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Eessõna.

Meie koolireform lõi uue koolitüübi, nimelt keskkooli — viieaastase

õppekursusega progümnaasiumi ja kolmeaastase õppekursusega reaalkooli.
Vastavalt uuele koolistruktuurile jaguneb ajaloo käsitlus kahte kontsentrisse

— esimene kontsenter progümnaasiumis ja reaalkoolis, teine aga gümnaa-

siumis. Ajaloo-ainestiku jaotamine kahte kontsentrisse võib sündida mit-

mesugusel kujul. Kõige enam levinud ning ka kõige otstarbekohasem tahab

olla see ainestiku jaotus, mis rõhutab poliitilise ajaloo ülekaalu keskkoolis

ja kultuuriajaloo ülekaalu gümnaasiumis. Autor pooldab seda seisukohta

ning on vastavalt sellele materjali selekteerinud. Et meie koolides ajaloo-
kursuse käsitlemine kahes kontsentris sünnib esmakordselt, siis võib see

tekitada mõnesuguseid raskusi õpetajaile ja ka autorile õppekursuse koos-

tamisel. Sisuliselt omandab õppekursus lõpliku kuju vaid mõningate tar-

vilikkude kogemuste saavutamisel.

Käesolev õpperaamat tahab anda õpilasile ülevaatliku kujutuse aja-
loo arengust, kusjuures poliitilise ajaloo käsitluse kõrval olen püüdnud anda

ka kultuuriloolist materjali, et tabada õpilaste huvi suunda ja nende või-

meid. Seejuures on ainestik jaotatud' ajajärkudesse, ühes tarvilikkude ala-

jaotustega, et õpilasil võimalduks ülevaate saamine õpitavast ainest. Käes-

oleva õpperaamatu teksti ulatus kuni 220 lehekülge, kuid see ei määra

veel õpperaamatu materjali kvantumit, sest väljapaistva osa võtavad endi

alla illustratsioonid, küsimused ja teksti ptiiosa.
Loodan, et käesolev õpperaamat vastab meie aja didaktilis-metoodilis-

tele nõuetele ja õpilaste arenguastmele. Muutmissoovidest aine valiku ja
käsitluslaadi suhtes palun lugupeetudl õpetajaid mulle lahkesti' teatada

aadressil: Tartu II Gümnaasium, Riia t. 30.

J. Adamson.
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Sissejuhatus.

1. Põhimõisteid.

Ajaloo mõiste. Ühes mööduva ajaga muutub rahvaste ja inim-

soo elu. Tänapäeva elu pakub hoopis teissugust pilti kui sajan-
deid tagasi. See muutumine on toimunud aegamööda, ikka arene-

vas suunas. Inimkonna saavutised kõikidel aladel — riik, teadus,
kunst, kirjandus, tehnika, usund, kiri, keel, kombed — see on väga
pikaajalise ajaloolise arengu vili. Seepärast oleviku lähemaks

tundmaõppimiseks peame jälgima neid üksikuid arenguastmeid,

peame tundma minevikku. Ajaloo ülesandeks ongi näidata, kui-

das on arenenud üksikute rahvaste ja kogu inimkonna elu sajan-
dite ja aastatuhandete jooksul, kord-korralt muutudes ning täie-
nedes.

Ajaloo allikad. Andmeid üksiku rahva või kogu inimsoo

kohta annavad ajaloolised allikad. Viimaseid on kolme liiki: kir-

jalikud allikad, suulised allikad ja esemälestised.

Kõige kindlamad ja usaldatavamad on kirjalikud allikad, s. t.

kõik see, mis varem-elanud inimeste poolt on kirja pandud ja

säilinud nüüdisajani, nagu raamatud, seadused, ajalehed, memuaa-

rid jne. Aega, mille kohta on säilinud kirjalikud andmed, nimeta-

takse ajalooliseks ajaks.
Kuid inimsugu elas juba kaua enne seda, kui tehti esimesed

kirjalikud ülestähendused. Selle kaugema mineviku, nn. esiaja-
loolise aja kohta on andmeid võrdlemisi vähe ja tolleaegse elu

kohta saadakse oletusi teha ainult esemälestiste ja suuliste allikate

põhjal. Esemälestised on tolleaegsed ehitised, sõja-, töö- ja maja-

riistad jne. Suuliste allikate hulka kuuluvad kangelaslood, muinas-

jutud, ajaloolised naljad ja muud rahva keskel suuliselt edasi kan-
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tud teated. Suulised teated ei ole alati täiel määral usaldatavad,
sest põlvest põlve jutustamise teel edasikantuna on nad palju
muutunud ja nende põhjal saadud teated ajaloolise mineviku kohta

on võrdlemisi ebatäpsed.

2. Esiajalooline aeg.

Esiajaloolise aja jaotus. Esiajalooline aeg jaotatakse kolme

1. joonis. Ürginimene.

suurde ajajärku: kivi-, raua- ja pronksiaeg.

Selle jaotuse aluseks on võetud peamine mater-

jal, millest on tehtud vastava ajastu tarberiis-

tad. Üleminekud ühest ajajärgust teise on

toimunud loomulikult, mitte järsku ja mitte

kõikjal ühel ajal, vaid aegamööda ja maakera

eri osades ka eri aegadel. Samal ajal kui Eu-

roopas oli noorem kiviaeg, oli Egiptuses ja
Ees-Aasias pronksiaeg, kui Vahemeremais

algas ajalooline aeg, elasid Põhja- ja Kesk-

Euroopa rahvad veel esiajaloolise aja viima-

Kiviaeg (umbes kuni 2000 a. e. Kr.). Kiviaja algupoolel ela

tas inimene ennast küttimisest ja kalas-

tamisest ning rändas elatist otsides

ühest paigast teise. Paigalelamine tol

ajajärgul oli tundmatu. Eluasemeks

oli peamiselt koobas. Tarberiistad val-

mistati esialgu ainult kivist, hiljem ka

loomade luudest. Rõivastiseks tarvi-

tati jahiloomade nähku.

Tolleaegsel inimesel ei puudunud

kunstimeel, mida tõendavad koobaste

seinu kaunistavad pildid ja ilustised

luust valmistatud esemeil. Ka õpiti

sel ajajärgul kasutama tuld, mis mit-

meti kergendas ürginimese elu.

Kiviaja teisel poolel, nn. nooremal

kiviajal on inimsoo areng tunduvaid

edusamme teinud. Kalastuse ja kütti-

seis ajajärkudes.

2. joonis. Kiviaja kirveidl
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mise kõrval hakatakse harrastama karjakasvatust ja põlluhari-
mist ning inimene muutub nüüd juba paigalelavaks. Elamuks

kasutatakse juba maja, kas maa peale ehitatud hüttide või veele

tehtud vaiehitiste näol, mis andsid paremat kaitset nii metsloo-
made kui ka vaenlaste vastu. Kivist ja luust valmistatud tarbe-
riistade liigid on mitmekesistunud ja nende valmistamise tehnika

palju arenenud. Kivist valmistatud tööriistad (näit, vasar, kir-

ves jne.) on lihvitud ja puuritud auguga. Nõud ja tarberiistad on

ilustatud mitmesuguste joonistega.
Pronksiaeg (umbes a. 2000—1000 e. Kr.). Suurt edusammu

inimsoo arenemises tähendas metallide tundmaõppimine ja nende

ümbertöötamine. Esimeste metallidena kasutati kulda ja vaske.

Kuid nende pehmuse tõttu ei sobinud need terariistade valmista-

4. joonis. Kiviaja kirveid Eestist,
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5. joonis. Pronksiaja

odaots Eestist.

miseks. Alles kui õpiti vase ja

inglistina segust valmistama

pronksi, kujunes metallide kasuta-

mine hoogsamaks.

Pronksiaja inimesed elatusid

juba peamiselt põlluharimisest.
Viimase kõrval arenes ka kauban-

dus, sest metallide tarvitusele

tulek kergendas tunduvalt kauba-

vahetust. Ka ei leidunud pronksi

tegemiseks vajalikke vaske ja tina

igal pool, mispärast mõned rahvad

pidid teistelt vahetama kas neid

tooraineid või pronksriistu.
Rauaaeg (a. 1000 e. Kr. kuni

.. .
umb. Kristuse sündimiseni). Palju

kirves ja
.

enam kui pronks on raud mõjuta-
nud inimeste kultuurielu arengut.

Et raua ümbertöötamineoli seotud mõningate raskustega, valmis-

tati rauast ainult terariistu ja relvi. Muudeks tarberiistadeks,

ehteasjadeks ja nõudeks kasutati pronksi, kulda ja hõbedat.

