toguti warsti suur söjawägi, piiskopi ja ordu meestest,
Aimlastest ja Lätlastest kolku ning rutati Sakalasse Wi l -
jandilinna alla. S i in leidsiwad Sakslased nii kanget
wastupanemist, et nad oma söjawäed mõne tunnilise asjata
lahingu järele maale riisuma wiisiwHd. Semgalli piis-
kov Bernhard töi suure hulga Saksa ristisõitjaid
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järele ja ühendas need endise wäega. Nüüd tuli
Paala jõel palaw lahing, mis kolm päewa testis.
Sakslased taganesimad ning luksimad maale riisuma,
põletama ja tapma. Kõigi mangi langenud meestel
raiusiwad nad pead otsast ära ning pöörsiwad riisutud
waraga Liiwimaale tagasi.

92. Oodetud abimehest saab uus waenlane.

Eestlased Sakala ja Ugauni maalt kogusiwad oma
malewa kottu, kihutasiwad riisujatele kuni Ümera jõeni
järele, ilma et nendega kokku olelsiwad puutunud.
Si in tuli raöke taplus. Kui muist Eesti malewat
üle Ümera silla oli läinud, tormasiwad Saksa wäe-
s algad, kes endid metsa ära oliwad peitnud, Eestlaste
peale, wötsiwad silla eneste kätte ja lahutasiwad sellega
nad laheks. Woenlaste wägi oli wäga suur ja tugem,
Eestlased saiwad löödud. 600 meest kaotasiwad tapluses
oma elu, muist uppus jölke, muist sai metsades surma,
ainult weike osa jõudis neist meel eluga koju.

Enne kui Eestlased omale uut wäge kokku oleks
jõudnud korjata, jõudis piiskop Bernhard 8000 sõja-
mehega Willandi linna alla. Kõks nädalat oli käpu-
täis Eestlasi wapraste raudmeeste wastu sõdinud, siis
aga ei jõudnud nad enam wastu panna. Nende toit
ja wesi oli ammugi otsa lõpnud, nälg ja jönu tuliwad
waenlaste noolidele appi ja inimesed suriwad suurel
arwul. Et ilmad wäga palawod oliwad ning surnu-
kehad ruttu haisema läksiwad, hakkas linnas katk oma
lõikust pidama. Linn oli mitmest kullest põlema
süüdatud, üle jäänud inimesed ei jõudnud tuld enam
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iira kustutada ega kantsi waenlaste eest laitsta, waid
tegiwad Kristlastega rahu ning andfiwad linna käest
üra. Küll oli.oad mõned Sakala maa wanemad
Wenemaale Nowgorodi ja Pihkwa kuningaid saadetud
appi kutsuma, aga loodetud abi ei jõudnud ikka weel
sinna. Esimehed ja wöerad, tes Eestlastele appi tulnud,
poodi teiste hirmuks üles.

Wiimaks jõudis Nowgorodi kuningas Iaroslaw
Pihkwa ja Susdali würstiga ning 20,000 sõjamehega
Eesti rajadesse. Aga see oli hilja. Wiljandi linn
ja üks känts Paala joe ääres oliwad juba ara wöide-
tud ning wöitjate wäed rööwitud waraga ammugi
maalt ära läinud. Iaroslaw jättis muist oma suurest
mäest Tartusse ning Otepeasse ja tuli ise edasi wil-
jandi poole. Kui ta Sakalased aga juba Sakslaste
alla heidetud leidis olema ning oma mehi puude otsas
rippumas nägi, siis läks ta Sakalaste p^ale nii
wihaseks, et ta kõik, kes linnas oliwad ehk muidu
tema ette puutusiwad, ära laskis tappa. Saarlaste
palwe peale läks ta siit enne Tallinnat ära wliitma,
et siis Daanlasi enam selja tagast karta ei oleks. 4
nädalat seisis ta Tallinna all ja katsus seda tormi
jooksmisega kätte saada, aga Daanlased löiwad ta
tagasi. Kui Wenelased ära nägimad, et siin midagi
enam teha ei olnud, riisusin?ao nad Eestimaalt, mis
kätte saiwad ning läksiwad suure saagiga koju tagasi.
Waesed Eestlased oliwad jälle üksi, sest nende abimehed
oliwad neid maha jätnud ja ka oma wara ahnust
nende waesuseft täitnud. Warsti peale selle saatis
Nowgorodi kuningas würsti Wiatschko kähe saja
mehega Tartusse, kuhu ta enne juba oma mehed jätnud.
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Ngauni rahwas lootis, et ta neile abiks tulnud, ja
wötsiwad teda rõõmuga wastu ning töi talle priitaht-
likult maksusid. Wene würst pidas aga ennast maa
ja linna peremeheks ning häwitas nende külad ära,
kes temale malsusi ei toonud. Siiski pidiwad Tartu
ümberkaudsed Eestlased sellega leppima, sest Sakslaste
wastu sodis ta ometigi nendega ühes.

Sõda, rüüstamine ja rööwimine oli nüüd igas
Eesti maa nurgas. Suur Sakslaste söjawäge Liiwlaste
ja Lätlastega oli Tartu all käinud ning siit üle Eesti
maa laiali läinud. Daanlafed aitasiwad ka omalt
poolt. Üks känts teise järele langes waenlaste saagiks
ning üks maakond teise järele tehti tule ja mõõgaga
lagedaks. Kuskil polnud wiimaks enam wastupammist,
sest wastupanejad oliwad ju langenud. Vaenlased
oliwad tühja maa üle peremehed. Üksi Tartu ja Otepea
kantsid oliwad weel rahwa käes. Saadi need ka weel
kätte, siis oli maa piiskopi ja ordu oma, mis ta nime
poolest juba praegu oligi.

93. T a r t u l i n n a langemine 1224.

Tartu linna ärawöitmine oli nüüd pea asi, kui
Sakslased oma walitsust Eestimaal tahtsiwad tinni-
tada. Ja see oli ju nende ülem püüd. Juba mõne
aasta eest, kui Eestimaa weel ärawöitmata oli, jaga-
siwad piiskopid ja ordu ta oma wahel ära. Riiapiis-
kopi wenna Hermannile anti Eestimaa, aga Daani
kuningas hoidis seda enesele ning ei lubanud Hermanni
mitte tema uude ametisse astuda. Kui piiskop Albert
oma wenna Hermanniga ja hulga uute ristisõitjatega
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aastal 1224 Saksamaalt tagasi tuli, käis ta mängis
kuninga jutul, kes nüüd oma alandamas olekus piis-
kopi palme peale luba andis Hermanni ametisse astuda.
Koju jõudes heideti ordu ja kähe piiskopi wahel Eesti-
maa ärajagamise pärast liisku, mille järele piiskop
Albert Läänemaa, piiskop Hermann Tartumaa ja ordu
Sakalamaa enesele sai.

Kui see malmis oli, siis koguti sSjawäge Tartut
ära wLitma. Ordumeister Wo lk i i n teadis wäga hästi,
et Tartu kõige kindlam känts terwel maal oli ning et
ta ärawöitmine mitte julge ei olnud. Tema nöuu
peale saatsiwad piiskopid Wiatschko juurest saadikud,
kes teda oma meestega mässajate Eestlaste juurest ära
palusiwad minna, keda nad usust ara langemise eest
tahta käristada. Wiatschko märkas Sakslaste nduu
ning wastas, et see linn ja maa Nowgorodi kuninga
poolt tema omaks tingitud ning tema seda ka waen«
laste eest kaitsta tahab.

Nüüd algas söjamarss. Arutu parm raudriide
kandjad rüütlid, ristisõitjaid, kaupmehi, Liiwlasi ja Lät-
lasi astusiwad Tartu wastu teele. Isegi mSlemad
piiskopid ja kõik preestrid oliwad ühes tulnud. Rästi
järwe juures pühitseti terwed söjawäge tapluse tarwis
ning marsiti edasi. 15. augustil, Maarja taewa mine-
mise päewal (mil aasta eest Wiljandi linn ära ol i
wöidetud) jõudis Sakslaste söjawägi Tartu alla. Natu-
kese ajaga oliwad kõik wäljad linna ümber telkidega
täidetud. Kiwiwiskamise masinad seatakse üles ning
s5oa algab. Metsast weetakfe pikki pallisid kokku, ehi-
takse nendest kaheksa päewa jooksul suur, linna malli
kõrgune torn ning hakatakse selle marjul malli müüri
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VVnfaks kaewama. Töö kestab ööd ja päewad läbi-
Ühed kaewawad, teised kannawad mulda ära. Juba
langeb tükk müüri maha. Weel kord saadetakse Wiatsch-
kole sõnum, et talle mingid kahju ei tehta, kui ta
Eestlaste eest ei sõdiks, maid omastega kantsist wälja
tuleks ning ära läheks. Wiatschko ootas Nowgorod»
laSte poolt abi ja ei wötnud Sakslaste nöuu kuulda.
Üks trobikond Wenelasi oli küll maal rööwimas ol-
nud ja Tartu tahtnud tulla, aga kui nad linna üm-
ber piiratud nägiwad olema, läksiwad nad jälle oma
teed. Sõda algas uuesti. A l t wisatakfe parteludega
tulist rauda ja kateldega tuld tantsi, ühed löhuwad
wall i maha, teised kannawad puid hunnikusse ja süü-
tawad põlema, kolmandad tasemad nootidega. NSnda
kestab see edasi ilma wastupidamata ööd ja päewad
läbi. Niisama wapraste sõditakse kantsist ülewelt.
Sakslaste laagrist lastakse öösel laulusid ja mängusid
kõlada, et selleläbi oma julgust näidata. Neile wasta-
takse kantsift mõõkade ja kilpide paugutamise ja söja«
sarwe puhumisega, et ka seal julgus ladunud ei ole.
Sõja lõpnust ei ole weel lootagi. Seal annab üks
ristisõitja piiskopi sõjamäes nöuu, kantsi peale tormi
jooksta ning esimesele, kes walli peale jõuab, kõige
rohkem ja kõige paremat saaki lubada, mis linnast
leitakse. See nöuu oli kõikide meele pärast, kõik tegi-
wad püha neitsile ühe töötuse ning teisel päewal kesk-
hommiku järele algas üleüldine tormijooksmine. Waen-
laste Snneks oliwad Eestlased ise wallimüüri sisse öösi
suure augu teinud, kust nad walli ligidale aetud puu-
torni peale tuld kärutasiwad ning teda sellwiisil põ-
lema latsufiwad panna. Aga raudriide kandjad pildu»
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limad tule laiali ning kustutasiwad ta ära. Kantsi
ol i suur tuli üles tehtud ning wahet pidamata loobiti
uut tuld torni peale. Sõda läks ikka libedamaks.
Piiskopi wend Johann ronis torni pealt, redelit
mööda malli peale ning tema järele teised ordkwm-
nad. Liiwlased ja Lätlased tungisiwad läbi malli
augu kantsi. Uus meeleäraheitlik wSitlus algab. Ikka
rohkem waenlasi tungib kantsi. Käik löödakse maha,
kes ette juhtuwad, on need meeste ehk naisterühmad.
Ligi 1000 meest kantsis on juba langenud. Ülejää-
nud katsuwad põgeneda. Wallikraawi sild on ära
põlenud, waenlased wäljas ümberringi, peasemine iga-
pidi wöimata. Wiatschko oma meestega põgenes kantsi
sisemistesse ruumidesse. Aga kaua ei jõudnud ta
sealtki wastu panna. Kui wiimaks hirmus werewala-
mine loppis, oli üks ainus mees meel elama jäänud.
See oli Susdali würsti wasall, kes eluga üra minna
lasti, et ta Wiatschko saatusest Nowgorodisse sõnumit
wSiks wiia. Juba PihkwaS sai õnnetuse sönumik
Iaroslawiga kokku, kes praegu suure sõjamäega Tar-
tule appi oli tulemas. Kui ta Wiatschko otsa kuulis,
pööris ta kurwalt oma meestega Nowgorodisse tagasi.

Sakslaste wöit oli täieline ja rS5m otsata. K5ik
mastased, kes pea terwelt maalt Tartusse kokku olimad
tulnud, et sest ainsast kantsist, mis meel rahma laes
oli, nende wastu sõdida, nüüd wiimafeni meheni oma
were sees lamesiwad. Trummid, wiled ja mänguriis-
tad paukusiwad röömupiduks, kiidulaulud kölasiwad
kSige kõrgemale tänuks, röömu pärast höisati mära
jagades — ühe waese rahma haual. See oli tema
wabaduse matus!
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lV. Eha kustumine.

94. Uued ettewalmistused.

Tartu linna langemisega tu l i uus a ja järk Li iwi-
maa ajaloosse. Sellega lõpeb õieti ka Eestlaste aja-
lugu lindlal maal ära. Üksi Saarlased oliwad weel
wabad. Aga ka nende julgus kadus. Nad lasksiwad
piiskopi wenna Theodorichi, keda nad paari aasta eest
wangi oliwad wötnud wabaks. Kes lindlal maal
weel elama jäänud, saatsiwad nüüd Riia piiskopile
oma waesusest tingitusi ning töotasiwad ta sõna kuulda.

Piiskop Hermann asus Tartusse elama, ehitas
Otepea kantsi uuesti üles, pani sinna suurtsugu rüütl i-
wennad sisse, linkis igale ühele tüki maad, seadis
preestrid ametisse ja laskis kirikuid ehitama hakata.
Tema tähtsamatest ehitustest on Tartu doome kirik,
mille waremed weel tänapäewani seifawad.

Niisama asusiwad mõõgaordu rüütlid Sakalasse.
Maa jagati eneste wahel ära, ehitati kindlad lossid
üles, Wiljandi känts tehti kindluseks ümber ning rahwa
käest nõuti kümnese maksu ja muud lahju tasumist,
mis neile sõdades Ugauni ja Sakala maal tehtud.
Aegamööda kaswis ordurüütlite losside arw ikka suure-
maks ning nendega ühes ka ordu oma wSimus. Ni i -
kaua kui weel püssirohtu ei tuntud, oliwad niisugused
lossid ja kindlused waenlaste peale tungimise eest julged.
Püssirohu ajal on nad aga pea kõik langenud ja ai-
nult rusud annawad nende endisest õitseajast tunnistust.

1224. aastal käis paawsti saadik Modena piiskop
W i l h e l m uueste ära wöidetud maad waatamas ning
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siinseid usu asju korda seadimas. Kui ta järgmisel
suwel merd kaudu tagasi M i s , . nägi ta Gooti saare
lähedal Saarlasi, kes Rootsimaalt suure riisutud wa-
raga ja söjawangidega koju poole soitsiwad. Saarele
jõudes pidas ta wägewa jutluse, pakkus kõigile risti-
inimestele ristitähte ja pattude andeksandmist, kes
rööwlitele Saarlastele nende kurjategu kätte lähemad
maksma. Gootlased ja Daanlased ei wöta paawsti
saadiku pakkumist wastu, ütsi Saksa kaupmehed himus-
tawad enestele pakutud taewalist warandust ning rei«
siwad Riiga, et sealt Riia mägede seltsis Saaremaa
paganate wastu wöitlema minna.

95. Saar laste langemine 1227.

Aastal 1226 pärast M u töttasiwad Riia ja
Semgalli piiskopid ning Lüwi ordumeister suure
mäega Pärnu alla ning läksiwad sealt mööda mere
jäed Muhu saarele. Ligi 20,000 meest oli koos.
Hil jut i enne seda oli sula olnud ning mesi jää peal
wäga libedaks jäeks külmanud, nii et raske edasi oli
saada. Söjawäe liikumine sünnitas nii suurt mürinat
mere peal, nagu oleks pikne põrutanud.

9. päewal jSudsiwad kristlased Muhu tantsi
juurde, kuhu nad lühikese tapluse järele puhkama jäi-
wad. Muhulased oma kuntsist nägiwad kristlaste suurt
hulka ja hakkasiwad kartma. Weel selsamal öösel saat-
siwad nad saadikud piiskopi ja teiste ristisõitjate ma-
tt emate juurde ning lubasiwad ristiusku rahuga wastu
wdtta. Kristlased ei pidanud neid enam ristimise,
waid surma wäärt ning ei wötnud nende rahupakku-
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nnst wastu. Nõnda pidi siis sõda otsust tegema.
Kõige esiti katsusiwad nad tormijooksmisega kantsi
saada, aga see ei läinud korda. Wallimüür oli libeda
jäega käetud, ni i et ülessaamine hoopis wSimata ol i .
S i is ehitawad waenlased enestele kõrge torni ja ühe
madala warjukatuse, mille all nad wallialust õõnsaks
halkamad kaewama. Kui suur auk sisse oli tehtud,
seadsiwad nad torni sinna asemele, ni i et ta õige malli
ligidase tu l i ning wiskasiwad nüüd tornist oma odad,
piigid ja nooled kantsi, kust neile otse kui wihmaga
wastati. Ristisõitjad hüiawad Jumalat appi, Saar-
lased kantsist Taarad. Kuuendamal päewal tungisiwad
kristlased tornist walli peale, kust Saarlased nad ikka
jälle tagasi kchutasiwad. Ikka rohkem Sakslasi ronib
redelid ja nöörisid mööda üles walli peale. Taplus
läheb ikka tulisemaks. Mehi langeb mölemilt poolt.
Sakslaste mägi kaswab iga silmapilguga, Eestlaste
malewa kahaneb ikka enam ja enam. WSitjate sõja-
jõud on ammu juba oma kaalusseisu laotanud ning
juba kuulutab Sakslaste rSSmu hõiskamine wöitu.
Liimlased ja Lätlased wäljas pool kantsi löömad iga
mehe maha, kes põgenemisega oma elu katsub peasta.
Sakslased ei anna ühelegi hingele tantsis armu, maid
tapawad nad kõik kui ristiusu waenlased ära. Ja kui
mõned meel elusse jäiwad need sidusiwad nad tmni.
Oma were sees aurawate ohwrite juures laulsiwad
nad Jumalale kiituse laulusid, riisusiwad waranduse ja
kallid asjad ära, ajasiwad elajad ja hobused wälja, pani-
wad linna põlema ning läksiwad siis oma teed. 2500
Saarlast oliwad sel päewal elu laotanud.

S i i t läksiwad nad otse keset Saaremale kõige tuge-



— 207 —

wama Mo lde kantsi ette, kuhu wäga palju Saar-
lasi kokku oli tõtanud. Ajawiitmata hakkawad Saks-
lased siin partellisid üles seadima ja söjatorni ehitama,
kuna Liiwlased ja Lätlased selle aja sees maad laas-
tamas ja rüüstamas käimad, inimesi tapmas ja külasid
põletamas. Walde kantsis oli palju warju otsijaid
naisi ja lapsi, aga mähe sõjamehi. Suurtest ette wal-
mistustest waenlaste poolt nägiwad nad oma saatust
ette ning palusiwad rahu ja ristimist. Waenlased
nöuawad kõige ülemate meeste pojad oma kätte rahu-
pandiks, mis Saarlased ka teemad. Piiskop ristis
ülemale pojad ise oma käega, kuna preestrid kantsi
kaewu ära önnistasiwad, selle meega ühe waadi täit»
siwad ning seal ristima hakkasiwad, esite wanemaid
ja ülemaid mehi, siis rähmast, naisi ja poisikesi. Kõlin
päewa kestis ristimine, Taara kuju wisati merde, mit-
mest Saaremaa kihelkonnast tuliwad saadikud ristimist
paluma ja kõiki ristitud inimesi töotadi wendadeks pi-
dada. Rootsimaalt riisutud wangid lasti lahti, kõik
rahwas rist i t i ära ja seati Gottfried nende preestriks.

Seega oli ka Saaremaa ristiusu ja sellega ühes
wSera walitsuse wastu wötnud. Mis Hispania mun-
gad ja hulgused Amerikas tegiwad, seda on Liiwimaale
rändajad Sakslased teinud — rahwastelt nende tule-
wiku riisunud.

96. T ü l i pi iskopi ja o rdu wahel.

Eestlased oliwad alla heidetud. Piiskop A l b e r t
ja ordumeister W o l k i n oliwad ühes koos kui wennak«
seo Saarlaste wastu sõdinud, aga nende sõbrus oli
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wäljaspidine. Mõlemad tahtsiwad esimesed olla ning
uueste woidetud maa peremeheks saada. Albert püüdis-
amnmgi juba kui peapiiskop ka ilmlikuks würstiks
EeSti ja Liiwimaa üle saada, aga kui ta ära nägi,
et see lootus tühja läks, siis wöttis ta wöidetud maa
1224. aastal Saksa kuninga Heinrichi käest, kes sell
köhal oma isa äraoleku ajal walitses, kõigi õigustega
oma kätte läinu peale. Seega oli ta niisama sugune
ilmlik walitseja, nagu kõik teised Saksa würstid oma
würsti riikides Saksamaal, ja ainult tema ning ta
wenna Hermanni läbi, keda ta Tartu piiskopiks oli
seadinud, wöisiwad ordu liikmed maad saada. Sellega
ei olnud ordu muidugi rahul. Kui keiser Friedrich ise
jälle koju tul i , palus Li iwi rüütlite ordu ennast piis-
kopi alt wabastada. Friedrich I I . oli paawstiga tülis
ning ei soowmud kuskil «vaimulikku walitsust. Mai
kuus 1226. kinkis ta ka Li iwi ordule needsamad
õigused, mis Riia ja Tartu piiskoppidel juba oliwad.
Seega oli ordu piiskopi ülem walitsufe alt lahti,
ning truuduse wanne, mida iga orduwmd piiskopile
pidi manduma tühjaks tehtud. Ordu seisis nüüd
täitsa oma jalgade peal piiskopi körwal ning ei olnud
enam tema käsu all. Pea kaswis ta tugewamaks ning
mängis Liiwimaa ajaloos esimest roll i. See oli esimene
raske hoop auuahnele piiskopile.

Daanlased oliwad Eestimaal Sakslastele kibedaks
okkaks silmas. Paawsti saadik oli nad küll waewaga
ära jõudnud lipitada, aga kui ta ära oli läinud,
oliwad tülid jälle lahti. Paawstile anti Sakslaste
poolt teada, et Daanlased eneste juures üht teist
paawsti saadikut ütlewat olema, kes terme Eestimaa
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Taanlastele kinnitanud. Selle üle wihastas paawst
Oregor IX. nõnda, et ta ordumeistrile ja teistele
Sakslastele Liiwimaal käsu andis Daanlased nende
pettuse karistuseks Eestimaalt hoopis wälja ajada.
Paremat sõnumit Sakslased ei oodanud. Wolkiin läks
nii ruttu kui tal see wöimalik oli, oma sõjamäega
Eestimaale, wöttis ka weel Eestlaste poolt abi ning
wöitis lühikese ajaga Tallinna linna Daanlaste käest
ära. Kõik sõjariista kanojad Daanlased saiwad maalt
wälja aetud ning terwe Eestimaa peale Läänemaa,
mis juba enne Riia piiskopi oma oli, jäi ordu kätte.
Kuningas Heinrich kinkitz 1. juulil 1228. tema ordu-
meistrile ja ordule päriseks ning nimetas seda lunas-
tuse hinnaks, mille läbi ta oma auusate eelkäijate
hinged puhastuse tulest tahtis peaSta.

Sellega kaswis ordu wöimuS ikka suuremaks.
Piiskop ei tahtnud oma lootust nii kergelt weel laotada,
mis suurtele tülidele ja weristele lahingutele ordu ja
piiskopi meeste wahel teed walmistasiwad. Ordu otsis
omale wäljaspoolt abi, ühendas ennast 1237. Saksa
orduga, wöitis piiskopi ara ning asutas enesele ordu-
riigi, mis 16. aastasaja keskeni ulatas.

97. P i lk tagasi.

Alberti silmad ei saanud nende sõdade lSppu enam
näha, mis ordu ja piiskopi wahel algasiwad ja wahe-
tawa õnnega edasi kestsiwad. Werewalamisega oli ta
Liiwimaal oma usutööd alganud, werewalamisega lõpe-
tas ta ka seda. Alati oli ta möök käes paganatele
ristimise wett peale pannud ning nende merega oma
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jäljed kinni matnud. Terwe tema eluaeg oli werine
wöitlemine, mis tuhandete elu maksis ja mitmed rah-
mad orjuse sisse heitis, aga neile selle eest ka r ist i-
usku töi. Muidugi oli see esiotsa paljas nimeusk
ja wäljaspidine kombe, mis osalt ebausku weel kas-
watas. Pal ju ebausu kombeid, millede wastu meie
päewani wöideldud, on just Katoliku usk meie rahwale
toonud. Tema oma usk riisuti talt ära, ta nägi oma
jumalate möimatust, need ei jõudnud ei rahwast ega
iseendidli kaitseda, ning ristiusust ei saanud ta aru.
Niisuguses segaduses pidi ta weel madalamale langema
ja langes ka. Nimepoolest oliwad kõik Eestlased ja Liiw-
lased ristiinimesed, aga siiski seisiwad nad kaua aega süga-
wamas ebausu pimeduses, kui oma pagana usu sees, kus neid
Vähemalt oma jumalad kõlbliku elu piirides hoidsiwad.