Ühiskondliku elu tekkimine. Nii kaugele kui ulatuvad and-

med inimsoo mineviku kohta, leiame ikka inimese elavat koos

teiste omasugustega, ühiskondliku olendina. Pole mõeldav, et ini-

mene oleks elanud kunagi üksi. Üksi oleks tal olnud väga raske

kaitseda end metsloomade vastu ja hankida toitu. Algastmel olid

inimesed liitunud algelisemaiks ühiskondlikeks ühikuiks, salkkon-

dadeks. Selleks sundisid neid enesekaitse ja toiduhankimise huvid.

Hiljemini, kui teotseti juba karjakasvatuse ja põlluharimi-
sega ning jäädi paigalpüsivaks, tekkis ka kindlam ühiskondlik

kord perekondade ja suguvõsade kujul. Viimane tekkis perekon-

DOooo
6. joonis. Kiviaja ehteasju: rõngad ja hammashelmed Saaremaalt.

All luust terariist.



9

dade ühinemisest. Sugukonna elu juhtijaks oli vanem, kes valiti

perekonnaisade hulgast. Ta tundis esivanemate kombeid ja tar-

kusi ning oli seepärast suguvõsa valitsejaks ja juhiks. Ta mõis-

tis kohut, andis seadusi, juhtis ühiseid ettevõtteid jne.

Kui suguvõsad aegamööda suurenesid ja sugulusliku ühtekuu-

luvuse tunne kadus, ühinesid nad suguharudeks. Suguharude ees-

otsas olid jällegi oma vanemad, kelle valisid suguvõsade vanemad

Nende ülesanded olid samad,
mis suguvõsade vanemail,
kuid laiaulatuslikumad.

Ühiskondliku elu kõrgei-

maks astmeks on riik. Vii-

mane tekkis kas suguharude
vabatahtliku ühinemise teel

või sõjaliste võitluste tule-

musena. Riigis oli juhtiv
võim kuninga või vürsti käes.

Ühiskondlikud kihid. Riigi tekkimisel kujunes suguharude

pealikuist ja nende lähemaist sugulasist kõrgem kiht, keda hilje-
mini nimetati aadliks. See oli valitsev kiht, kel oli rohkem õigusi

ja varandust.

Teiste hulgas silmapaistvamat seisukohta omasid veel sõja-
mehed. Et sõda peeti tol ajal peamiselt saagi pärast, jaotati või-

7. joonis. Piisonhärg. Kiviaja maal.

8. joonis. Hobusepea. Kiviaja lõige.
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detud maad ja varandused sõjast osavõtjate vahel. Nii muutusid

sõjamehedki teistest jõukamaks ning neistki kujunes aegade jook-
sul aadel ehk mõisnikkude kiht. Sõjavangid muudeti orjadeks,
kes pidid võitjaid teenima. Nii olid juba vanimal ajal olemas

ühiskondlikud kihid.

Usund. Ürginimene sõltus täiesti loodusest. Tal puudus aru-

saamine sellest, kuidas üks loodusenähtus kindlate seaduste järgi

,
põhjustab teise, ning see-

pärast tundusid need talle

f
salapärasema, võimsaina,

isikliku tahtega varusta-

tuma. Mitte ainult looduse-

jõudude!, vaid igal asjal
arvati olevat oma hing ja
tahe (animism, fetišism).

Järgmiseks astmeks
9. joonis. Pronksnõud.

usundi arenemises on mitme

jumala austamine (polüteism). Polüteism tekib seal, kus rahvas

elab organiseeritud ühiskonnas (suguvõsa, suguharu) ja kus on

arenenud ka majanduselu. Austatakse võimsaid loodusenähtusi,
ka esivanemaid ja suguvõsa kangelasi kui suguvõsa elu ja hüvede

kaitsejaid. Elu arenemisega ja mitmekesistumisega kasvab ka

jumalate arv ning igal elutoimingul ja nähtusel on lõpuks oma

kaitsevaim või jumal. Hiljemini ühendatakse suguvõsade ja
-harude jumalad ühiseks jumalateriigiks, kusjuures üks jumalaist
kujuneb peajumalaks.

Kõik vana-<aja ajaloolised rahvad elasid mitme jumala austamise aja-
järgul. Kuid jumalate kujutlus muutus aegade kestel. Kui algul armastati

kujutada jumalaid loomadena või poolloomadena, omandavad koos inimsoo

vaimse arenguga ka jumalad inimese kuju.
Polüteismi kõrgemal arenemisastmel kujunevad juba esimesed ainu-

jumalausundi, monoteismi alged. Hakatakse arvama, et üksikud jumalad
pole muud kui ühe kõrgema olendi, jumala erinimetused.

Et võita jumalate poolehoidu ja eemaldada nende viha, sel-

leks olid vajalikud mitmesugused usulised toimingud, nagu ohver-

damine, palve, teatud matusekommete täitmine, samuti olid teatud

viisid, mille kaudu võidi astuda ühendusse jumalaga, saada teada

tema tahet. Jumalate arvu kasvamisega ja jumalateenistusliku
korra keerulisemaks muutumisega ei suutnud ilmlik isik, sugu-
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võsa- või suguharuvanem selle korraldamisega hakkama saada.

Nii tekkiski preestrite amet, kes esinevad elukutseliste vahemees-

tena inimeste ja jumalate vahel.

Preestrite mõju vana-aja kultuurielus oli suur nii heas kui halvas mõt-

tes. Ühelt poolt olid preestrid rahva kasvatajaiks, panid aluse kogu katse-

lisele teadusele (loodus- ja täheteadus, ajaarvamine, mõõdud, kaalud, arsti-

teadus jne.). Kuid teisest küljest soodustasid nad igasugust ebausku, kis-

kusid sagedasti organiseeritud seisusena võimu endi kätte ja, arastades ini-

mesi salapäraste käskude ja keeldudega, halvasid nende edenemisvõimalu-

sed, et aga oma võimu säilitada.

1. Mis on ajaloo ülesandeks? 2. Kuidas jagunevad ajaloo allikad?

Missugused on neist kõige usaldatavamad? 3. Missugust aega, nimetame

esiajalooliseks ajaks? 4. Mille põhjal jaotatakse esiajaloolist aega?

5. Missugustesse ajajärkudesse jaguneb esiajalooline aeg? Nende umb-

kaudne kestus? 6. Mispoolest erineb vanem kiviaeg nooremast? 7. Mis on

pronks? 8. Mispärast elavnes pronksiajal kaubandüs? 9. Võrrelge elu koo-

pas, maa peale ehitatud hütis ja vaikülas! Missugused head ja halvadi kül-

jed on igal elamul? Kus elaksite kõige meelsamini? 10. Missugustel teedel

hankis esiaja inimene endale igapäevast leiba? 11. Nimetage esiajaloolisi

ühiskondlikke moodustisi nende tekkimise järjekorras! 12. Kuidas tekkis

aadel? 13. Kellest tekkisid orjad? 14. Missuguseid astmeid näeme esiaja-

looliste ja vana-aja rahvaste usundis? 15. Mispärast tekkis preestriseisus?

16. Mil viisil soodustasid ja mil viisil pidurdasid preestrid kultuuri arengut?
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Vana-Idamaa.

1. Vanimad kultuurikeskused ja kultuurrahvaste

rassiline kuuluvus.

Kultuurikeskused. Vana-aja kultuuri keskusiks kujunesid

maad, mis asusid suurte jõgede ja merede lähikonnas, kus ilmas-

tikuolud olid eluks soodsad ja põllupind viljakas. Loomulikult

kogunes sellistesse paikadesse juba varakult suuremal arvul rah-

vast, mis oli esimeseks eelduseks enam või vähem suuremate rii-

kide tekkimiseks. Neile tingimusile olid kõigiti vastavad Niiluse

ja Eufrati-Tigrise jõgikonnad ning Vahemere rannikumaad.

Lähis-Idas olid kultuuri sünnikohtadeks Egiptus ja
Mesopotaamia. Siit levis kultuur kaubitsemise ja sõjaliste
kokkupuudete kaudu naaberrahvaste juurde. Euroopas kultuuris-

tusid esimesena kreeklased, kes oma kultuuri alged omandasid

Idamaa rahvailt, kuid omapärastasid selle täielikult. Hiljemini
omandasid nende kultuuri roomlased, ikelle maailmariigi võimu-

piirkonda kuulusid kõik vanaaja kultuuritsentrumid. Rooma riigi
langemise järel moodustas kreeka-rooma haridus koos ristiusuga
keskaja kultuuri aluse ning kandus sealt edasi, mõjutades prae-

guse Euroopa kultuuri arenemist.
Üsna vanu kultuuritsentrumeid leiame ka Hiinas ja Indias, ent suure

vahemaa ja vanaaegsete algeliste liiklemisolude juures ei mõjutanud need

Euroopa kultuuri mainimisväärselt.