Meie ees seisab päris peremes, kelle käest ta talu
ära on wöetud. Üks wöeras, kellel rohkem jõudu,
ajas ta köhast mälja, häwitas löhkuwa käega ta püha-
duse ära, asus ta majasse elama, andis talle nüüd
käskusid ning sundis endist peremeest sõna kuulma.
Töe poolest ülekohtune tegu, kui meie oma aegse õiguse
silmaga selle peale waatame. Aga ajaloo üle ei wöi
meie mitte nõnda kohut mõista. S i i n peame kõrgema
seisukoha wötma. Mit te inimeste seaduste maid tingi-
mata tarwituse seaduse järele käib ajalugu. Üks teine
waim talitseb ja walitseb seal, teist teed käimad ilma
sündmused. M is manaks on jäänud ja elu jöuu
laotanud, selle asemele tuleb uus, parem, ja midagi
ei sure seal üra, mis mitte surma wäärt ei ole.
Meie ei wSi mitte Alberti hukka mõista, et tal ni i
wühe missionüri südand rinnus oli, ega w3i ka nõuda.
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et ta paganatele wennaks oleks pidanud heitma ning
armastusega neid ristiusule pöörma. See aeg ei
tunnud weel sel wiisil ristiusu laiali laotamist ega
poleks niisugusel usukülwamisel wistist ka suurt m0ju
olnud. Sel ajal tunti ainult rusika õigust, kõik
muu oli wöeras. Tugewama õigus walitseb weel
tänapäewani ajaloos, ehk ristiusk küll l igi 2 tuhat
aastat juba wenna armastusest wahet pidamata wäge-
waid jutlusi peab. Europlane leiab kusagil ilma nur-
gas ühe rahwakese, kes talle midagi halba ei ole teinud,
aga kõhe astub ta kui walitfeja, kui käsuandja tema keskele,
on peremees ja wötab talt maksusid. Alles siis hakkab ta
weel oma haridust, usku ja kombeid, sinna kandma.
Haridus wöidab maad ja rahmad, tema käes on walitsus.
See on kord ajaloo käik ja seda ei muuda keegi.
Pagana aeg pidi kaduma, sest et ta ladumise wäärt oli.
Kes wisa sellest on lahkuma, mis talle milgi tingimisel
alles ei wöi jääda, sel on palju kannatada. Eestlased
södisiwad pea wiimse meheni, nende M i läks sellepärast
wäga raskeks, kuna Lätlased palju hõlpsamalt läbi
saiwad, sest et nad ilma wastupanemata alla heitfi-
wad. Kas see kiita ehk laita on, selle järele ei küsi
ajalugu. Tartu linna langemisega langesiwad ka Eest-
lased. See oli Alberti kõige suurem wöit tema terwel
eluajal. Nüüd oli kord rahu maal, ja päike paistis
höiskawate woitjate, aga ühtlasi ka ühe suure — surnu-
aia peale. Lõpmata sõjad oliwad maa kõrbeks teinud,
külad ja linnad tuhahunnikuteks muutnud, mida tuu l
laiali kandis ning nende jäljedki ära kaotas, ning
endised maa peremehed maha niitnud. Ajaloo saatja
(Genius) ei nuta mitte nende surnute pärast, keda ta
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maha matnud ega lahetse werd, nns ta walanud. Temal
ei ole kaastundmust õnnetumate ega röömu önneliste
jaoks, aga ta tasub ja maksab, mis keegi enesele ära
teenib. Kes ennast elujõuliseks jSuab teha, seda laseb
ta elada, kelle jõud elamiseks nõrk on, see peab maailma
näitelawalt laduma. Terwe inimese sugu on alati
ühes lõpmata edasiwoolus. Kõik püüawad paremale,
kaunimale, kõrgemale järjele ning sellest tõuseb heitle-
mine elu pärast. See on igawene loomuseadus, mida
keegi wägi ei käota, ni i laua kui i lm seisab. Ärgem
igatsegem mitte wanu aegasi tagasi, waid õppigem
nendest, mis meil olewikus tarwis läheb ja mis tule-
mi l toob. Tundmused peawad siin kSrwale jääma, need
ei wi i meid haljale oksale — meie tööd ja toimetust
peab selginud mõistus juhtima. Meie wöime oma
edasielamise peale ainult kui suure ja wägewa Wene-
r i ig i liikmed mõtelda. Riigi juhatajad kes terwe
rahwaste ühiskonna käsu nöuawad, wSiwad ainult ni i-
palju üksikute inimeste lasuks teha, kui palju see üle-
üldise, r i igi käsuga ühte sünnib. Nende seisukoht on
kõrgemal, kui üksikute inimeste soowide täitmine. Üksi-
kud inimesed peawad oma erasoowid üleüldise hea tar-
wis ohwerdama, mille eest nad üleüldisest heast osa
wöiwad wötta. See jääb ikka nõnda ja muud pare-
mat korda ei ole ilmas olemas.

Kas meie peame weel küsima, miks, see ni i tu l i ,
et Sakslased meie Esiwanemad ära wöitsiwad ja nad
orjuse sisse surusiwad? Paganate ust, nende puudulik
riigiseadus, sõjapidamise ja kaitsmise wiis oli oma iga
ara elanud, oli manaks jäänud ja ei wöinud enam aja-
nSudmistele wastu seista. Kui nende wöitjad ka mitte
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Sakslased ei oleksiwad olnud, siis oleks wistist üks
teine rahmas sedasama teinud. Et üks käputäis rähmast,
tes teistega sammu ei jõudnud pidada, wabaks oleks
wöinud jääda, seda ei usu ju keegi meist. Terwes
maailmas ei ole seda wcel sündinud, kudas pidi see
ime siis just siin sündima! Meie näeme nüüd küll,
mis meie kodumaa muistsed elanikud oleksiwad pidanud
tegema, aga mis aitab see nüüd enam. Ühtegi wil-
dakat ja wäärduwat sammu, mis ajaloos astutakse,
ei tee enam ükski wägi ega wöimus heaks. See on
kui patt Pühawaimu wastu, mida siin ega teises ilmas
andeks ei anta. Õppigem sellest, mis meie rahule
tarwis läheb.

98. A lbe r t i surm ja Kuurlaste allaheitmine.

Piiskop Albert on oma nimele Liiwimaa ajaloos
jäädama paiga muretsenud. Tema oli see mees, kes
praegused Läänemere kubermangud Saksamaa alla heitis,
ristiusku siia töi ning mitmele rähmale orjuse ahelad
taela sidus. Meie peame tunnistama et ta waimu-
rikas, julge ja suure töö jõuga mees oli, aga ta waim
oli niisama toores, kui tema aja kaaselanikkudel.
Armastus ligimiste wastx, millest ta paganatele jutlusi
laskis pidada, oli talle enesele wöeraS ja tundmata asi.

Kui kõik Eestlased juba ka üra oliwad woidetud,
siis halkas ta maale seadusi muretsema. Ta wSttis
ole matest Salsa seadustest oma otstarbe jaoks sündsad
paragrahwid wälja ning pani neid Liiwimaal rüütlite
ning kodanikkude kohta maksmaks! Maa pärisrahma,
see on talupoegade jaoks pidi ta ise seadused tegema.
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sest et neid sarnasel kujul malmis ei olnud. Selle
ajajärgu paremaks arusaamiseks wötame tema seadus-
test maa pärisrahwa kohta paar näitust siia üles.

Kes oma herra kümnest warastab (s. o. öigeste
kätte ei anna), see maksab 20 marki ehk laotab
oma pea.

Kes oma herra pollupeendra üleskünnab, laotab
oma pea.

Kes teise ära tapab, sureb ratta peal. Nsu ära-
salgaja ehk nõid pöletakse elawalt ära.

Kes oma herra käsu täitmises hooletu on, saab
-meriseks pekstud ehk laotab kaela.

Weiksemate süüde eest makseti rahatrahmi, mis
möisaherrale sai, kelle maa peal asi sündis. Need sea-
dused saiwad 1228. aastal maksmaks.

Wistist sellest ajast saadik on Lätlastele üks mana
mände eeskiri jäänud, mis meel tänapäewani alal on.
Selle järele ütleb manduja: ,,Kui ma mitte puhast
tõtt ei peaks kõnelema, siis antku Jumal, et ma nii
mustaks lähen kui süsi, nii kuiwaks kui tolm, nii kõmaks
kui kiwi ja kepp; ja ära neetud olgu mu naine ja
mu lapsed ja minu weised ja mu wiljawäljad, siin
ajalikult ja seal igaweste. Aamen."

Need reakesed räägiwad ise juba, missugune selle
aja maim oli ning mis mõttes Albert oma ärawiüit-
nnse tööd toimetas. Ta oli 30 aastat Liiwimaal
walitsenud ning suri aastal 1229 Riias ära. Tema
surnukeha maeti suure auu ja iluga Maarja kirikusse
maha ning ta asemikuks walisiwad Riia Doomi herrad
Tartu ja Saaremaa piiskopiga Nikolause Magdeburist.
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Üksi K u u r i ased oliwad Läänemere kubermangu-
des siia maale weel wabad paganad. Aga nende wägi
oli weike ristiusu raudmeeste wastu ning õhtupoolt
tungisiwad ka weel Preislased nende peale. 28. Dets.
1230 heitis nende kuningas Lammekin ristiusku
ning kõik ta rahwas lastis ennast ristida, lubas piis-
kopi sõna kuulda, tema söjawäes teenida ning sai
selle eest töötuse, et Kristlased neid oma kaitsmise
alla wötawad.
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Tacitus kirjutab, et Eestlased Weikseli j5e suus
elanud, koinpsnius U6il>. ja teised (MuuinMH
I^iv. ilvt. I, 15) töendawad, et Saksamaa endine
piir mitte üle Weikseli jöe ei ulatanud ning
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nende sõnumid lähewad sellega ühte, mis Karam-
sin ja Voigt meile toonud, waata täh. 8.

!1) Truusmann, Oma maa 1887, 203. Põllu-
harimise on Eestlased Venelastele õpetanud, sest
sõna iio^s on Eesti sõnast M d wSetud, otsustab
Truusman oma Maas 1887 lk. 137.

12) S t r i n n h o l m , Vikinqszüge der alt. Skandi-
uavier, I. jagu 254—264. — Schlözer, Allge-
meinenordischeGeschichte 304,439,441,442,462.

13) Das I n l a n d , 1861, nr. 5, Der Tempel des
Jumala.

14) S t r innho lm, Vikingszüge I, 259.
15) Eisen, Ennemuistsed kujud 33. KalewipoegV,

731, XIX, 398.
16) Kalewala, suoiMaiggn NrMiigunäsu 86ul2.ii

^oimiwkgjg,, HtzisillFig^ 1887. Eeskõne V.
17) Tacitus tõendab seda oma Germanias. Waata

täh. 10 ülemal.
18) Muidugi on seda wSimata tõeks pidada. Millest

need mehed räägiwad, ei ole wistist praegused
Eestlased, waid need rahmad, kes enne Eestlasi
Balti mere ääres elasiwad.

Kõdune elu.

1) Läti Hindrik 15, 7. 20, 6. 23, 9 räägib ilusa-
test küladest ja suurtest majadest, mille katusetel
kui lind lustest waenlaste wastu sõditi.

2) Kõik Eestlaste müürid on ilma lubjata tehtud.
Kiwid pandi mulla ja^ sawiga müüriks kokku.
Sel wiisil tehtud müürid ei läinud mitte seina
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wiisi järsku üles, waid oliwad rohkem katuse
wiisi lambid, nagu manadest linnawallidest seda
näha wöime. Ainult Soontagana ja paari Saare-
maa maalinna walli juurest on lubja jälgi leitud.

3) M i l klaas tuttawaks sai, sellest on pikemalt
Hupel, Nordische Ui806i1nu66n 15—17 raama-
tus, ja tema Neue nord. Nipsil. 9. ja 10. raa-
matus krahw Me l l i n kirjutanud. Hagemeister,
über die Viskaini, Mittheilungen aus der Geschichte
Liv- Eest- und Kurlands I I . köide lk. 133 ja
Hueck, Õpetatud Eesti seltsi kirjad I. köide, I. anne.

4) L 5 wis, Über die ehemalige Verbreitung der Eichen.
5) Kelch, Liefländische Cronica, lk. 22.
6) Thomas Hiärne, Monumenta Liv. ant. I. köide

2. raamat. — Hupel, Topographische Nachrichten
I I . jagu. Rosenplänter, Beiträge zur genaueren
Kenntnis; der estnischen Sprache 11. anne.

7) Lädi Hindrik 15, 7. 20, 6.
8) Lädi H inr ik XXIV, 5. XXIX, 7.
9) Alnpeke, Lwländische Reimchronik, rida 342.

10) Lätlased ei tarwitanud oma maa ja wabaduse
käitlemiseks mitte sõjariistu, waid heitfiwad endid
ilma werewalamiseta Sakslaste alla, waata Läti
Hindriku ajar. X I , 6. ja 7. Alnpeke oma terwes
kroonikas ei tea ühtki sõda nimetada, mida Lät-
lased oma wabadufe kaitsmiseks oleksiwad teinud.

11) Luce, Wahrheit und Muthmahung, em Beitrag
zur ältesten Geschichte Oesels, lehek. 32, 33.

12) Nouuin. I îv. ant. I, Hiärne 55.— Paul Ein-
horn, N t . I^ttiok. 10. peatükk.
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13) Kelch, Liefl. Chronica lk. 26.—Hiärne,
I^iv. aut. I, 50.

14) Einhorn, Hiswna I<6tti0g. 7. peatükk 27.
15) Sealsamas.
16) Hu r t , Pildid isamaa sündinud asjust, lk. 17.

Olaf, Rootsi kuninga poeg oma ema ja wennaga
müüdi ara, waata all pool muinasajaloo all lk.

17) Läti Hindriku ajaraamat 12,6. 30,5. 2 1 , 1 .
25, 2. 27, 1. 15, 7. 30, 5. 29, 7.

18) Olewiku Lisa 1888, Nr. 5—8. — Schröder,
Hochzeitsgebräuche der Esten. — Wiedemann,
Aus dem inneren und äuheren Leben der Ehsten
310—330. — Kreutzwald, Inlandes 1852,
— Hupel, Topographische Nachr. N.—Rosen-
plänter, Beiträge:c. XI . anne. — Holzmayer,
Osiliana. Tartu Kpet. Eesti seltsi kirjade 7. köite
2. anne.

19) Kokkuleppimise järele ärawiimist ei wlli meie aga
mitte warguseks nimetada, weel wätzem rööwimiseks.
Tõsine rööwimine ja wargus sai surmaga nuheldud.

20) Waba walimist leiame ülema 18. täh. all nime-
tatud kirjadest, millede juurde weel Luce, War-
heit und Muthmasmng 72—96 lisame. Kust
tuli siis ka muidu, et mõni noormees ühe
ööga ,,kuus kohta" läbi käis. Kui keegi neiu
walida põleks möinud, siis oleks esimene, kelle
juurde peiu läks, kosilasele pidanud naiseks minema.
— Eesti pulma kombetest on ka juba wanemad
ajaloo kirjutajad Hiärne, Brändis, ja Kelch ning
uuemad nende järele pea k5ik kirjutanud.
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21) Kalewipoeg, I, 358—760.
22) Dählmann, Wanemuise laul, ära trükitud Tartu

Õpet. Eesti seltsi kirjades I. käide.
23) Nouuin. Iliv. ant. I. Hiärne, 52.
24) Luce, Wahrheit und Muthmatzung lk. 30.
25) Nou. I«iv. aut. I. Hiärne, 55. — Einhorn,

Ui8t. I.6tt. I I . peatükk lk. 39.
26) Bunge, Urkundenbuch I I , lk. 5. — Gruber,

lk. 242, — 8or. ror. I.iv. I. 371. Nr. XIX. h.
27) Kelch, Liefl. Chronica lk. 27.
28) Thomas Hiärne suri ära 1639. aastal, nii

et see mis ta kirjutaS 17. aastasaja hakatusest
wöetud peab olema.

29) Hupel, Topographische Nachr. N. jagu.
30) Rosenplänter, Beiträge zur gen. Kenntmh 2c.