Kultuurrahvaste rassiline kuuluvus. Ajaloolise arengu

seisukohalt tähtsamad rahvad olid semiidid ja aarialased ehk

indogermaanlased. Semiitide hulka kuuluvad babüloonlased, as-

süürlased, juudid, foiniiklased ja araablased, kelle algkoduks pee-

takse Araabia poolsaart. Egiptlased olid hamiidi ja semiidi sega-

rahvas. Aaria tõugu rahvaste hulka kuuluvad kreeklased, roomla-
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sed, germaanlased, slaavlased, hindud, pärslased, meedlased jt.
Aarialaste algkodu arvatakse olevat Euraasias. Algkodus kõnelesid

kõik need rahvad üht keelt. Pärast väljarändamist sattusid nad

kokkupuutesse teiste rahvastega ning vastastikuste kultuuriliste

mõjutuste tagajärjel kujunesid neist iseseisvad rahvad oma eri

keeltega.

1. Nimetage vana-aja tähtsamaid kultuurmaid! 2. Nimetage ajalooli-

ses järjekorras maid, kus Lähis-Idas ja Lõuna-Euroopas levis vanal ajal kul-

tuur! 3. Missugune oli tähtsamate kultuurrahvaste rassiline kuuluvus?

4. Kus arvatakse olevat semiitide, kus indoeurooplaste algkodu? 5. Mis te

arvate, milliseid eeltingimusi oli vaja kõrgemate kultuuride tekkimiseks?

2. Egiptus.

Looduslikud olud. Ajal, millal Euroopas rahvad elasid küt-

tijatena-kalastajatena, ühiskondliku arengu madalamal astmel,
olid egiptlased loonud Niiluse jõgikonda õitseva riigi, mis sai kogu
hilisema kultuuri lätteks.

Egiptus on õieti nagu hiiglaoaas keset liivakõrbeid. Teda

piirab idast Araabia, läänest Liibüa ja lõunast Nuubia kõrb.

Niiluse iga-aastased üleujutused, mis järele jätavad viljaka

mudakihi, muutsid Egiptuse „Niiluse anniks“. Aastaajadki ole-

nevad Egiptuses Niiluse veetõusust. Suvel, juulist oktoobrini on

veetõus, millal kogu jõe org sarnaneb hiiglasuure järvega, millest

külad ja linnad saartena esile tõusevad. Novembrist veebruarini

on külviaeg. Veebruari lõpul on kogu maa lokkav ja haljendav

hiiglapõld. Märtsist juunini kestab lõikus.

Egiptlaste tööst. Et Egiptus on väga sademetevaene, tehti

kõik, et kindlustada head saaki. Vee juhtimiseks ja niisutuse

reguleerimiseks kaevati tiike ja kanaleid, kuhu suurvee ajal juhiti

vesi. Häid veemahuteid saadi ainult ühiskondlikult luua. Samuti

ei võinud iga üksik talumees vett ükskõik mis ajal ja mil määral

kasutada. Kõige selle reguleerimiseks oli vaja ühiskonnale valit-

sust, oli vaja riiki.

Põllutöötehnika Vana-Egiptuses oli üsna arenenud,

aga ta erines mitmeti meie omast. Nii näit, künti maad härga-
dega, seemne sõtkus mulda põllule lastud lambakari või seakari,
viljapeksmisel kasutati eesleid ja veiseid, keda monotoonsete lau-
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lude saatel lasti terad viljapeadest välja tallata. Viljalõikus toi-

mus sageli flöödihelide saatel. Üldiselt oli põllutöö väga lugu-

peetud, preestrid armastasid isegi öelda, et põllutööriistad on nii-

sama pühad kui templiriistad. Põllutöö kõrval tegeldi palju

karjakasvatusega, jahiga, käsitööga, kaubandusega.

Väga mitmekülgselt oli Egiptuses arenenud käsitöö.

Kulla ja hõbeda ümbertöötamises olid egiptlased meistrid. Nad

valmistasid ilu- ja ehteasju, mitmesuguseid nõusid, mida kaunis-

tasid väljapressitud inimesekujud. Ka olid nad osavad sõjariis-

tade valmistajad. Kuulsad olid Egiptuse tekstiiltööstuse saadu-

sed: villane, puuvillane ja linane riie, vaibad, siis büssusriie, mida

valmistati kõige paremast puuvillast või siiditaolisest linast. Riide-

värvimine oli samuti arenenud. Kauniks ja suursuguseks värviks

peeti purpurpunast. Klaasi ja fajansi valmistamises olid egipt-

lased teistest vanaaja rahvastest kaugelt osavamad. Ka valmista-

sid nad esimesed mööblid: kõik tuntud mööblivormid, nagu tool,

laud, voodi, diivan, kapp ja teised on pärit Egiptusest.

Kaubanduses pole egiptlased nii suurt edu saavutanud

kui põllumajanduses ja tööstuses. Sisekaubanduses etendas täht-

sat osa Niiluse jõgi oma kanalitega. Niilus kubises mitmesugus-
test kaubalaevadest, eriti suurte usupühade ajal, millal kaubitse-

mine oli eriti elav Teebais, Memphises ja teistes kaubanduse

keskkohtades. Väliskaubanduses olid egiptlased tagasihoidlikud,
mis on seletatav iseseisva kaubalaevastiku ehitamiseks vajaliku

puumaterjali vähesuse ja heade sadamate puudumisega. Pealegi
olid egiptlased rahu- ja koduarmastajad. Seejuures nad pidasid en-

did väljavalitud ja seega teistest paremaks rahvaks. Ka väliskau-

banduses etendas Niiluse jõgi suurt osa. Seal võis näha kauba-

laevu igast ilmakaarest, mis vedasid nii Egiptuse kui ka Punaselt

merelt, Vahemerelt ja Istmuse kaudu tulnud karavanide kaupu.

Egiptusest veeti välja kulda, riiet, papüürust, teravilja, kunsti-

päraseid iluasju jm., sisse veeti aga hobuseid (Süürlast), puud,

mitmesuguseid õlisorte, õlut ja veini, vaske ja hõbedat. Lõuna-

maadest toodi Egiptusse elevandiluud, leopardinahka ja kulda L

Riigi tekkimine ja langus. Umbes 5000—4000 a. e. Kr. asu-

sid egiptlased elama Niiluse orgu, kus moodustasid palju väikesi

1 Lähemalt L. Anvelt, Igapäevasest tööst Vana-Egiptuses, Ajaloo
lugemik alg- ja keskkoolile nr. 2.
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riigikesi. A. 3300 e. Kr. ühendas kuningas Men e s kogu maa

ühiseks riigiks. Seda valitses piiramatu võimuga kuningas, vaa-

rao, ühes oma ametnikkudega.
Temale anti jumalikku au, vaarao tahtele vaatas kogu rahvas

kui jumala tahtele, sest teda loeti jumala pojaks, kellele jumal

riigi andnud. Egiptuse kuningate võimust annavad tunnistust

nende haudkambrid, püramiidid ja templid. Rahvale näitas

kuningas end ainult pidulikel sündmusil, olles siis ise hiilgavast

saatjaskonnast ümbritsetud. Tema jutule ilmujad pidid laskuma

põlvili ja kummarduma maani. Kõikjal ümbritses vaaraod kui

jumala asemikku toredus.

Tal olid kallihinnalise mööbliga, kujudega, piltidega ja iluasjadega üle-

kuhjatud lossid, kus ta teenistuses oli rohkearvuline teenijaskond. Säilinud

piltkirjad l templites kujutavad kuningat piiratuna ametnikest, preestritest ja
väejuhtidest. Vaarao on peaaegu alati joonistatud teistest inimestest mitu

korda suurem, et rõhutada ta tähtsust. Teda kaitsevad orjad jaanalinnu-
sulgedest lehvikutega kõrvetavate päikesekiirte eest. Kuninga laud oli kae-

tud kallite ja maitsevate roogadega. Kuninga sööginõud, istmed ja isegi
hobuserakmed särasid kullast.

Kogu rahvas aga pidi vaaraole makse maksma põld- ja aed-

viljasaadustega ja temale tasuta tööd tegema. XVI—XIII s. on

Egiptuse õitseaeg, millal talle allusid Etioopia, osa Aafrika põhja-

rannikust, Siinai poolsaar, Süüria, Palestiina ja osa Mesopotaa-
miat. Kuid varsti kaotab Egiptus vallutatud maad ning a. 525

kaotab kogu riik oma iseseisvuse, langedes Pärsia võimusesse.

Rahva ühiskondlik kihitus. Oma õiguste ja majandusliku

jõukuse poolest polnud egiptlased kaugeltki ühetaolised, vaid jagu-
nesid mitmesse erinevasse kihti. Kõige mõjuvõimsam oli

preestrite kiht. Nad valvasid usuliste kommete täitmise

järele, olid kuningate kasvatajad ja nõuandjad ja ainukesed õpet-
lased. Nad juhtisid rahvast, arvutasid Niiluse veetõusu ja tegele-

sid täheteadusega, et kindlaks määrata ajaarvamist. Nende kes-

kelt valis vaarao juhtivaid tegelasi ametnikeks. Neil olid kasu-

tada suured maa-alad ja orjade hulgad.
Preestrite kõrval moodustasid teise tähtsa seisuse elukutseli-

sed sõdurid, kelledele kuulus suur hulk maad Egiptuses.

Elukutselistest sõduritest, kes olid peamised alamad või ülemad väe-

juhid, ei piisanud sõjaväe jaoks, vaid rahva keskelt tuli lisaks võtta nekru-

teid. Rahuarmastavad egiptlased ei läinud meeleldi sõduriks, vaid põge-

nesid sageli nekrutite võtmise puhul mägedesse. Seepärast teenis Egiptuse
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sõjaväes hulk naabermailt värvatud palgasõdureid. Umbes sama jõukad ja
lugupeetud kui elukutselised sõdurid olid kuninga ametnikud, keda hüüti

kirjutajaiks.

Vaba keskkihi moodustasid töösturid, kaupmehed, käsi

10. joonis. Jumal Anubis kaalub surnu südant. Tot iibise

peaga märgib üles tulemused, millest raudkulli peaga

Horos teatab Osirisele.

töölised ja vabad väikepõllupidajad, kes oma perekonna tööjõuga
või paari palgalisega maad harisid. Tihti asusid nad vaarao,

preestrite ja sõdurite maadel ja pidid maa kasutamise eest andma

andameid ja tegema tegu. Paljud talupojad olid koguni päris-

11. joonis, šaakali peaga Anubis hoolitseb

Osirise muumia eest.

orjuses ja ei tohtinud

elukohta vahetada. Päris-

orjade kõrval leidus Egip-
tuses veel üsna palju orje,

kelledesse ei suhtutud kui

inimestesse, vaid kui tööloo-

madesse.

Usund. Kõrgema juma-
lana austasid egiptlased

päikesejumalat Amon -

R a’d. Viimase kõrval oli

rida teisi jumalaid, nende

seas surnutejumal 0 s i r i s,

ta abikaasa, Niiluse jõeoru

kaitseja jumalanna I s i s, viimase poeg H o r o s — ilusama aasta

aja kaitseja.

Ka paljusid loomi austati jumalatena. Esikohal oli must härg
Apis, valge märgiga otsaesisel. Sagedasti anti jumalale loomade

kuju. Nii kujutati Amon-Ra’d hane, Isist lehma ja Horost raud-

kulli kujul.
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Väljapaistvat osa egiptlaste usundis etendas usk hinge sure-

matusse ja hauatagusesse ellu. Senikaua kui säilib keha, elab ka

hing edasi. Sellepärast palsameeriti laibad, et hoida neid kõdune-

mise eest. Nad paigutati sarkofaagidesse ja hoiti hästiehitatud

haudkambreis. Muumiatele pandi kaasa toiduaineid ja ehte- ja

tarbeasju, et neil oma pikal rännakul teises maailmas poleks mil-

lestki puudus h

Jõukate haudkambreist on leitud isegi pagarite, kokkade ja
habemeajajate kujusid, kes pidid hoolitsema selle eest, et lahkunu

ei kõnniks teises maailmas söömata ja korraldamata välimusega.

Kunst. Usk mängis egiptlaste elus väga tähtsat osa ja mõju-
tas kogu kultuurilist arengut. Eriti silmapaistev on see mõju
ehituskunstis. Egiptuse suurimad ja kunstipärasemad ehiti-

sed — püramiidid, templid, sfinksid, obeliskid on loodud usulistel
motiividel.

Kõrve veerele vaaraod lasksid endile ehitada haudkambreid

ja haudkambritena ka võimsaid püramiide. Kõige suurema

neist, 146 m kõrguse Cheopsi püramiidi ehitamisel töötanud sada

tuhat orja kahekümne aasta jooksul.

1 Pikemalt egiptlaste usundist, teadusest ja ehitistest vt. L. Anvelt,

Egiptuse templeis ja hauakambreis. J. Adamson, Ajaloo lugemik nr. 1.

12. joonis. Püramiidid.
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Püramiidi sisemusse viib keeruline, vahel üsna kitsas käik, mille

kinnimüüritud algust avastada on olnud uurijail kaunis raske. Mõnikord

takistavad käigus edasiminekut allalastud kivitahvlid, mis matuse ajal üle

vai seisid. Püramiidi keskel asuvad kambrid,

muu seas vaarao haudkamber. Siin on varjul

vaarao sarkofaag hiilgavate panustega. Haud-

kambri seintele maalitud pildid' ja seinakirjad
ülistasid vaarao tegusid.

Rikkamad egiptlased lasksid raiuda

oma haudkambrid Niiluse kaldakaljusse,
kus kujunesid terved „surnute linnad".

Egiptuse ehituskunsti omapärasei-
maks loominguks on sfinksidjaobe-
-lisk i d. Sfinksid on hiiglasuured kivist

raiutud lõvikujud inimese või jäära pea-

ga. Tavaliselt palistasid sfinkside read

templi juurde viivaid laiu teid. Templi-
esiseile, aedadesse ja õuedesse püstitati
ka obeliske. Need on neljakandilised,

saledad, ülevalt teravaks minevad sam-

bad. Obeliskid on tavaliselt raiutud ühest

kivist ja kaetud piltkirjaga.

Egiptuse ilusamate ehitiste hulka

kuuluvad templid ja vaaraode lossid.

Suurim lossidest oli nn. labürint, 12 õue

ja 3000 toaga, paljude sammaskäikudega.

13. joonis. Sfinks.

14. joonis. Obelisk.
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Kiri. Templite seinad ja obeliskid olid kaetud hiero-

glüüfidega, s. o. piltkirjaga. Esialgu tähendas iga kirja-
märk asja, mida ta kujutas, lõvi lõvi, päike päikest, kotkas kot-

kast jne. Oli aga rida mõisteid, mida otse pildis edasi anda oli

võimatu; neid katsuti siis kujutada kaudselt. Nii tähendati näi-

teks julgust lõviga, söömist suu juurde tõstetud käega, käimist

kahe jalaga, reisimist paadis istuva mehega jne. Hiljem muutus

pilt-kirjamärkide tähendus nii, et nendega hakati märkima üksi-

kuid silpe ja tähti. Teatud pildimärgid säilitasid siiski ka sõna

15. joonis. Vaarao haud Teebais 1300. a. e. Kr
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tähenduse. Kirjutati kivisse, savitahviile ja papüürusele, mida

valmistati papüüruseroogudest.

Napoleoni sõjakäigu ajal Egiptusse leidis üks tema ohvitse-

ridest kivi, millel olid kõrvuti hieroglüüfidega ka kreeka tähed.

Võrreldes mõlemaid kirju õnnestus ühel prantsuse õpetlasel

kahekümneaastase uurimise järel lugeda esimesi hieroglüüfe.

g) n V/ i 0

//df /
I=k,2=l,3=e, 4 = o, 5 —p, 0= a,

_2ir K Tk •—y 7= t
,

8= r, 9= a.

16. joonis. Egiptuse kirja areng. 17. joonis. Hieroglüüfid.

Teadus. Kunsti kõrval tegeldi Egiptuses palju ka teadusega.

Viimane kasvas välja igapäevase elu tarbeist. Et määrata kind-

laks Niiluse veetõusu aega, hakati uurima taevakehade liikumist.

Nii tekkis täheteadus ehk astronoomia. Taevakehade liikumise

järgi arvati ka aega. Aastal 4241 e. Kr. võtsid egiptlased tar-

vitusele kalendri. Aasta jagati 12 kuuks ja 365 päevaks.

Täheteaduse kõrval põhjustas Niilus veel maamõõtmise,

seega geomeetria ja aritmeetika tekkimise. Veetõus uhtus alati

piirimärgid ning pärast vee alanemist tulid uuesti kindlaks mää-

rata maaühikud.