I I . anne 16—19. tükk.
31) Hur t , Wana kanml N. kogu, laul 243—261.

Kalewipoeg, Linda leinamineII. 318—621. —
Fählmann, Köit ja Ümarik. Kõigist heljub
puhas armastus meile wasta.

32) Rosenplänter, Beiträge 11, 35—39.
33) Hu r t , Wana kannel, 7. annet. — Dr. Weske,

Eesti rahma laulud. — Kreutzwald, Kalewi-
poeg. — Kurrik, Kolm suurt lugu.

34) Kreutzwald. Eestirahwa ennemuistsed jutud. —
Kunder, Muinasjutud.

35) Hurt, Wana kannel, I I . kogu 114.
36) Hur t , Wana kannel I I , 115.
3?) Sealsamas.
38) Weske, Eestirahwa laulud I I .
39) Kalewipoeg I I . 320—454.
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40) Fählmann, Endel ja Juta. Õpet. Eesti S .
kirjades. Iürgenstein, Juta, neljajärguline
kurbmäng. — Grenzstein, Olemilu Lisa 1885
nr. 52.

41) L. H. ajaraamat.
42) H u r t , Wana kannel I, 48. I I , 117—119,

125—128.
43) Hur t , Wana k. I, 94, 100—110. I I , 178,

183, 187, 194, 207.
44) H u r t , W. K. I, 148—170. I I , 307—317.
45) L. Hindr. ajar. 12, 6. 26, 5. 26, 8. —

Alnpeke rida 3870, 3890. — Seda tunnis-
tust annawad ka lahti kaewatud hauad (waata
Grewingk, Stemalter der Ostseeprov. ja Haus-
manni kõne, Olewik 1892, nr. 8). — Herodot,
IV, 73. peatükk. — Strinnholm, Vikingszüge
I, 261.

46) Wulfstani reis, waata alamal muinas ajaloo
jaos lk. — L. H. 12, 6. 26, 5.

47) Haudadest on inimese tuha ja muu asjade seast
ka hobuse luid leitud. Bähr , die Gräber der
Liven. — Grewingk, oas Stemalter der
Ostseeprov. Verhandlungen der gel. Estn. Gesell-
schaft zu Dorpat, VI. ja VN. köide. — Lehmann,
sealsamas jne. — Skiitid tapsiwad auusa mehe
haual 50 tema kSige ilusamat hobust ning nen-
dega ühes ka surnu kõige lähemad teenrid, nagu
saadiku, kokka, tallmeistri ja matsimad nad ühtlasi
maha (Herodot IV, 72). — Kruse, Nsoroiivo-

16.
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48) Hausmann, Olewik 1892 nr. 8. Eisen, Elu
pärast surma.

49) Haudadest leitud sawinöud on osalt wistist söö-
kide alal hoidmiseks tarwitawd, mis surnutele
ühes pandi. Tuhka pole nende seest mitte leitud,
nagu Slaawi ja Germani rahwaste juures tuttaw
on, waid hauast laiali. Bähr , Die Gräber
der Liven.

50) Hingede aeg, waata alamal pühade all Wiede-
mann, Aus dem inneren u. äuheren Leben der
Ehsten, lk. 366. Kreutzwald, Über den Charakter
der estn. Mythologie Õpet. E. S. kirjad I, 3 anne.

51) Bunge, Archiv für die Geschäfte Liv-, Ehst-
nnd Curlands V> 170. Gilbert van Lannoy
reis Liiwimaal.

52) Sealsamas. Laiali käiw suits tähendab praegugi
weel paha.

53) Wulfftani kiri 871.
54) Muinas juttudes tuleb tihti winguw sääreluu

ette, mis õnnistamata mullas olnud ning peale
maa saanud. Niisugune sääreluu wingumine ei
kadunud muidu mitte ära, kui teda jumala sõnaga
pühitsetud mulda maeti. — Kreutzwaldi Ees-
tirahwa ennem, jutud, Boecler, Der Eften aber-
gläubische Gebräuche 23.

55) Einhorn, Kskorm. F6nt. lott. 6. päätükk. —
Grewingt, Das Steinalter. — Bähr, Die
Gräber der Liven jne.

56) Üks kawal Wönitsia mees landis wäga kallist
rinnaehet, mis kullast ja merewaigust (elektronist)
säras, Homer, 0ä^88vu3 IV, 72 ja XV, 460.
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57) Kui ükskord Karthago laewamehed nägiwad, et
üks Rooma laew nende järele läbi Gibraltari
merekitsuse Atlandi merde julges sõita, ajas ta
oma laewa meelega niisuguse köha peale, et Rooma
laem järele tulles rahnude otsa jooksis ja hukka
läks.

58) Greeka muistse aja laulik.
59) Orpheuse laul Argon. 1112—1116.
60) Pindar, esimene Greeka tundeluulude luuletaja

521—441 enne Kr. laulab ühes oma kuulsas
laulus Pythos Delsi woidust ning põhja maast
(Pytho X, 55—68).

61) Apollon oli Greeklaste teaduse ja kunstide jumal,
kes ülema jumala Zeusi tahtmist inimestele orakli
läbi teada andis.

62) Eestlased ja Liiwlased ehitasiwad oma ohwri
elajad pärgadega ära. Mer le l , Wanem Imanta,
ümber pandud ja ära trükitud Oma Maas 1887
166, 205, 253, 284, 213, 343. L i n d e ,
Imanta und Kaupo. I.

63) Eestlased pidasiwad suwel kõige pikematel päewa-
del suurt röSmu püha (maata alamal pühade all),
ning laulu ja mängu tehti küla kiigedel ning
Sitse tuledel.

64) Wile pill peab Eestlastele juba wäga manast
saadik tuttaw olema, sest Kalewipoja laulus tuleb
see pill juba ette. B lumberg, Ouellen und
Realien des Kalewipoeg lk. 74.

65) Nemesis — kehastatud õiguse tundmus, kes onne
liig suureks ei lase minna. P i n d a r , Pytho
X, 55—68.
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66) Pompenius Mela oli Nooma kirjanik, elas 1 .
aastasajal pärast Kristust.

6?) Mela, ä6 situ ordis I I I , 5.
68) 1)6 ^staruin 8iv6 KMoruiu ori^m6 ete. Peatükk

14. — Kruse, Urgesch. 389.
69) Hupel Topogr. Nachrichten I I . raamat. — Kruse,

Nrgeschichte 246.
70) Mitmed harimata rahmad on sellepoolest haritud

rahwastest paremad, et nad wargust, rööwimist,
abielu rikkumist ei tunne, nagu näit. Indianid ja
miine Ilmamere saarte peal elawad rahmad (maata
Olemit 1892, Rahwateadus).

71) Kreutzwald über den Charakter der estn. Mythol.
Verhandlungen der gel. estn. Gesellschaft.

72) Kruse oli ümber 40 aasta eest ajaloo professor
Tartu ülikoolis.

73) Kruse, Urgeschichte 246. Kust ta niisuguse otsuse
wötnud, seda ta ei ütle. Üleüldse näib Kruse
Eestlaste iseloomu maga pealsikaudu tundma.
Ta räägib neist nähtama pölgdusega, ei leia neist
mingid maimu herkust ega auusat omadust. Nad
on ära rääkimata tuimad ja laisad ning töntsi
mõistusega; nende kõige suurem rööm on oma
suitsu tares magada—muud kõrgemat meelelahu-
tust ei leia Krufe nende juurest. Selle juures
paneb ta imeks, et üks Eesti sugust õpetatud
mees ka niisugust maimu terawust näitawat, nagu
Oleks ta Sakslane. (Tema Urgesch. lk.)

74) T a c i t u s , Germania 43. Br i t i keel Kambi mäge-
des ja Wallias kõlab otse Soome keele moodi.
(Kruse, Urg. 345).
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75) Saarlased heitsiwad Moone kantsist oma jumala
Taarapita kuju suure kisaga wälja. Läti Hindrik
ajaraamat 24,5. 30,4. 30,5.

76) Germanid olid Saksarahwa esiwanemad Preisi
maal. Tacitus peab Eestlasi Germani sugu rahmaks.

77) Germanid elasiwad jahist, mehed laisklesiwad käru-
nahkade peal, mängisiwad, jöiwad, kuna naised
põllutööd pidiwad tegema.

R i i g i w a l i t s u s .

1) Läti Hindr. ajaraamat 15, 7. 23, 7. 23, 9. —
Str innho lm, Staatsverfassung der Alten Skan»
dinawier I I , 54—128. — Luce, Wahrheit u.
Muthmahung

2) Saxo Grammaticus, Ioh. Magnus, Petrus Olai,
Wulfstani reisi kiri, põhja rahwaste lugu laul
Edda. Brändis, 6, Hupel, Nord. Msc. 27 r.
576 ja Kelch 30 räägiwad kahest Liiwimaa
kuningast.

3) Froto elas Saxo ja Magnuse järele 3000 aas-
tat pärast ilma loomist, Kruse arwamise järele
2. Kristlikul aastasajal.

4) Ü.6X 0ri6ujHiwiu, nagu Saxo 133 neid nimetab.
Nõnda nimetati Eesti kuningaid, tSendab Kruse,
Urg. 431 täh. 4. Wistist oli see aga üleüldine
nimi kõigile Läänemere äärsetel elawatele rahmas-
tele, ilma et need meie esiwanemad pruukisiwad olla.

5) Saxo 20- '29.
«;) Suhm-Gärter lk. 393. — Saxo 99. — Pet-

rus Olai 85.
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7) Bränd is , 34. — Hiärne I I . raamat. —
Saxo 154.

8) Kruse, Urg. 257—296.
9) Sealsamas, 293—295. Herodot.

10) Wul fs tan oli Inglise kuninga Alfred Suure
laewa kapten. Alfred oli suur ajaloo sSber, tõl-
kis tema reisikirjad Angelsaksi keelde. — Spel -
mann, Leben Alfreds des Grosien, — Lange-
beck I I . 106—123.

11) Eespol muinasajaloo all.
12) Sealsamas.
13) Läti Hindr. ajaraamat 21, 1. 25. 2. 27, 1.
14) Alnpeke, Livl. Reimchronik, rida 1700 ja 1729.

KuurlaZte alla heitmise leping aast. 1230. Ees-
pool muinas ajaloo all.

15) Läti H. ajar. 15, 3.
16) Kreutzwald, Eesti rahwa ennem, jutud. —

Kunder, Eesti muinasjutud.
17) Kalewipoeg, I, 449. I I I , 478, I I , 181. VIII, 502.
18) Hurt, Wana kannel I. togu, laul 100 ja 101.
19) Läti H. räägib õige tihti Eestiwanematest 25,2.

27, 1 j . n. e.
20) Meliores, Läti H. ajar. 12, 6. 30, 5.
21) ?lino6p8 6t 86M0r, L. H. ajar. 21, 7.
22) Herodot, Germania IV, 66.
23) L. H. ajar. 19, 5.
24) Nyenstedt, Nou. I îv. aut. I I , 20. — Löwis,

Mittheilungen aus der Gesch. Liv-, Eest- und
Curlands I, 2. anne. — Jürgen HelmS Samm-
lung. — Hurt, Wana kannel I. 100, 101. N,
441. — Kalewi poeg XX. 131.

8*
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25) M i H. ajar. 9, 3. 19, 9. 20, 2. 23, 7.
26) L. H. ajar. 15, 3. 16, 8. 19, 1. 21, 2, —

Alnpeke, 895—910. — Hiärne 57. — Hur t ,
Wana kannel I, 100, 10 l .

2?) Luce, Wahrh. u. Muthm. 40. — L. H. ajar.
15, 3. Kalewi taat andis riigi oma kõige nooremale
pojale, et see kõige wapram oli. Kalewipoeg
N, 144—202. — Südda, Saarema wägimees
Suur Tall. — Starkader, alamal pool mui-
nas ajaloo all.

28) L. H. ajar. 10, 6.
29) Herodot, alamal pool jumala teenistuse all.

Nyenstedt, Noimm. I^iv. aut. N, peatükk 3.
Läti H. ajar. 29, 7.

30) L. H. ajar. 15, 7. 23, 9. 23, 7.
31) Ülem» ja alam-majad parlamentides.
32) Terwe Eestimaa tuli kokku Harjumaale Rugele

külasse, L. H. ajar. 23, 9. 20, 2.
33) Saal , Hilda, 209. — Renner, 55wl. Chro-

nik. — L. H. Alberti ajaraamat 109. L. H. 20, 2.
34) Tacitus, Hnmanik peatükk. 2.
35) Gruber, Origin. Liv. lehek. 86. — v. Richteri

Eesti, Liimi ja Kuura ajalugu lehek 78, tähend. 27.
36) L. H. ajar. Grub. Orign. 58, 35, 155 jne.
37) L. H. ajar. I. tz 12.
38) Gruber, Origin. 46, L. H. ajar. 15, 3.
39) Wulfstani kiri, waata leklg.
40) Kihelkond seletakse sõnadest kihl ('lihlama) ja kunda,

Meyer Sitzungsberichte der gel. estn. Ges. 1876,



41)
42)

43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)

50)
H1)
52)
53)
54)
55)
H6)
57)

. 58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
«5)
G6)
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11. — L. H. ajar. 28, 2. 29, 7. 30, 5. —
Need kihelkonnad ei olnud mitte meie praeguste
kihelkondade sugused, maid palju suuremad.
L. H. ajar. 28, 2, 8. 29. 7. 30, 5 jne.
Fr iebe , Handbuch der Geschichte Livlands I ,
J u n g , kaart L. H. ajar. juurde.
L. H. ajar. wäga sagedaste.
L. H. ajar. 15, 1, 9. 27, 1, 2 jne.
L. H. ajar. 15, 2.
L. H. ajar. 15, 2.
L. H. ajar. 18, 7.
L. H. ajar. wäga sagedaste.
L. H. ajar. 26, 7. 27, 3. 25, 2.j 15, 7. 19, 3.
24, 1. 27, 5.
L. H. ajar. 20, 3. 12, 6.
L. H. ajar. 14, 10. 18, 5. 19, 8. 21, 1. 22, 9.
Praegune Wirumaa.
L. H. ajar. 29, 7. 30, 2.
L. H. ajar. 29, 7.
L. H. ajar. 15, 7.
L. H. ajar. 24, 1.
L. H. ajar. wäga sagedaste.
L. H. ajar. 24, 5.
L. H. ajar. 23, 9. 24, 5. 26, 13. 28, 9.
L. H. ajar. 15, 7. 16, 1. 21, 1 jne.
L. H. ajar. wäga sagedaste.
L. H. ajar. 20, 2. 23. 9.
L. H. ajar. 15, 8. 26, 3.
L. H. ajar. 23, 2. 27, 3.
L. H. ajar. 18, 5.
L. H. ajar. 24, 3.
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6?) L. H. ajav. wäga sagedaste.
67) L. H. ajar. 25, 5. 26, 3. 26,11. 27, 2. 27, 3,

7. 29, 7.
68) L. H. 23, 2. 27, 3.
69) L. H. 15, 7. 24, 5. 28, 9.
70) L. H. 15. 5, 8. 24, 1. 27, 5. 28, 9.
71) Lu ce, Wahrh. u. Muthm. jagab teda 8 kihelkonda.
72) S a a l , Wambola, lk. 16. Kruuse, Die Bauer-

burg Soontagana, Verh. der gel. estn. Ges.
Bänd I.

73) Hupel, Nordische Miscellaneen X. Über die
Burg Warbola.

74) Holzmayer, Das Kriegswesen der alten Oeseler.
— Hueck, Über die Bauerburgen.

75) Linnuse maalinna mall Saaremaal on 23' kõrge,
838' pikk, Poide 33' k. ja 932' pikk, Waljala
maalinna wall 20' k, ja 900' p. Soontagana
maal mägi 124 sammu pikuti, 60 sammu laiuti
risti läbi mööta. Warbola jaanilinna mägi 250
sammu pikk ja 200 sammu lai ning müür 20—
30 jalga kõrge.

76) Lmdanisa linnamägi on 120 jalga kõrge.
77) Kruse, Über die Burg Soontagana, Verhandl. I.
7y) S a a l , Warbola, 16.
79) Holzmayer, Das Kriegswesen d. alt. Oeseler.
80) Warbola maalinn, Hupel, Nord. Misc. X.
81) Pea kõik wanaaja maalinnade mallid on libamisi

järsu mäe wiisil üles laotud kiwihunnikud, ainult
mulla ja sawiga kinni pandud.

82) Soontaguse, Linnuse ja Waljala linna mallide
juures on la lubja ja wölwide jälgi näha
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(Holzmayer, das Knegswesen 41 ja 47.) Aru-
saamata oleks ka, kui paganaajast sugugi müüri
riismeid ei oleks leida olnud. Eestlased käisiwad
merd mööda laialt (Bremeni Adam, vo siw
DaMs I I . oap. 30 ja Läti Hindrik) wöerastes
maades, kus nad müürisid ja nende ehitust tundma
wöisiwad õppida ning ka oma kõdus järele teha.
Ka Läti Hindrik (30, 4) räägib ühest Saarlaste
kantsi müürist.

33) Brotze, Historische Nrkunden die Vorzeit Liv-
lands betreffend.— Bunge, Beiträge zur Kunde
der Liv-,Est-u.KurIändischen Rechtsquelle-Arndts
Lievländische Chronik I I .

84) Buddenbrock, Dat Ridderrecht I § 136.
85) Arndt , Livl. Chronik ll.
86) Rechtsftnder, Urtheilssinder, Mer le l , die Letten.
87) Nussow, Chronica der Provintz Lyfftandt lk. 18.
88) Sealsamas 18. lehe teine pool.
89) Pa l las I I , 354.
90) Kelch. Liest. Chronica 31, Karamsin, Wene

ajal. I I , 18.

Sõjapidamine.

1) Ehk Läti H. küll erapooletu kohtumöistja meie
rahma üle ei olnud, siiski on ta Eestlasi sõdades jul-
geks ja wapraks pidanud tunnistama, waata ta
ajaraamatus 15, 3. 18, 7. 19, 8. — Alnpeke,
rida 357—572.

2) Muinaö ajalugu all pool.
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3) Sakslased puutusiwad nendega mitu korda merel
kokku, kui need rööwimast tuliwad. L. H. ajar.
7, 1. 15, 1. 18, 8. 30, 1.

4) Wulfstan kirjutab: nad peawad palju sõdasid.
5) L. H. ajar. 19, 10. 24, 3. 25, 2. 28, 3, 8.

— Alnpeke 1188—89.
6) Löwis, Mittheilungen I, 2 anne. — Nyenstädt^

lk. 20.
7) L. H. ajar. 7, 2.
8) L. H. ajar. 8, 4.
9) L. H. ajar. 30, 1.

1") Holzmayer, Das Kriegswesen.
11) 1207 puutusiwad Eestlased Sakslastega esimest

korda oma maa peal Otep ea all kokku ning 1227
wöideti ka Saarlased ära.

12) Selle wahe ajal tehti rahu kolme aasta peale,,
mis aga otsani ei peetud.

13) Igas laewas oli 30 sõjameest, L. tz. 15, 3.
14) Hobuse wäest kuuleme wäga tihti, L. H. 15, 3.

23, 7. ja Alnpeke riimi kroonikas mitmes köhas.
15) L. H. ajar. 19, 5.
16) Suur kätt laastas 1211 Sakala ja Ngauni

ning weel teised maakonnad inimestest paljaks.
Ta algas Toreidast peale ning tuli sealt ka
Metsapoole ja Idumea maakonda. L. H. ajar. 15, 7.

17) Thermopyla oli wana aegne kindel kõht õõnestee
Greekamaal Hellase ja TeZsalia maa wahel, kus
300 Sparta sõjameest oma kuninga Leonidasega
Pärsia kuninga Xerrxese wastu (480 enne Kr.)
isamaa eest sõdides suriwad. Bergmann. Üle-
üldine ajal. I , 55.
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18) L. H. 15, 3.
19) L. H. 12, 6. 13, 5. 14, 7. 15, 3. jne.
20) L. H. 19, 5. Kalewipoeg IV, 658. jne.
21) L. H. 15, 3. Kalewipoja laulus wäga tihti.
22) L. H. 18, 8. 19, 5. 23, 9.
23) Grewingk, Das Steinalter der Ostseeprov. lk. 76.

Aspel in, 8uoiulÜÄi8- IlFriiaiggu Uuiu3,8wtlciiiuou
^Ikeita. lk. 27—43, 298—302.Kruse,NsLroU.
voui^l,.. Wäga mitmes köhas Õpet. Eesti Seltsi
aasta raamatutes. — Kalewipoeg IX, 727.
XX, 305. H u r t , Wana kannel I. 100. 101.

24) L. H. 15, 3. 23, 9.
25) Kalewipoeg IX, 330.
26) Kalewipoeg IX, 727. jne.
27) Brawalla lahing.
28) Grewingk, Das Steinalter.
29) L. H. 18, 8. 23, 9.
30) Kruse, Noowlivoniog..
31) Hiiu saarel kannawad naisterahwad weel tänapäe-

wani tupega nuga puusa peal rinna ahelate kulles.
32) H. H. 18, 2. —
33) Alnpeke, Livl.Reimchromk, rida 1082—1085.
34) H. H. 19, 5.
35) L. H. 26, 3.
Z6) Merkel, Wanem Imanta, Oma Maa 1887,167.
37) L. H. 15, 3. ja teistes kohtades.
38) Gruber, Origin. lk. 19, 120.
39) Richter, Die Geschichte der Ostseeprov. I , 55.
40) L. H. 15, 3. 15, 7.
4-1) Gruberi algupäraline L. H. ajaraamatu wälja-

anne lk. 118, 119.
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42) L. H. 15, 7.
43) Caotra 13, 5. 14, 10. jne.
44) Castellum 24, 1. jne.
45) L. tz. 15, 1. 15, 2.
46) L. H. 15, 3. 18, 7.
47) L. H. 14, 10. Gruber, 120, 123, 157 jne.
48 Lõvis, Mittheilungen aus der Geschichte, I. kogu

2. anne.
49) Nyenstedti Liiwimaa kroonik, NoimuiMtg. liiv.

aut. I I , 20.
50) Lõvis, Mittheilungen I, 2.
51) Gruber, lk. 13, 21, 93. L. H. 2, 5.
52) L. tz. 17, 2. Gadebusch. Livländische Iahrbü-

cher I, 27.
53) L. H. 26, 9.
54) L. H. 12, 6.
55) L. H. 14, 8. 18, 8. 19, 9.
56) L. H. 26, 6.
57) L. H. 7, 1. 15, 1. 18, 8 jne.
58) AInpeke, 1189. L. H. 23, 10.
59) L. H. 22, 2. 23, 2.
60) H. H. 26, 4.
61) L. H. 2, 5. 28, 7. 9, 2. 9, 13. 10, 14. 23,

9, 10, 24, 1.
62) L. tz. 10, 9.
63) L. H. 24, 3.
64) L. tz. 4, 4. V, 1.

Töö ja teenistus.

1) Buddenbrock, Dat Ridderrecht. I, 161 päätükk
ütleb: Ein iwelick vee, wenn ydt syne iungen



gewinnet, wor ydt des auendes tho herberge
kumpt, dar schalmen ydt vortegenden. (Iga lehm,
mis wafika toob, peab kümnest andma). Kuidas
seda kümnese maksu ära õiendati, kui 10 wasikat
ei olnud, sellest pole rüütliseaduses kusagil selge-
malt räägitud.

Z) KSik söödaw aiawili, nagu lapsad, kaalid, naarid,
oad, herned jne. Buddenbrock, Dat Nidderrecht
I, p. 167. Saa l , Liiwimaa kaela kõhus, Olewiku
kalender 1892 lk. 31.

Z) Linad, willad, lSngad, köied, lõad, nöörid, nahad,
kotid jne. Buddenbrock 1,167. Olewiku lalender
1892 lk. 31.

4) Humalad, mesi, waha, kanad, munad, haned, pekk,
liha, rasw, heinad, höled, puud, lauad jne.
Buddenbrock I, 98, 99, 160, 161,167, Ole-
wiku kalender 1892, 31.

5) Richter I, 50. Rosenplänter, Beiträge 1 1 .
anne lk. 72—74.

6) Richter, I , 50. Rosenplänter, 11. anne 75.
7) L. H. 14, 10. Aastal 1212 riisusiwad Sakslased

Läänemaalt ligi 4000 härga ja lehma. Hobused
ja muud loomad arwamata.

s) L. H. 18, 5. Arndt , Lieflandische Chronik I I ,
177. tühend.

9) Warbola kantsi ostsiwad Eestlased Wenelaste käest
aastal 1211 700 marga eest lahti (L. H. 15,
8) ja Otepealased 1210, (L. H. 14, 2).

10) Torfaei, Hist. Norr. N, lk. 158. — Hiärne
Nouum. I^iv. aut. I, 2. raamat.

11) Sealsamas.
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12) L. H. 14, 2. 15, 8.
13) Karamsini, Wene ajalugu I. Tähend. 288 ja

486. I I , täh. 64. Nahk rahade wäärtus oli: 4
marki nahkraha 1 mark hõbedat.

14) Köhne, Zeitschrift für Finanzwissenschaft 1842,
lk. 82. — Richter, Gesch. der Ostseepr. I, 52.

15) L. H. 11, 4.
16) Karamsin, I, Tah. 288 ja 486.
17) Arndt , Liefl. Chr. I I . 30.

Sealsamas.
Schefferus, I^xpoiüa, peat. 7. >— Kelch, 26..
S t r i n n h o l m , Vikingszüge der alten Skandina-
vier I, 254—264. — Snor re Stur lesson,
Olafden Heiliges Säga. — Das I n l a n d 1861,
Nr. 5. — Eisen, Ennemuistsed kujud, 33—48.

21) V i arm a wöi Piramaa rahmas elas põhja pool
Wenemaal oma kuningate wöi wanemate all ja
oli wäga rikas. Nende rikkus meelitas Skandinaw-
lased sinna riisuma. Eestlaste sugulased. S t r i nn -
holm I, 254, Eisen, Ennemuistsed kujud. Biarma,
Perma. Schlötzer, Allg. nord. Gesch. 437—439.

22) Schefferus, I^aWyiiia, p. 7.
23) Arndt , Liefl. Chronik I I , 15, täh. i.
24) Hiärne, Nou. I^iv. ant. I, 62.
25) Kruse, Urgesch. 405.
2 6) A rnd t , Livl. Chron. I, 15. — St. Petersburger

Zeitung 1844. — Kruse, Neoroiivomoa. lisa
v . lk. 5. ja tema Nrgesch. 345. 355.

27) Kruse, Urgesch. 355.
28) Kruse, NeoroUvouica lk. 8. — Iahresverhand-

lungen der curl. Gesellschaft N, 395. 503.
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29) Kruse, Nooroiiv. Generalbericht lk. 18, lisa 0,
29. tabel 3.

30) L. H. 14,2. 15,8.
31) Saa l , Päris ja prii I, lk. 16.
32) Nyenstädt, Nou. I.iv. aut. N, peat. 5 ja 6.
33) Homer, Odysseus XV, 460 ja IV, 72. Kruse,

Urgesch. 72. Waata kõdune elu, tüh. 50.
34) Kruse, Aoeroliv. lk. 8.
35) Iahresvcrhandl. der curl. Gesellfchaft N, 503.
36) Werlauff, Beitrag zur Geschichte des nordischen

Bernsteinhandels. — Lelewel, Entdekungm der
Chartagener und Griechen, lk. 44.