1. Mispärast nimetatakse Egiptust Niiluse anniks? 2. Millal toimub

Niiluse veetõus, millal on seal lõikus? 3. Kuidas aitas põllutöö kaasa riikide

tekkimisele Egiptuses? 4. Mispoolest erinesid egiptlaste põllutöövõtted meie

omadest? 5. Missuguste töödega tegelesid egiptlased peale põllutöö?
6. Nimetage Egiptuse käsitöö tähtsamaid saadusi! 7. Mispärast ei tegelnud

egiptlased hoogsalt väliskaubandusega? 8. Kes ühendas Egiptuse üheks rii-

giks, millal? 9. Milles avaldus vaarao võimukus? 10. Millal olid Egiptusel
suurriigi ajad? Missugused maad allusid talle siis? 11. Millal ja missuguse

riigi läbi kaotas Egiptus oma iseseisvuse? 12. Missuguseid rahvakihte teate

Vana-Egiptuse ühiskonnas? 13. Missuguseid egiptlaste jumalaid teate?

14. Kes oli Apis? 15. Kuidas hoolitsesid egiptlased oma surnute eest? 16.

Missuguseid tähtsamaid Egiptuse kunstitooteid teate? 17. Mis on püramiid,

sfinks, obelisk? 18. Kuidas nimetati egiptlaste kirja? 19. Mida tähendasid

egiptlaste kirjamärgid varasemal, mida hilisemal arenguastmel? 20. Mis-

suguste teadustega tegeldi Egiptuses ja mispärast?
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3. Mesopotaamia.

Looduslikud tingimused. Teiseks tähtsamaks Vana-Idamaa

kultuuritsentrumiks oli Mesopotaamia. Nagu egiptlased Niiluse

jõgikonnas, nji lõid sumerlased ja hiljem babüloonlased ja
assüürlased Eufrati ja Tigrise vahelisel maa-alal niisutuskanalite

abil viljaka maa.-

Mesopotaamia lõunaosa, nn. Babüloonia oli viljakam ja maa-

pinnalt tasasem kui Assüüriaks nimetatud põhjaosa.

Rahvad ja riigid. Mesopotaamia vanimaks kultuurrahvaks
olid senitundmata päritoluga sumerlased. Kolmandal aasta-

tuhandel ilmusid Mesopotaamiasse semiidid, kes alistasid endised

elanikud. A. 2100 ühendas kuningas Hammurapi seal tekkinud

väikeriigid Babüloonia riigiks.
Teise aastatuhande keskel tekkis Babülooniast põhja pool

Assüüria riik, mille pealinn Ninive asus Tigrise keskjooksul. Sõja-
kad assüürlased vallutasid Babüloonia. A. 612 vabastas kuningas
Nebukadnetsar babüloonlased Assüüria võimu alt ja lõi Uus-

Babüloonia riigi. Kui võimas vallutaja, hävitas ta ka Jeruusa-

lema ja viis juudid Babüloonia vangipõlve. Uus-Babüloonia riigi
kestus oli aga lühike, sest 539. a. langes ta Pärsia ülemvõimu alla.

Aineline ja vaimne kultuur. Eufrati kaldal, Aafrikat, Araa-
biat ja Indiat ühendavate karavaniteede sõlmpunktis asetses riigi
pealinn Babülon. Siin vahetati koha peal tehtud uhkeid vaipu,
kulla ja siidiga tikitud riiet, relvi, klaas- ja savinõusid välisriigest
toodud kaupade vastu. Peale tööstuse ja kaubanduse harrastati

Mesopotaamias edukalt veel põllundust ja karjapidamist.

Ehituskunst oli Babüloonias kõrgel astmel, kuid kah-

juks on sealseist ehitistest vähe säilinud. Selle põhjuseks on asja-
olu, et ehitusmaterjaliks tarvitati savi ja telliskive, mille vastu-

pidavus on võrdlemisi väike. Telliskivide valmistamises olid

babüloonlased täiuslikud. Nad oskasid telliskive katta värvilise

glasuuriga ja koostasid neist värvilistest kividest seinapilte. Babü-

loonlased olid väga jumalaidaustav rahvas ja seepärast pühendati
erilist tähelepanu templiehitustele. Ühest vanemast Babüloonia

kuningast öeldakse näit, raidkirjas: „Nii nagu lehm ikka oma

silmad oma vasika poole suunab, kulutas ta kõik oma armastuse
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templite ehitamisele/* Vana-Mesopotaamia elanikkude templid
olid mitmekordsed, kusjuures iga ülemine kord oli kitsam alumi-

sest. Nii sarnanesid templid kunstlikkude mägedega. Selliseid

templeid hakkasid esimestena ehitama sumerlased, arvatavasti

seepärast, et nad enne Mesopotaamia tasandikule tulemist elasid

põhja pool, kus nad oma jumalaid kummardasid mägede otsas.

9

Suurepärased inimpeadega tiivuliste härgade kujud, mille-

dena jumalaid on kujutatud, ilustasid templeid ja losse. Seintel

oli pilte, mis kujutasid linnade piiramist ja võidetud rahvaste

vangiviimist või ka kuningaid jahti pidamas. Ka on seinad kae-

tud kirjadega.

Surnuid ei austatud nii nagu Egiptuses. Hauda pandi
kaasa väärtuseta asju. Surnukeha ei püütud ka alal hoida. See

oli tingitud sellest, et babüloonlaste arvates kandis inimene karis-

tuse pattude eest juba maa peal. Pärast surma ei mõistnud juma-
lad enam kohut inimese üle.

Muidu uskusid Mesopotaamia rahvad vaime peituvat kõigis
loodusnähtustes. Ühed neist olid head, teised pahad. Eriti täht-

sat osa mängisid rahva kujutluses pahad vaimud, kes ilmu-

sid nii kõrvest ja mägedest kui ka maapõuest või meresügavusest,
tuues kaasa haigusi, viljaikaldus!, maavärisemisi, veeuputusi jne.
Nad piinasid inimesi igal ajal. Kaitsevahendina nende vastu

kanti talismane ja tarvitati lausumist, mida hästi tund-

sid preestrid. Harilikult olid jumalad kas taevakehade või loodus-

18. joonis. Babüloonia kuninga loss.
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jõudude kehastised. Nii varustati jumalakujud sarvedega, päi-
kese ja tähtede kujutistega. Tähtsamad jumalad olid maailma

looja Baal-Marduk, päikesejumal Samas, armastusejumalanna
Ištar jne. Jumalaid teenisid preestrid, kes olid ühtlasi ka haritu-

mad inimesed Mesopotaamias.
Päikese- ja tähtedekultuse tulemusena arenes Mesopotaamias

astronoomia. Taevakehade liikumise järgi ennustati tule-

vikku (astroloogia). Nad oskasid määrata kindlaks päikese- ja
kuu varjutusi, jaotasid nädala seitsmeks päevaks, öö-päeva 24 tun-

niks, tunni 60 minutiks ja minuti 60 sekundiks. Babülooniast on

pärit ka nüüdsed pikkusemõõdud ja kaalud (küünar, nael). Esma-
kordselt võeti Babüloonias tarvitusele väärismetall rahana kauba-

vahetusel.

Babüloonlaste kirja nimetatakse kiilkirjaks, sest see koosnes

kiilutaolistest märkidest. Kirjutati seintele, sammastele ja kõige
enam krihvlitega niisketele savitahvlitele. Viimased kuivatati ja
sagedasti koguni põletati. Täiskirjutatud tahvleid koguti ja asu-

tati isegi raamatukogusid. Osaliselt meie päevini on säilinud

kuningas Hammurapi seadused, mis on üles märgitud 2*4 meetri

kõrgusele kivisambale. Need vanimad tuntud seadused on oma

iseloomult väga karmid.

1. Kes olid Mesopotaamia vanimaks kultuurrahvaks? 2. Millal ilmusid

Mesopotaamiasse semiidid? 3. Millal lõi Hammurapi suure Babüloonia

riigi? 4. Kelle võimu alla langes hiljem Babüloonia? 5. Kes asutas Uus-

Babüloonia, millal? 6. Kes viis juudid Babülooniasse vangi? 7. Mispärast
kujunes Babülon tähtsaks kaubalinnaks? 8. Mainige mõningaid babüloo-

nia ehituskunsti omapäraseid jooni! 9. Millest tekkis Mesopotaamia temp-
lite omapärane kuju? 10. Kes olid babüloonlaste tähtsamad jumalad?
11. Kellesse uskusid babüloonlased veel peale jumalate? 12. Millest tuleb

nimetus «kiilkiri"? 13. Mida oleme pärinud vanast Babülooniast? 14.

Babüloonlaste juures olid 12 ja 60 eriti tähtsad arvud. Kas nad on tähtsad

ka tänapäeval ja kus?

4. Foiniikia.

Maa ja rahvas. Süüria rannikul elasid semiidi tõugu foiniik-

lased. Nendele kuulus pikk ja kitsas maariba, mida piirasid Vahe-

meri ja Liibanoni mäed. Foiniikiaks nimetatud rannikuriba oli

umbes 200 kilomeetrit pikk, aga kohati väga kitsas, nii et vaevalt

oli ruumi ühe tee jaoks.
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Oma hea kliima poolest oli Foiniikia kuulus. Liibanonist

armastati öelda, et tema pea peal asub talv, õlgadel kevad, süles

sügis ja jalgade ees suvi. Ka pinnas oli siin soodus põllunduse

harrastamiseks, ometi ei saanud maa vähesuse tõttu see kujuneda

peatuluallikaks. Lähedane meri aga pakkus häid võimalusi laeva-

sõiduks ja kaubitsemiseks. Nii on foiniiklased esimesed vana-aja

rahvaist, kes harrastasid suurejooneliselt merisõitu ja külastasid

kaugeid maid.

Kaubandus, merisõit ja asumaad. Tüüros ja Siidon olid

Foiniikia rikkamad kaubalinnad, kust viidi Egiptuse, Babü-

loonia, Araabia tooteid üle mere läänepoolseile maile. Mustale

merele, Atlandi ookeanini, jah, isegi Briti saarteni ulatusid foiniik-

laste merisõidud. Vahemere ja Musta mere mailt tõid foiniiklased

peamiselt vilja, Aafrikast kulda ja elevandiluud, Hispaaniast villa

ja mett, Briti saartelt tina, Lääne- ja Põhjamerelt merivaiku.

Vahemere rannavetest toodi tigusid, kellede limast saadi purpur-

värvi. Väljaveoartikliteks olid pronksasjad, relvad, riie. Eriti

kuulsad olid Siidoni klaaskaubad ja Tüürose purpurriie.

Foiniiklased olid väga osavad laevade ehitamises,
milleks andsid rikkalikult materjali Liibanoni metsad. Nende

laevad istusid palju sügavamini vees kui lameda põhjaga egipt-
laste omad või babüloonlaste nahkadest tehtud paadid. Ka olid

nad palju saledamad egiptlaste omadest; viimased olid väga laiad.

Osavad ja kartmatud olid nad laevasõidus, juhtides laeva ilma

kompassi ja kaardita suurtel meredel, määrates suunda päikese ja
öösi tähtede järgi. Laevad liikusid aerude ja purjede jõul.

Foiniiklased olid ka esimesed, kes muretsesid endile asu-

maid, kuhu võidi välja rännata. Asumaade hankimisele sundisid

neid maapuudus, sisetülid ja suurel määral ka kaubanduslikud

huvid. Nii asusid nad Väike-Aasia rannikule, Egeuse mere saar-

tele, Maltale, Sitsiiliasse, Itaaliasse, Hispaaniasse ja Põhja-Aaf-
rikasse. Tähtsaimaks nende asulinnadest kujunes Põhja-Aafrikas
asuv Kartaago, Sahara kõrvest tulevate karavaniteede lõpp-punkt.

Foiniiklaste kultuuriline tähtsus. Foiniiklaste ajalooline
tähtsus ei seisne nii palju mingi omapärase kultuuri loomises kui

just vahendaja osas. Puutudes alatasa kokku haritud rah-

vastega omandasid foiniiklased neilt mitmesuguseid teadmisi ja
kunste ning kandsid neid edasi vähemarenenud rahvaste juurde.
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Egiptlastel! võtsid nad piltkirja, lihtsustasid selle ja moodusta-

sid oma 22 tähest koosneva tähestiku ning andsid edasi juuti-
dele, araablastele ja kreeklastele. Viimaseilt laenasid oma alfa-

beedi roomlased. Nii on foiniiklaste tähestik meie praeguse

tähestiku aluseks. Samuti egiptlasilt õppisid foiniikla-

sed klaasivalmistamiskunsti, arendasid seda edasi, ja varsti olid

Siidoni klaaskaubad üheks tähtsamaks väljaveoartikiiks. Babü-

loonlastelt aga omandasid nad kalendri, kaalu- ja pikkusemõõdud
ning andsid edasi teistele rahvastele. Foiniiklaste algupäraseks
anniks Vahemeremaade kultuurile olid mitmesugused parandused
laevasõidutehnikas.

Riiklik korraldus. Suurejoonelise tööstuse ja kaubanduse

tõttu oli Foiniikias kujunenud jõukas ja iseseisev kaupmeeste kiht,
kes ei lasknud enda üle valitseda. Nii ei saanud seal kujuneda

despootia, nagu teistes Idamaa riikides. Ühtlast suurriiki ei tek-

kinud, vaid kogu maa jagunes väikesiks linnriikideks, kus valit-

sesid küll kuningad, kuid koos kaupmeeskonna esin-

dajatega. Poliitilise killustuse põhjuseks olid peale kohalik-

kude kaupmeeste iseteadvuse veel looduslikud olud. Linnu ühen-

dav rannikuriba oli üsna kitsas, mitmed tähtsamad linnad asusid

kitsastel neemedel.

Kuid see riiklik killunemine tegi Foiniikia sõjaliselt nõrgaks
ja ta oli sunnitud esialgu alluma assüürlastele, siis babüloonlastele

ja lõpuks Pärsiale.

1. Kus asub Foiniikia? Mille poolest on selle maa kuju omapärane?
2. Missugused asjaolud soodustasid Foiniikias põllutööd, missugused pidur-
dasid? 3. Missugused asjaolud soodustasid foiniiklaste laevaehitust ja meri-

sõitu? 4. Mispoolest erinesid foiniiklaste laevad egiptlaste omadest, kummad

olid kohasemad merisõiduks? 5. Kui kaugele ulatusid foiniiklaste merisõi-

dud?- -6. Missugused olid tähtsamad sisse- ja väljaveokaubad? 7. Kuhu asu-

tasid foiniiklased asumaid, mispärast? 8. Milles seisneb foiniiklaste kultuu-

riline tõus? 9. Mispärast ei tekkinud Foiniikias ühist riiki ja tugevat kunin-

gavõimu?

5. Pärsia.

Riigi loomine ja valitsus. Aaria tõugu kuuluvad pärslased
elasid Iraani kiltmaal. Et suurem osa maast on rohtla ja vilja-
kandvat pinda leidus vähe, kujunesid pärslaste peatulundusalli-
kaiks karjapidamine ja kaubandus.
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Pärsia riigi loojaks oli kuningas Kyr o s, kes vabastas a.

550 maa naaberrahva, meedlaste võimu alt. Ent ta ei leppinud
Pärsia iseseisvumisega, vaid asus vallutama naaberriikegi, võites

Meedia, Lüüdia ja Babüloonia. Kyrose poeg Kambyses vallu-

tas ka Egiptuse. Sellist suurt riiki valitsesid kuningad piiramatu

võimuga. Nende jutule tulija pidi maani kummarduma, kunin-

gas nimetas end kuningate kuningaks ja kõigi alamate elu oli

pfn K- <n << \«PKinKrKt 77 K- H
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Dareios, *

suur kuningas.

19. joonis. Pärsia kiilkiri.

tema käes. Kuningas Dareios I korraldas maailmariigiks muu-

tunud Pärsia valitsemist. Kogu maa jagati 20 maakonda, mil-

lede üle valitsesid kuninga kõrgemad ametnikud, satraabid. Need

võtsid makse, mõistsid kohut ja hoolitsesid sõjaväe eest. Majan-
duselu eest hoolitsedes laskis Dareios käibele kuldraha, ehitas

maanteid ja aitas palju kaasa allutatud rahvaste vastastikuseks

lähendamiseks. Selle tagajärjeks oli kultuuritõus Pärsia suur-

riigis.
Vaimne elu. Kunsti alal ei loonud pärslased peaaegu midagi

uut, vaid olid teiste rahvaste jäljendajad. Kuid selle-eest lõid

nad usu, mis eeldab kõrget vaimset arengut ja millega nad aval-

dasid mõju teistele rahvastele.