37) Homer, OdyZs. XV, 460.
38) Roma keisrite, Tiberuse ja Augustuse rahad

Saaremaal, Arndt , Livl. Chr. I, 15.
39) Luce, Wahrh. und Muthm. 24.
40) P l i n i u s oli Rooma kirjanik I. kristlikul aasta

sajal, suri Vesuwi tulepurskamife ajal 79 pärast.
Kr. sündimist.

41) Pliniuse kirjad. peat. 37.
42) S o l i n ütleb koguni 13000 (XIII milles), mis

õige ei wöi olla.
43 Sõlini reisikirjad III.
44) Pytheas oli selle julge kaupmehe nimi. Tema

reisis Põhjameredes ja käis Saaremaalgi. —
Starbo, M, 158, — Pl iniuS 37, 11.

45) Kruse, Urg. 309.
46) Tacitus, Germania p. 45.
47) Kuurlased ei tarwitanud merewaiku ka läesolewa-

aastasaja keskelgi meel, waid kandsiwad klaaspärlid,
Helmid ja ehteasju kaelas. Kruse,Urg. 347, täh. 1.
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48) Pytheas, Plinius (37, 11) ja Starbo (III,
158) räagiwad Saaremaast, ilma et talle kind-
lat nime teaksiwad anda. (Kruse, Urg. 311).

49) Et Eesti maal laatasid peeti, seda leiame Rootsi
Himkringlaft (^^vasong 8a^a oap. 57). Üks
rikas Eesti kaupmees ja mererööwel Lodin Lääne
maalt käis suwel Eesti laatadel ja leidis ühe
endise kuninganna, kes orjaks oli müüdud, ostis
selle lahti ning kosis enesele naiseks. Olaf Trng-
wason sai oma onuga ühel Eesti laadal kokku
(maata muinasajalugu all pool). Wanades rahwa-
lauludes (Hurt, Wanakanml 1. 100) teatakse ka
Turulastest rääkida, kes wistist oma nime turul
kauplemisest saanud (TruuZman, 3. jan. 1887
E. K. Seltsis peetud kõne). Soome maal on
praegu meel Turu linn.

50) Saxo ja Magnus kirjutawad, et Hellespontuses
wäga wanal ajal kuulus kaubalinn Duna oli.
Hellespontuseks nimetati sel ajal Düna jöe suud
(Kruse, Urgesch. 427) ning sealt ligidalt leidis
professor Kruse 1839 Mangushowist 7 weräta
lõuna poole, Stameri talu körwal, nüüd kinni
kaswanud Düna jöe haru juures ühe neljanurge-
lise, kõrgete mulla mallidega ümber piiratud kind«
luse 260' lai ja 290' pikk. Seda kohta peab
Krufe Duna linnaks, millest manad ajaraamatud
räagiwad. Ka tema seisukoht rääkiwat selle eest,
et ta omal ajal küllalt kaubajaamaks Europa
kauplejate ja Konstantinopeli wahel wSinud olla,
sest mööda Düna jõge käis ju kuulus kauba tee
(Austurweg) Hommiku maale.
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51) Bremeni Adami ajaraamat, vo situ vaniaL. 77.
52) Skandinawlased, Inglased, Daanlased, Angelsaksid,

Preislased, Kuurlased, Eestlased, Liiwlased, Lätla-
sed, Warägid jne.

53) Mittheilungen aus der livl. Gesch. I. 3. 394.
54) L. H. 27, 6.
55) L. H. 7, 2. 8, 4.
56) L. H. 8,4. 11, 7.
57) Wanemad ajaraamatute kirjutajad panemad seda

Abrami aja sisse. (Nonum. I îv. aut. III, 17.
Brändis, Kelch, Hiärne ja enne neid Saxo, Magnus).

58, 59 ja 60) Sealsamas.
61) Brändis, Nou. I îv. M . I l l , 18.
02) v u 0an^6 seletab, et Korsar Ladina keelest

(oursarig. ullvw) tulnud ja rutulist jooksmist
tähendama: (ourrsrk-jooksma). Hansen, Verhandl.
der gel. estn. Gesellschaft I, 2. anne lk. 28.

l>3) L. H. 7, 2. — Bremeni Adam Daam ajalugu 75.
64) Bremeni Adam sealsamas. L. H. 29. 3.
65) Sturlesson, 823a ok Oiaü ? r ^ ^ 8 M , 029. 5.
66) Sealsamas, peatükk 6.
N7) Snorro Stur lesson, Lodin. Gadebusch,

Livländische Iahrbücher I, 26.
68) Heimskringla peat. 57.
69) L. H. 14, 8, 9. 15, 3.
70) L. H. 19, 5.
71) Nyenstädt, 5. raamat 20. — Löwis, Mittheil.

aus der livl. Oeschichte, I. Bandes 2. Heft.

72) L. H. X I , 7.
73) Me 100 marga.
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Usk.

1) Kreutzwald, Ueber dm Charakter der estn.
Mythologie, Verhandl. der Gel. estn. G. N.
Bandes 3. Heft 45—47.

2) Brändis, Nouum. I«iv. aut. III, 17.
3) Kelch, Liefl. Chronica 22. Boecler, der Esten

abergläubische Gebräuche 61, 94. — Waskjala
silla piiga, Jakobson, Koolilugemise raamat I.
Das Inland 1857.

4) Hiarne, sissejuhatus. — Einhorn, Uist. Iwtt.
o^ . 3.

5) Saa l , Wambola 8.
6) Paabst Innocenz III . kiri 5. okt. 1199 Liiwi

piiskop. Meinhardile ja Albertile 12. okt. 1204.
— Bremeni Adami Daam ajalugu peat. 207.

7) Waimusid oli wäga palju, igas nägemata wäe
awalduses arwati maimud tegemad olema. Wie-
demann, Aus dem Inneren u. Mcheren Leben
der Esten 417—446. — Holzmayer, Osiliana.
— Hiärne. 28—30.— Bray 1,38—44.

8) Bunge, Urkundenbuch I I , 13 ja 18. — Gru -
ber 205.

9) Castr6n, Finnische Mythol. — Kerg, Jumala,
Eesti Kirjam. S. Aastaraamat 1875, 79—82.
— Neus, Das Wort Jumala, Inland 1849,
nr. 24. Georgi , Beschreibung aller Nationen
des russischen Reiches. Laptased kutsuwad oma
ülemat jumalat I u b m a l , Tscherenüssid J u ma,
Wotjakid Iumar j . n. e. — Kelch 25, I ä h l -
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mann arwab et jumal sõnast jume tulnud ja
jSudu tähendada. 8nipt. rsrum I^ivou. N. 684.

10) Luce, Wahrheit u. Muthm. 48. — Kruse,
Nrgesch. 76.

11) Gutslaff, Kurzgefatzte Anweisung zur Estn.
Sprache, Eeskõne 14.

12) Ema — see — tall — naised — paluma.
13) Wanaisa, Taara, Uku ja Pikker on üks ja see-

sama. Selle üle räägiwad pikemalt Frey, Inland.
1840 nr. 4 ja 5. Hol lmann, Verhandl. d.
gel. estn. G. I. köide 2. anne lk. 39. Schott,
die estn. Sagen des Kalewlpoeg 459. Boecler,
der Ehsten abergläubische Gebräuche 8, 9, 11, 91,
88. Peterson, FinnischeMythologie 93,Eisen,
Wanaisa, Taara, Uku ja Pikker, Postimehe Lisa
1887. __ Neus, Mythische u. Magische Lie-
der 56. — Kalewi poeg XV, 600, I , 82.
Vi l l , 72, 237. XX, 234. — Blumberg,
die Quelle und Realien des Kalewip. 98 ja
99. Eisen, Koo ja Pikker.

14) Kruse. Urg. 34 lk. täh. 2
15) Palju tähtsaid õpetatud mehl on selle wastu,

nende seas Fählmann, Kreutzwald Verhand-
lungen der gel. estn. G. ll. 3. In land 1856,
381, 584, 837. — Schott, die estn. Sa-
gen des Kalwip. 459. — Eesti rahma sugu-
lastel UloauUdel Permi kubermangus, kes mlgi
Skandinawlastega kokku ei ole puutunud, on
ka ülema jumala nimi Torom (Tarym), Tschu-
waschidel Tora, Laplastel Tiermes ja tema püha
on otse Eesti Taara püha sarnane. Georgi,



— 242 —

Beschreibung aller Nationen I, lk. 69. — Kos-
kinen, Fmmsche Geschichte 21.

16) L. H. 24, 5. 30, 4. 30, 5. Knüpffer, DaZ
Inland 1836, 360, 381.

17) Luce, Wahrheit u. Muthm. 49—61. — Rosen«
plänter, Beiträge 14. anne.

18) Kelch, Liv. Chronika 26.
19) Hiärne, Non. I.iv. aut. I, Sissejuhatus. —

Arndt , Liefl. Chronik I.
20) Taar oli jook, mis tema auuks joodi. Luce,

W. u. M. 50. Jumalaid ehk maimusid auuZ-
tati ristiusu ajal meel matkadega, kuhu neile
ohwrid koguti. Nii oliwad Tollise wakkad (Sitzungs-
berichte der gel. Estn. G.) ja Muwakad, (Kreutz-
wald, Über den Char. d. c. Mythol).

21) L. H. 30, 4. Arndt , I, 165. Par ro t .
Liwen, Esten und Lätten lk. 203. Knüpfer,
DaS Inland 1836 nr. 22, 23, 35 ja 51.

22) L. H. 30, 4. Holzmayer, Osiliana lk. 8.
23) L. H. 30, 4. Knüpfer, Inland 1836.
24) L. H. 25, 5. 30, 4. 30, 5. Holzmayer,

Osiliana 4.
25) Holzmayer, Osiliana 8.
26) Grenzstein, Eesti lugemiser.I. Wiedemann43.
27) Holzmayer, Osil. 4. Schefferus, Loppoma.

S t r i nnho lm , Vikingszüge I, 259 — Das I n -
land 1861, lk. 73—74.

28) Holzmayer, Osil. 4. Hiigla maa-suurte meeste
maast tulnud olema. Kreutzwald arwab selle
sõnast. Pabst, Eibofolke, I. Märchen u. Sagen
aus Hapsal.
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29) Kolm korwi pandi wette ja waadati, mis kalad
sisse oliwad tulnud. I lma soomusteta kalad,
nagu lutsud, hangerjad, wähed tähendasiwad halba
aastat ette.

30) Peterson, Fmnische Mnthol. Rosenplänter,
Beiträge 14. anne 18.

31) Kalewipoeg III. 12, äike sõitis raudasillal
waske ratasil wankriga.

32) Holzmayer, Osil. 49.
33) Fählmann, Wie ist der heidn. Glaube der

Esten beschchen? Verh. der gel. estn. G. I I , 3.
34) Kannel on Eesti ja ka teiste Soomesugu rah-

waste mängu riist. Kalewipoeg XIX, 483.
Sissejuhatus 271. Koskinen, Fmnische Ge-
schichte 20. Wanemuisel oli kannel jumalik män-
guriist. Soome kannel oli wiiekeelega (Kalewala,
Lisa pilt 30 ja 31).

35) Wanemuise laul, Eesti muinasjutt, Eesti keeles
on tema ara trükitud Blumbergi Kodumaa
tundmises ja Grenzsteini Eesti lugemise raa-
matus N, 58.

36) Üks teine Fählmanni üleskirjutatud muinasjutt
(Verh. d. gel. estn. G. I.), et ta oma kandli ära
lohkunud ning ialgi enam inimeste sekka tagasi
ei saada tulema.

37) Fählmann, Endla piiga, Verhandl. d. g. e. G.
I, 1, 91.

38) Peterson, Fmnische Mythol. 28.
3s) Jürgen st ein, Juta, neljajärguline kurbmäng,

eeskõne.
40) Sellest tunneme kunstide jumala tarkust ja loo-
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misewöimu kui ka töö osawust. Ka ilma Ioo<
mise juures kuuleme Ilmarnne osawat meistri
kätt tegewuses. Terwe taewa telk, kuu ja tähed
on tema töö ning nende korraline käik tema sea-
dimine.

41) Peterson, Finnische Mythol. Rosenpl. Beiträge
14, 69. I n l and 1872, nr. 48. Neus, oie
alte estn. Gottheit Turris.

42) Peterson 17. Rahwa muinasjuttude järele on
Pikne sarwiku kõige suurem ja kardetawam mäea-
lane. Ta oli kord Pikse müristamise riistad ära
ivarastanud ning sest ajast saadab see oma noo-
led itka tema järele wälja. — Eesti Kirj. S.
Aastaraamat l879, 42.

43) Peterson, 62, 63.
44) Nn enst ädti Liiwimaa kroonika (Wn. I îv. aut. II.)

peat. 3 ja L. H. 12, 6.
45) See käib kSige pealt Ski i t ide kohta.
46) Bremeni Adom räägib, et ohwriks wälja walitud

inimene peab igapidi terwe olema, maata all
pool „ Esimesed ristiusu katsed."

47) Pabst, Vmm^ reäiviv^ lk. 10 ja 24.
48) Luce, Wahrh. u. Muthm. 112.
49) Holzmayer, Osiliana 25.
50) Rosenplänter on selle jutu rahwa suust üles

kirjutanud. Grenzsteini Eesti lugem, raamatu
N. jaos on ta laulu kujus. Ruhwurm, Sagen
und Märchen ctus der Wieck.

51) Holzmayer, Osil. 21. — Wiedemann, Leben
der Ehsten 429) Boecler, abergl. Gebräuche 39.

52) Wiedemann, Leben der Ehsten 433.
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53) Hiärne, (Ntmum. I,i?. ant. I.) 49. Ta räägib
järgmise lookese: Ma lõin kord ühe mao maha.
Üks talupoeg, kes seda nägi, taevas seal juureS:
ah, tulewal aastal ei kaswa meie wili enam.
Aga kui järgmisel aastal wili hästi korda läks,
tuletasin ma talle ta asjata kartust meelde.
Tema ütles selle peale: Aga mis on see ilma-
süüta loom sulle kurja teinud, et sa teda elama
ei wöinud jätta?

54) Olewik. 1890, 33. Köppen, Alterthümer am
Nordgestade des Pontus 104. — RitterZvorhaÜe
102. Hiärne 27. Tucitus, ^orni. 0. 45.

55) Jung , Sitzungsberichte der gel. estn. G. 1890,
88—91.

50) Olewik, 1890, 38.
5?) Olewik, 1890. Sakala

Jung , Sitzungsberichte 1890, 70—72,88—91.
58) Holzmoyer, Osiliana. Kügelgen, Sitzungsber.

d. g. e. G. 1886, 212.
59) Wiedemann, Lcbm der Ehsten 417—446.

Holzmayer, Osil. 11—14. Ruhwurm, Eibo-
folke I. 377.

60) Wana paganaga (Sarwikuga) lepingut tehes lasti
nimetse ehk weikse sõrme otsast kolm tilka werd
ning kirjutati sellega nimi lepingule alla. Puugi
tegemise juures hüüti:

Sünni, sünni, puugikene.
Oma isa hinge peale!

61) Wiedemann, Leben der Ehsten 428, 437.
62) Boecler , Der Ehsten Gebräuche 44, 47,

110—114. Holzmayer, Osil. 22. — Wiede-
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man, Lebm d. Eesten. WeZke, Wana Eestl.
palwed metsa jumalatele, E. K. S. aastar. 1884,
lk. 3—21, 1886, 3—18.
Holzmayer. Osil. 10. Boecler, 12. Eesti-
maa rahwa kalender 1840, Tall. Gresseli pärijad.

64) Holzmayer, 19.
65) Kreutzwald, Über den Charakter der estn. Mythol.
66) Wiedemann, Aus dem Lebm d. E. 434.
67) Holzmayer, Osil. 14. Boecler 131, Wiede-

mann, 434.
68) Luce, Wahrh. u. Muthm. 10.
69) Wiedemann, Lebm d. Eeften 435.
71) Muinasjutud ahnetest, kes oma hinge kulla eest

ära müiwad, näitawad, et Sarmilul kulda wäga
palju on. Alewipoeg pettis kord tema käest
lõpmata hulga raha katkise mütsiga, mille all
sügaw hauk maa sees oli (Kalewipoeg X.) ja
Kalewipoeg ise töi kord 4 kuue makalist kotitäit
kulda sarwiku warakambrist wälja (Kalewip. XIX).

70) Kreutzwald, Tänulik kuninga poeg, Eesti rahwa
ennem, jutud 132. Kalewipoeg Xl l l . 475—100,
XIV. 1—1000.

72) Wiedemann, Lebm der Ehsten 439.
73) Seda tunnistawad kõik Kawala Hansu ja rehepapi

lood ning ka Kalewi ja Alewipoja kihlweod.
Iaakson, Wana pagan ja Kawal Hans. Wa l -
guse Lisa 18.

74) Kreutzwald, Eesti rahwa ennem, jutud. Bour -
b is , Estnische Sagen. Verhandlung N. 3. anne.

75) Hundiloomise lugu, Eesti muinasjutt. Pikse eest
jookseb Sarwik mette. Kuhu pikne sisse lööb,
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seal oli ta omale warju otsinud. Kalewipoeg
III , 18—22. E. K. S. aastaram. 1879 lk. 48.

76) Ta wöimus ulatab ainult kuke lauluni. On
kukke kuulda, siis jääb kõik pooleli ning mana
kaob ära. Kawalad inimesed teemad talle ikka
nii palju takistusi, et ta nii kaua wiiwitab ning
siis ilma asja õiendamata peab lahkuma.

77) Waata tähend. 60.
78) Kreutzwald, Tänulik kuninga poeg.
79) Kawala Hansu ja Vanapagana lood. Kreutz-

wald, KaksteiMmmend tütart, Ennem-jutud 40.
80) Wahetatlld lapsed karjusiwad wäga palju. Kui

neid tamme witstega wiheldi, siis wahetati nad
tagasi.

M a a i l m a loomine.

81) Fählmann, Wie ist der Glaube d. Ehsten
beschasfen? Vcrhandl. d. gel. estn. G. I, 1. anne
41. 8oriz>t. rsruui lävou. N, 681.

82) Rauda tundsiwad Eestlased pagana ajal, sest juba
Sakslaste wastu sõdides tarwitasiwad nad mööka-
sid, odasid, taperid jne., mis rauast oliwad wal-
mistatud. Waata Sõjapidamine, tähend. 19—26.

83) Mis pagana aja lihtsad Eestlased siin hea ja
kurja üle mötlesiwad, on just seesama, mis Saksa
luulekuningas Goethe oma kuulsas kirjatöös »Faust"
Mephistod ütelda laseb:

Ich bin ein Theil von jener Kraft,
Die stets das Böse will, doch stetz das Gute schafft.

Gdthe, Faust, I. Theil.
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84) Waata Kõdune elu, Surnute matmine ja
tähendused 47—50.

85) Castr6n, Fmmsche Mythologie, Peterson,
sellesama nimeline raamat.

86) Waata Kõdune elu, täh. 49.
87) Luce, Wahrheit u. Muthmahung 66.
88) Holzmayer, Osil. 80.
89) Sealsamas.
90) Wiedemann, Leben d. Ehsten 424.
91) Waata alamal „Pühad."
Ä2) Kalewipoeg isa haual III, 752—779, Wana-

kannel I I . kogu lk. 195—199. Soome Kale-
walas ei tehta enam mingit wahet maanala
ega toonela wahel, waid peetakse mõlemaid kohti
üheks. (Kalewala 390, 396—398). Niisama
tähendab ka Maana sedasama, mis Tooniwarju-
riigi walitsejat.

93) Ber t ram, Ilmatar 12. — Peterson, Fin.
Mythol 67.

94) Castrsn, Fmmsche Mythologie.
95) Kreutzwald, Über den Charakter der estnischen

Mythologie, Lp. Eesti seltsi orjades N, 3. heft 45.
96) Petersen, Fmn. Mythol. 70. Castr6n, Finn.

Mythol.
97) Petersen, Fm. Mythol. 67.
98) Sealsamas 71.
99) Tischler, Kalewipoja sisust lk. 54.

100) Tischler, Kalewipoja sisust 53.
101) Kreutzwald und Neus, Mythische und Magi-

sche Lieder 8 ja 10. Hur t , Beiträge zur Kennt-
nih estnischer Sagen und Üeberliferungen 11.
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102) Kalewipoeg XX. 104 ja XX, 1044.
103) Bertram, Ilmatar, 12, 224—262, 277—6.
104) Bertram, Ilmatar, 234—260.
105) Bertram, Ilmatar, 260.

Uku wSttis hinged wastu
Muutis Miks kimidekö
Pani paatriks ümber kaela
Onne andja Mu ehteks.

Jumala teenistus.

1) Läti Hindr. ajar. I, 10. (Harutus, Ariolus).
2) Herodot, Germama V, 66.
3) Uonumyntk Ilivouig.9 g.ntiyM6 N, I i l . päät. 10.
4) L. H. ajar. 15, 3. 23, 9.

Wulfstani reisikiri, waata surnute matmine.
Bremeni Adam, lk. 58. S t r innho lm, Vikingsz.
I, 259. Friebe, Handbuch der Gesch. Liev-, Ehst-
und Kurlands I, 135, arwab, et ebausu tembud
Katoliku aja pärandus olla. Hupe l , Topogr.
Nachr. I, 148. NSiade üle peeti weel 17. ja 18.
aastasajal meie maal kohut, Bunge, Archw für
die Gefchichte Liv', Ehst- und Curlands 1U, 285,
Jakobson, kolm isamaa kõnet, I n l a n d 1836,
710, 1837 nr. 47, 1839 nr. 17, 1840 nr.
26, 1841 nr. 49, 1848 nr. 10, 12, 14, 16,
24, 32. 20. mail 1731 laskis senat Mostwas
käsu trükkida mille järele nõiad ara põletatud
pidiwad saama. Hupel, Topographische Nachr. I I I .

7) Herodot, IV, 68, 70 ja 76.
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8) Schlozer, Allgemeine nordische Geschichte 490.
9) Kalewipoeg XX, 834.

10) Kalewipoeg I I , 218 Eit pani sõle söudemaie,
Lepatriinu lendemaie jne. X I , 89, Kahejalgne
karwaline, Mehekomblik metsaline, XIII , 45 nöia-
mihud. Boecler, 33. Wiedemann, Neus,
Mythische und magische Lieder. Inland 183 6
nr. 43, 1856 nr. 39.

11) Kalewipoeg I I , 281.
13) Kalewip. IV, 56.
13) Kalewip. I I , 283. Ber t ram, Ilmatar 242.

Blumberg, die Realien 89.
14) Ru^wurm, Sagen aus Hapsal, :c. 19.
15) Bone l l , Das I n l and 1852, lk. 116.
16) L. H. 12, 6. 30, 5. 15, 7.
17) Vo ig t , Geschichte Preuhens 1,696—708. Lisa

I I . Widewuti ja Griiwe üle lk. 600, 613.
18) Duisbergi Preisi ordu ajalugu.
19) Voigt , Geschichte Preuhens I, 696—708.
20) Kruse, Urgesch. 156—165. Iannau (Rosen-

plänter Beiträge 1822).
21) Wastne Tarto-Ma-Keele-Laulo Ramat. Riga

Iman 1842 lk. 451.
22) Hiärne, Ehst-, Lief. und Lettländifche Gesch. 4,

täh. a. Schlozer, Beilagen zum neuvercinderten
Ruhland I I , 345 f. Stenders Lettische Gram«
matik 3.

23) Waata allpool muinasajalugu.
24) Soomlastel olla oma preestrid olnud, tõendab

Creyzers Symbolik, Krufe, Urg. 119.
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25) Kruse, Nsnoliv. ^ t . 62. Walli kõrgus 20'
laius pealt 10 sammu, all kaswab kaunis kase
mets.

26) Parrot ja Hueck on mõlemad Tartus professorid
olnud.

27) Luce. Wahrh. und Muthm. 21.
28) Kruse, Urg. 117.
29) Tacituse kirjad 40. peatükk.
30) Redinid (Reudinai) elasiwad Dünaburgi ümber

Kuuramaal.
31) Herthus ehk Hertha-Erde (maa) Läti keeles Semme.
32) Mõne, Geschichte des nordischen Heidenthums

1822, Lisa lk. 886.
33) Creutzers Symbolik Leipz. 1822 lk. 190.
34) Creutzers Symbolik V. Tafel III, sig. 12. Kruse,

MnoUv. Skandinawia ja ka Keltide templikohad
on meie linnamägedega ühe sugused. Str innho lm,
Wikingszüge V, 27.

35) Par ro t , Liwen, Lätten und Ehsten I. — Pot t»
Etymologische Versuche XXXIII . Wiedemann,
Leben der Ehsten 414. 413.

36) Hupel, Topographische Nachr. I I .
37) Str innho Im, Wikingszüge l. 258. Eisen^

Ennemuistsed kujud 38. In land 1861 nr. 5.
Schlözer, 438.

38) Holzmayer, OMana I I , 64, 68.
39) Verhandlungen d. g. estn. Gesellsch. I I , kogu 3. 62.
40) Holzm. Osil. N, 67. Kalewip. IX, 461. H u r t ,

Wana kannel I I , kogu 253—256.
41) Hiärne, Liimi, Eesti ja Lätimaa ajal. 40.
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Bowibig, Verhandl. d. g. estn. G. I I , 3. —
Kreutzm. Verhandl. V, 4. 53.

43) Kreutzwald, Verhandl. d. g. estn. G. I I , 3. 6 1 .
44) Herodat, wactta,,usk". — St r innho lm, 11,27.
45) Kalewipoeg XV, 552, XVI, 1047. XIX, 481.

Kreutzwald, Über den Charakter, Verhandl. N,
3, 47. — Wiedemann. Leben der Ehsten.
413. Hupel, Topogr. Nachr.

-46) Holzmayer, Osil. 74. — Wiedemann, 409
— 417.

47) L. H. 15, 3. 26, 7. Nyenstädt, cap. 3. —
Holzmayer 74.

48) Schefferus,Lapponia. cap. 7. — St r innho lm,
Wikingszügel, 259. Eisen,Ennemuistsed kujud 39.

49) L. H. I, 10. Pabst, Nmuig. rsäivivll 10 ja 24.
50) Adam Bremensis, Os situ vamas p. 94.

52) See oli wlstist Skiitide ohwerdamise wii3, sest
Herodot räägib siin Melanchlänidest.

53) L. H. 24, 5.Knüpffer, Inland 1836 nr. 22,
23 ja 31. 8onptor63 rLruNlivomo^ruui Il.lk. 675.

54) L. H. 30, 4. Arndt , Liest. Chromk I, 165, tz 3.
55) Mül ler , Sagabibliothek, Torfaeus, Hist. Norr.

I I . Schesferus Lapp. oap. 7.
H6) Taci tus, Germ. 45.
57) L. H. 30, 4.
58) L. H. Gruber 77 ja 137.
-59) Sealsamas 55, 51, 155.
60) Weske, Rahwalaulud I.

Wooda tähendab wisüst Wöbandu ehk Woo jõge.
Kruse, Urgesch. 34 paneb Wooda Pikne ümber
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Armas Pikne. Bertrami järele tähendab Woo
ehk hoo jöewaimu, Ilmatar 265.

62) Guts la f f , Kurzer Bericht v. d. falfch heilig.
gehaltenen Wohandu, Nosenplänter, Beitr. 11 .

Pühad.