Oma usu loojaks peavad pärslased prohvet Zarathust-

rat. Tema õpetuse järgi võitlevad maailmas inimhinge pärast
kaks võimu — valgusevürst Ormuzd ja pimeduse ning kõige paha
allikas Ahriman. Inimene peab toetama Ormuzdi, ausalt elades,

ligimest armastades, röövleid ja kurje loomi hävitades, siis pärib
ta igavese õndsuse valguseriigis, mis on iga inimese lõppsihiks.

Ormuzdi poole ei palvetatud templeis, ka polnud pärslastel
temast kujusid. Teda teeniti mäekünkal, kus tema auks süüdati

tuled kui puhtuse sümbolid.

1. Missugusesse rassi kuuluvad pärslased? 2. Kes rajas Pärsia riigi?
3. Missugused Pärsia kuningad tegid suuri vallutusi, milliseid? 4. Mille

poolest on tähtis Pärsia ajaloos Dareios I? 5. Missugust suurt erinevust

märkame pärslaste ja egiptlaste jumalateenistusviisides? 6. Kes olid

Ormuzd ja Ahriman? 7. Kas Pärsia suurriigist oli kasu kultuuri arengule
ja kuidas? 8. Mispoolest on tähtsad egiptlased, babüloonlased, foiniiklased

ja pärslased kultuuri arengus?
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Kreekamaa.

I. Vanem aeg.

1. Looduslikud tingimused ja rahvastik.

Looduslikud tingimused. Kreekat, Balkani poolsaare lõuna-

poolseimat osa, piirab lääne poolt Joonia ja idast Egeuse meri.

Ükski maa pole nii rikas poolsaarte ja lahtede poolest kui Kreeka.

Merelahed, mis kaugele mandrisse tungivad, jaotavad Kreekamaa

kolmeks suuremaks osaks: Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Kreekamaaks.

Peale merekäärude jaotavad arvukad mäeahelikud omakorda maa

pikuti ja põigiti mitmeks suuremaks ja väiksemaks osaks, maa-

kondadeks, takistades sel teel ühe suurema, kogu kreeka rahvast

ühendava riigi tekkimist. Looduslikud tingimused mõjutasid tea-

tud määral kreeka rahva ajaloolist arengut ja eluvorme. Et läbi-

käimine üksikute maakondade vahel raske oli, siis säilisid seda

kergemini üksteisest erinevad eluviisid ja keelemurded. Maa-

kondadevahelised ühisettevõtted ei tekkinud just kergesti. Selle

asjaolu ja ka selletõttu, et ükski suguharu meeleldi teisele ei

tahtnud alistuda,, ei tekkinud ka ühist riiki.

Rahvastik. Kreeklased ehk hellenid kuuluvad aaria

tõugu rahvaste perre. Nad asusid Balkani poolsaarele arvata-

vasti II aastatuhandel e. Kr. Nad tulid põhja poolt karjaste ja

küttidena:, alistades maa päriselanikud ja vallutades nende maa.

Sisserännanutena jäid kreeklased veel kauaks elama väikeste

suguharudena. Alles ajaloolisel ajal tõusid esikohale tähtsamate

suguharudena j oon 1 a s e d ja doorl a s e d. Esimesed elasid

peamiselt Kesk-Kreekamaa idaosas, Atika maakonnas, teised

Peloponnesose poolsaare lõuna- ja idaosas.
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2. Rahvusliku ühtekuuluvuse tegurid.

üldiselt. Nagu tähendatud, takistasid peamiselt looduslikud

tingimused ühise suure Kreeka riigi tekkimist ja kogu maa

jagunes paljudeks suuremaiks või vähemaiks riikideks. Vaatamata

alatistele tülidele ja vae-

nule, mis valitsesid nen-

de riikide vahel, tundsid

kreeklased endid võõraste

suhtes, eriti sõja korral,

alati ühe rahvana. Selleks

liitvaks teguriks olid ühi-

ne keel, kombed, usund,
mitmed usundil põhjene-
vad ettevõtted, kangelas-
lood ja lugulaulud. Ühi-

seile pidustusile kogunedes

ja ühiseile jumalaile oh-

verdades unustati viha-

vaen ja tülid ning tunti

endid ühise perena.

Usund. Loodus oli

kreeklaste arusaamise

järgi imede maailm, mi-

da juhtisid jumalad. Vii-

mased olid igavesti noo-

red, üleinimlikud olendid,
kuid inimlikkudevajaduste
ja nõrkustega. Kullast

kaussidest nad sõid ambroosiat — surematuseleiba, kullast kari-

kast nad jõid jumalate jooki — nektaari. Ja nii nagu

vajasid sööki ja jooki, nii tundsid nad kaduvust ja kiivust,
olid võimelised isegi valetama ja petma. Ühise perena elasid

nad Tessaalias asetsevas pilvedest ümbritsetud Olümpose mäe

tipul kuldsammastega palees. Sealt laskusid nad sagedasti tund-

matuma inimeste keskele.

„Jumalate ja inimeste isa“ oli Zeu s, taeva ja maailma

jumal, tuule ja vihma saatja, kelle võimas hääl vihas müristas

20. joonis. Zeus.
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ja kelle silmad heitsid välku. Ta oli ühtlasi iga inimliku korral-

duse, seaduse, õiguse ja riigi kaitseja.
Maailma valitsemises abistasid Zeusi ta vennad. Tumeda-

juukseline P o s e i do n oli merede isand, IP lut o n — allmaailma-

jumal. Zeusi kõrval istus jumalikus ilus ta abikaasa Hera, kui

kodu ja abielu kaitseja.
Zeusi armastatuim

tütar oli pimestavalt ilus

Pallas Athena, sõja-

jumalanna, kes kord väl-

gu ja müristamise saatel

täielikus sõjavarustises
oli hüpanud välja oma

isa peast. Ühtlasi oli ta

ka tarkuse kaitseja ja ta

pühaks linnuks oli öökull,
kes kreeklastel oli tarku-

se sümboliks. Ateenas,
mille linnajumalannaks oli

Pallas Athena, oli öökull

erilise kaitse all. Ka

Ateena rahadele löödi öö-

kulli-pilt.
Apo 11 on, Zeusi

armsaim poeg, oli valgu-

sejumal; kandes oma

kuldseil lokkidel loorber-

pärga juhtis ta päikese-
vankrit üle taevavõlvi. Ta

oli ühtlasi ka luule, laulu ja tantsu kaitseja ja teda saatsid

üheksa muusi, kunstide kaitse j annat.

Art emis, Apolloni kaksikõde, jahi- ja kuujumalanna, oli*

allikate, jõgede, mägede ja metsade kaitseja. Varustatuna vibu

ja noolega liikus ta läbi metsade.

Ares, Zeusi poeg, oli sõjajumal, Aphrodite, Zeusi mereva-

hust sündinud tütar, armastuse- ja iludusejumalanna, kelle käskjar
laks oli tema väike poeg Eros, kujutatult tiibade, vibu ja nooltega.

Tule- ja sepisejumal oli Hephaistos, kes oli ehitanud

jumalate palee Olümposel. Kord vihahoos oli Zeus visanud ta

21. joonis. Hera.
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sealt maa peale. Seepeale lonkav Hephaistos töötas oma maa-

sisemikus asuvas sepikojas, mille korsten, vulkaan, suitses ja

sülgas tuld.
H e r m e s oli Zeusi ja kogu jumalatepere käskjalg, liiklemise

ja kaubanduse, kasu, rikkuse ja ka varaste kaitseja.

Maajumalaist oli Demeter maa viljakuse ja põllutöö, Dio-

nysos viinamarjakasvatuse kaitseja. Viimast saadavad tema käi-

kudel kitsejalgadega metsavaimud — saatürid ja metsa ning

karjaste jumal Pan, kes oma äkilise ilmumisega rändajaile sage-

dasti tekitas „paanilist“ hirmu.

Ussitaoliste juustega erinnüsed, kättemaksu jumalannad,

jälitasid kurjategijaid põlevate tõrvikutega, andmata neile

kunagi rahu.

Allmaailm, H a d e s, asus kreeklaste arvamuse järgi maasise-

mikus. Sissekäik sinna pidi asuma seal, kus päike laskub õhtul

merre. Üks jumalaist, Hermes, juhtis surnute hinged surnute-

riigi piirini, milleks oli maa-alune jõgi Styx. Kui laip oli maetud

(kuni laiba matmiseni eksles hing rahutult merekaldal), sõidutas

hinge üle jõe karm ülevedaja Charon. Kolme peaga koer Kerbe-

ros, kes valvas allmaailma sissekäiku, laskis hinged allmaailma,

kust polnud enam tagasipääsu.
Hadeses hõljus hing varjuna igavesti pimedate väljade kohal.