1) Eestlased möötsiwad oma aega taewa kuude järele.
Ka see näitab, et nad taewatundmises mitte wäga
madala järje peal ei seisnud.

2) llM^ii. Wene keeles.
3) Freyjurdag — reedi. Laujardag — laupäew.

Laupäewa arwab Fählmann sõnast laduma (ladu
ehk laopäew) tulnud olema. Verhandl. der gel.
Ehstn. Gesellschaft I, Heft 1, 40. — 8olipwr«8
rsrum I îvon. I I . 684.

4) KeZ mana sarwikuga ühendusesse tahtis astuda,
see pidi seda neljapäewa õhtutel tegema. Nelja-
päewa õhtutel mindi raha auku kaewama, malmis-
tati puuki, pisuhända jne. ning täidi kosjasgi.
Kosjakäik neljapäewal on tänini alale jäänud.

ö) Luce, Wahrh. und Muthm. Saaremaal peeti
hiljuti weel neljapäewa õhtul püha, kus toru-
pilli puhuti, kiiguti ja muul wiisil lõbu otsiti.

6) Alamal pool, waata Hariduse seis, tähen. 38).
7) Jung , Sitzungsber. d. g. e. G. 1880, 36.
8) Kreutzwald, Über den Char. d. c. Mythol.

Wiedemann, Leben d. Ehsten 366. I n l a n d
1852, 950. Einhorn, 58. Hiärne, 37.

9) Kreutzwald, Verhandl. d. g. e. G. N, 3. anne.
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10) Siin on Uku mõista, sest tema oli toonela wägew
walitseja. Vertram, Ilmatar.

11) Boecler, Der Ehsten Gebräuche 93.
12) Sealsamas.
13) Kreutzwald, Über den Charakter der estn.

Mythologie,VerhandlungmII, Heft, 3, lk. 45—47.
Kalewipoeg I, 845. I l , 501, 546. III.
333, 702. V 745. IX 584. XI 452, XVI
899, XVII 846, XIX 579. Petersen, Fmmfche
Mythol. Castrsn, Finnische Mythol. Bertram,
Ilmatar 260. Holtzmayer, Osil l l , 9. Wiede-
mann444. Neus,Mythische und Mag. Lieder 63.

Hariduse seis.

1) TruuZmann, Kust ja kudasalgab Eestl. ajalugu?
Oma Maa 1887, 203. — V. Brackel, Mit-
theilungen aus der livl. Gesch.N, 341. — Str inn-
holm, I, ja N.

2) Wulfstam reisikiri, maata surnute matmine.
3) Grewingk, Das Steinalter der Ostseeprov. ja

Sitzungsberichte 1876, 87. Kruse, Nsoroiivomog,.
Hausmann, Olewik 1892 nr. 8. Mül ler,
Der ugrische Volksstamm I, 345, ja I I . 382.

4) Bähr, die Gräber der Liven, lk. 17. Grewingk,
Sitzungsber. 1876, 100. Kruse, Nsoloiivomoa.

5) Einhorn, Kyvorm. ^6nt. lytt. cap. 6. Boecler,
Der Ehsten abergl. Gebräuche 23. — Luce,
Wahrh. und Muthm. ütleb, et Saarlased weel
selle aastasaja hakatusel surnutele sööki ja tarwilisi
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asju, nagu nõela niiti jne., hauda üheS pannud.
I ^ !k 352

6) Brackel, Mittheil. N, 2343.
?) Kalewipoja mook VI. 399—442. Mü l l e r , der

ugr. V. I, 180.
8) Juta kuldne silmawari (Iürgenstein, Juta ees-

kõne), taewas kuu ja tähtedega (maata loomise lugu).
<)) Fählmann, Wie ist der heidnische Glaube der

Estn. beschaffen? Blumberg, Kodumaa tundm.
10) Selle warju läbi wois Juta neitsi kadunud õnne

nn elawalt oma mälestusesse nõiduda, nagu elaks
ta tõeste nende sees. Ka headele inimestele laenas
Juta oma kuld silmawarju onne uuesti ära
elamiseks.

11) Kõik meistrid nimetatakse sepa nimega: puusepp,
raudsepp kingissepp, kuldsepp, rätsepp, töllasepp,
müürisepp, lukusepp jne.

12) Kruse, Nsoroiiv. — Grewingk, Steinalter.
Ledebur, Über die in den balt. Ländern in der
Erde gefundenen Zeugnisse eines Handelsreifenden
z. Zeit der arab. Weltherrschaft, Br l . 1840.

13) Holzmayer, das Kriegswesen der alt Oeseler.
14) Hueck, die Bauerburgen, teab, et neid 50 aasta

eest juba 60 nimetada. Selle aja sees on wähe-
malt 40 juurde leitud.

15) Saa l , Vambola 15. Kruse, die Burg Soon-
tagana, Hueck, die Bauerburgen, Brackel, Mit-
theil. ll.

10) L. H. 14, 8, 9. 15, 3.
17) Brockel, Mittheil. N, 344. — Olewik, 1882,14.
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18) L. H. 7, 1. 15, 1. 18, 8. 30, 1. Kalewipoeg
käis Islandi saarel X l l . 678,

19) L. H. VII, 2. XV, 1. XIX, 1, 2, 5.
20) L. H. 15, 3.
2 N L. H. 18, 2 ja 5.
22) Austurweg.Krus'', Urgesch.402—405,412—418.
23) Düna jõge mööda mindi kuni Dnepperi halli-

kateni ning sealt mustamerde. Kerged sõiduriist
tad kanti maad mööda ühest jõest teise. Teine
kaubatee käis Neewa ja Wolga jöe kaudu.

24) Fömtsia rahmas (Kruse, Nrg. 60—72), Greeka
r. (Krufe 212 — 308) ja Rooma r. (Kruse
308—402).

25) Need rahwad kauplesiwad wahetamise teel.
Nyenstädt kap. 3.

26) Theodorich Suur saatis Eestlastele tallid tingitusi
(maata muinasajalugu) ning töötas nendega söb-
ruses elada, mis ta saadikutele kirjalikult kinnitas.
Ka tema ülemate ametnikkude seas oli Tschudi
sugust mehi.

27) Cassidori kiri Eestlastele, waata allpool.
28) L. H. 14, 10.
29) Mam Vr6N6N8i8. vs 8iw vauill.6 77.
30) Arndt, Livl. Chronik U, 177. Torfaei, His-

tor. Norv. I, 2 jagu 158. Täis topitud looma
nahad hõbedaga. L. H.

31) Schefferus, I^ppoma oap. 57. Biarma jumala
kujul kuld kaus tuld rahaga süles ning kaelas
kuldkeed. S t r i nnho lm I, 258. Das Inland,
1861.
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32) Kelch oli õpetaja Eestimaal, pärast Tailinas,
kus ta 1710 katku kätte ära suri.

33) Tema Liimima kroonika 22. Ameluug, Rev.
Zeitung 1881 nr. 183 ja 184.

34) Olewiku Taewa kaart ja Olewiku lisa 1885.
35/ Luce, Wahrh. u. Muthm. 104.
36) Olewiku lisa 1888, 166. Wiedemann 337

künni 342.
37) Aastal 493, waata all pool.
38) Hupel Topogr. nachrichten III . 366. Rutzwurm

Eibofolke I I . 167—179. Hartmann das vaterl.
Museum lk. 168 tahwel VII, Verhandl. d. g. e. G.
Bnd. VI. S te in , Sitzungsberichte der Berlmer
G. für Antropologie 1879 lk. 340—342. H i l -
debrandt sealsamas 1880, 159—160. Steida
Siz. ber. d. g. e. G. 1880, 32—36 ja 1881,
127—130. Amelung, Sealsamas 154—171
j . n. e. Wiedemann 463.

39) Hiärne 49. Uonum. I»iv. n.ut. I.
40) Amelung, Sitzungsber. 1881, 163.
41) Faulmann, Illustrirte Geschichte der Schrist 219.
42) Amelung, ülem kooliöp. Tartus.
43) Kruse, Nrgesch. 184.
44) Gutslaff, Kmz f̂astste Anleiwng zur Estn.

Spr. 14.
45) Kruse, Urg. 495. Tema oli üks nmoest, kes

kõik wöerastc poolt tunnistas tulnud olema, mis
Eestlaste juures kõige wähematgi waimu ärkust
awaldas. Oma otsustamises ei olnud ta ka
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mitte õige kohtumSistja. Tema n5uu paistab
wälja, kui meie Theodorich Suure kirja ta ümber-
panekuga wördleme. Seal peab ta omale nMsi-
mist süüks anda laskma. Wördle tema ümber-
panekut tema Urgesch. ja Rutenbergi tõlkega selle
ajaloo sissejuhatuses!

46) Hupel, Topogr. Nachr. N, 164.
47) Hiürne 49, Nou. I«iv. l̂ nt̂ u^y I.
48) Amelung, Sitzungsber. 1881, 156.
49) Amelung, Neue Dörpt. Z. 1878, nr. 68 ja

Nev. Z. 1881 nr. 183 ja 184.
50) Amelung, Sitzungsber. 1881, 166.
51) Hupel, Topogr. Nachr. N. Olemit, 1892, 14.
52) Castr6n oli tähtjas Soome wana aja uurija,

millest ta ka palju on kirjutanud.
53) Eisen, Oma maa 1887' 332—335.
54) Aspelin on oma Siberi reisidest ja uurimistest

terme raamatu tirjutanud: Suomalais-ugrilaisen
Muinaiswtkinon Alkeita.

55) Rosenplänter, Beiträge zur gen. Kenntnisi der
estn. Sprache.

56) Neus, Magische u. M y M e Lieder.
57) Eisen, Kuulsad mehed I.—III.
58) Sealsamas.
59) 5^under, Kalewipoeg, Eeskõne.
60) Ber t rami kõne Sp. E. seltsis.
61) Leo Meyer, Sitzungsber. 1885, 2.
62) Hur t , Wana kannel I. kogu, Sissejuhatus.
63) Aruanded Wanawarast Olemilus ja Postimehes.
64) Hurti üleüldine aruanna
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) Meyer, Sitzber. 1890, 6.
66) Hur t , Olewik.
67) Hurt , Olewik.
68) Kruse,Urg. 184.
69) Wanemuise laul, Blumberg, Kodumaa tundmine

Grenzstein, Eesti lugemise raamat I I .
70) Läti H.
71) Vourbig, Verh. d. g. Ehstn. Gesellschaft, S a a l ,

Wambola 258.
72) Wiedemann, Leben der Ehsten 372.
73) Wiedemann, 379.
74) Waata täh. 6 Jumala teenistus.
75) Schlözer, Allg. Nordische Gesch. 455.
76) Strmnholm, Vikingszüge I, 259.
77) 0rvar-0ää2 8HFa, cap. 27. lk. 33.
78) Kalewipojas ja Eesti muinasjuttudes on nõiad

ikka arstid. Waata ka ajakiri Geist und Herz
III. Bnd. lk. 16.

Muinas ajalugu.

1) Greeklaste ajalugu algab kangelastega, nagu meie
Kalewipoeg, Toll ja kawal Hans, nõndasama
Rooma ja teiste kuulsate mana aja kultura rah-
wcistc ajalugu.

2) Waltz, Quellen zur Geschichte.
3) Saxo 6r^mM0U8, Petrus Olai, Ioh. Magnus.
4) S t r i nnho lm Wikingszüge, Staatsv?rsass. und

Sitte der alten Scandinavier I. raamat, M ü l -
ler, der Ugrische Volkstamm. I. 397.
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5) Waata muinaslugu. D ä l i n , I, 296. Rühs,
Edda.

6) S t r i nnho lm , I, 218. Koeppen, Nordische
Mythologie 54—77, 98 , -103. Bergmann,
Üleüldine ajalugu I I , 40, 107.

7) Hiärne ajaraamat ulatab 1639. aastani.
8) Brandise ajaraamat ulatab 1606. aastani.
9) Kelchi, ajaraamat ulatab 1706. aastani.

10) Gadebusch, Iannau, Friebe, Richter, Ruten-
berg jne.

11) Dahlmann, Geschichte von Dänemark I, ees-
kõne 12.

12) Iournandes, äy K6l)U8 (käitis eap. 4.
13) Schaffarik, Nord. Alterthümer I I , lk. 667.
14) Hylas, Sardonius, Aithanarit, Eldewaldus, Mar-

comir, Menelach ja AriZtarch.
15) Gr imm, Deutsche Ruinen lk. 39—47. Schlä^

zer, Allgem. Nordische Geschichte, 572—618.
16) Gr imm, Deutsche Ruinen 35.
17) Müller Über die Blüthe und den Übergang der
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sid Nowgorodlasteks, niisama Napierski H iärne
ajaloo juures. Truusmann, Oma Maa 1887
arwab, et taga Peipsi praeguse Nowgorodi ümber
enne selle linna asutamist Eesti sugu rahmad
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34) Iournandes, M u . Kiv. Mt. M, 20.
35) 1431 aastat enne Kr. ja 876 pärast wee upu-

tust, Albert Krantz ja Jakob Gislonis Chronol.
36) S t re low, Gotland. Chronik ja Hiärne lk.

50, panemad Kapti ja Augisi wahele weel Hell-
mali, kes 2579. aastani walitsenud.

oliwad sel ajal kähe kuninga all.
Veriko ajal lahkus üks osa lodumaalt ja asuK
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on meie maal Sagedaste haudadest leitud. Kruse,
Nooroiivomka, Tab. 3, 36. 4, nr. 27, 8.
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Rohu-uss-rufs ja rusika mehed, Russi papa,
Olewik 1890.

88) Linnake Pihkwa ja Petseri wahel.
89) Kruse, Urgesch. 446.



— 267 —

90) Kruse, Urgesch. 463.
<>N Sinine maia uss oli Snne andja, O l e w l l

^ ^890 38 Holzmayer, Heiliggehaltene Thiere.
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