Viibinud surnute kohtu ees, võisid õiged hinged juua Lethe jõe

veest, mis laskis unustada maapealsed vaevad ja lõbud, ning nad

läksid õndsate saarele, Elüüsiumi.

Kurjategijad aga heideti allmaailma sügavamasse sügavikku,

Tartarosse, mis asetses nii sügaval maa all, kui kõrgel oli

taevas ta kohal. Siin ootasid neid rasked karistused. Nii kandis

siin oma karistust Tantalos, kes, olles kunagi jumalate sõber ja

usaldusmees, oli lobisenud välja kõik neilt kuuldu. Nüüd seisis

ta poole kehani vees ning ta pea kohal rippusid raske puuvilja,

all paindunud oksad. Kuid niipea kui ta janusena kummardus

vee järele — alanes vesi, niipea kui ta sirutas käe näljasena puu-

vilja järele — tõmmati oks kõrvale. Nii pidi ta kannatama iga-
vesti janu- ja näljapiinu.

Kangelased. Herakles. Jumalate kõrval tundsid kreeklased veel

pooljumalaid, kangelasi, kellede isa oli jumal ja ema inimene või vastupidi.
Tähtsaim kangelane oli Herakles, Zeusi ja ühe Teebai kuninganna poeg.

Juba kätkis kägistas ta kaks madu, kelle sinna oli saatnud Zeusi naine Hera.
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Noormehena surmas ta lõvi ja riputas sellelt nülitud naha endale õlgadele ja
pähe.

Kasvanud suuremaks, sattus Herakles ristteele, kus temale tulid vastu

kaks naist, tfks neist meelitas Heraklest enda järel käima, milline tee viivat

raske töö ja hädaohtlikkude võitluste kaudu jumalikule õndsusele. Teine

naistest lubas Heraklesele õnnelikku ja lõbusat elu, mis lõpeb tühjuses.

22. joonis. Olümpia piduplats Kreeka ajal. Vasakul gümnaasium; keskel müü-

ridega piiratud piduplats; ees Zeusi tempel; paremal staadion (võistlusplats).

Herakles valis esimese tee. Delfi oraakli käsul läks Herakles hiljem Mükeene

kuninga juurde, et sooritada kõiki töid, mis kuningas annab. Kuninga poolt
määratud 12 töö seas, mis Herakles tegi, olnud järgmised: ta tapnud kohu-

tava Nemea lõvi, hukanud üheksapäise mao Hydra, puhastanud kuningas

Augeiase tallid 1, röövinud sõjakate amatsoonide kuninganna vöö, toonud

„hesperiidide kuldõunad" Aafrikast ja veistekarja Hispaaniast, seades mõle-

male poole merekitsust, mis Euroopat Aafrikast lahutab, kaks kaljumäge,
„Heraklese sambad". Seda nimetust kandsid Gibraltari kaljudl kogu vana-

aja kestes.

Teda tabanud suurte valude pärast tahtnud Herakles ise ennast ära

põletada. Kuid müristamise ja välgu saatel viinud Zeus oma poja tulerii-

dalt Olümposele ja paigutanud ta jumalate hulka.
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Theseus. Teine tähtsam kreeklaste kangelane oli Theseus, merejumal

Poseidoni ja ühe Ateena kuninganna poeg. Ta võitles amatsoonidega 1 ja

kentauridega 2 ning sooritas mitmed teised vägiteod. Tema suurimaks saa-

1 Amatsoonid — muinasjutulised sõjakad naised Musta mere lannikul.

2 Kentaurid — muinasjutulised olendid, kelle pealmine kehapool

kreeklaste arvates sarnles inimese, alumine hobuse omaga.

23. joonis. Ohverdamine.
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vutiseks oli Ateena vabastamine Kreeta kuninga Minose võimusest ja inim-
sööja koletise Minotaurose tapmine. Ateenlased olid surmanud Kreeta

kuninga Minose poja. Trahviks selle eest pidid nad iga aasta 7 noormeest

ja 7 neiut saatma Kreetale, ohvriks Minotaurosele, kes elutses ülikeerukas
palees, labürindis. Kes sinna sattus, see eksis ega osanud enam välja pää-
seda, langedes niiviisi Minotaurosele ohvriks. Theseus purjetas ühes Atee-
nast viidavate ohvritega Kreetale. Seal võitis ta kuningatütar Ariadne
poolehoiu, kes kinkis talle punase lõngakera. Labürinti minnes kinnitas
Theseus lõnga otsa ukse külge, et sel viisil lõng näitaks tagasituleku teed.

Tapnud Minotaurose, väljuski Theseus labürindist õnnelikult.

Need kangelaslood peegeldavad' tolleaegset
kreeklaste elu, mis oli täis võitlust ja sõjakust.
Samal ajal osutavad nad ka kreeklaste võitlus-

tele, et vabastada endid sõltuvusest Kreetast,
millest räägivad muinaslood Kreeta kuningast
Minosest ja Minotaurosest.

Argonautide sõidud. Esiajalooliste
kreeklaste merisõitudest ja nendega seotud

võitlusist räägib muinaslugu «Argonautide sõi-
dud". See on kangelaslugu argonautidest, kes

oma juhi Jasoniga sõidavad „Argo“-nimelisel
laeval Musta mere idarannikule ära tooma Eu-

roopast sinna viidud kuldvillakut. Ettevõte

õnnestubki kuningatütar Medeia kaasabil.

Lugulaulud. Ilmekalt ja selgemalt kui

eespool vaadeldud muinasjutud kirjeldavad
kreeklaste esiajaloolist elu lugulaulud ~Ilias“
ja „Odüsseia“. „Iliases“ kirjeldatakse kümme

aastat kestnud kreeka vürstide sõda Trooja
linna vallutamiseks, „Odüsseias“ aga kangelase
Odysseuse eksisõite koduteel Troojast Itakasse.

Need mõlemad lugulaulud! on tekkinud umbes a. 850 e. Kr. ja nende

kogujaks-loojaks peetakse pimedat luuletajat Homerost. Lugulaulude mõju
oli väga suur kreeka rahvasse, eriti kasvavasse noorsoosse, mõjutades neid

isamaalises vaimus.

Trooja sõda. Trooja sõja lugu kujutasid kreeklased peajoontes järg-
miselt. Hästikindlustatud! Trooja linnas, Väike-Aasia ranniku lähedal, valit-

ses kuningas Priamos. Üks tema poegadest, Paris, röövis ära Sparta

kuninga abikaasa, ilusa Helena, mida Kreeka kuningad ei võinud andestada.

Nad otsustasid ülekohut kätte maksta. Kreeka kuningad ühes kangelase
Achilleusega ja kavala, targa Itaka vürsti Odysseusega sõitsid üle mere ja
asusid Troojat piirama. Kümme aastat kestis sõda. Nii ühelt kui teiselt

poolt astusid üles kangelased, pidades kahevõitlust. Nii võitlesid Achilleus

ja Trooja kangelane Hektor, Parise vend. Viimane neist langes ägedas
võitluses. Mitte kaua peale Hektori surma langes ka Achilleus Parise käe

24. joonis. Kettaheitja.
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läbi. Suur oli kreeklaste kurvastus. Alles kümnendal aastal said nad linna

kavalusega kätte. Kaval Odysseus laskis suure puuhobuse ehitada, mille

kõhtu paigutati 30 osavat sõdurit. Ülejäänud sõdurid purjetasid laevadega

merele. Troojalased arvasid, et kreeklased on sõja lõpetanud, olles sealjuu-

res huvitatud puuhobusest. Neile seletas üks mahajäänud kreeklane, et

hobune olevat ehitatud Trooja kaitsejumalale lepitusohvriks. Olevat tarvis

hobune tervelt linna viia, et linn saaks võitmatuks. Troojalasi hoiatas küll

preester Laokoon, kuid tagajärjetult, sest merest tulid kaks madu ja mässi-

sid endid Laokooni ja ta kahe poja ümber. Troojalased lõhkusid osa müüri

maha ja viisidki hobuse linna, öösi ronisid kreeklased hobuse seest välja,

avasid linnaväravad ja lasksid merelt tagasi
tulnud sõdurid linna. Nüüd! oli kreeklastel

kerge üllatatud troojalastega hakkama saada

ja linn vallutada.

Odysseuse eksisõidud. Väga huvitava

saatuse osaliseks saanud kaval Odysseus.

Trooja sõjast koju reisides ekselnud ta kümme

aastat võõrsil. Kord sattus ta hiiglase, sõõr-

silm Polyphemose juurde selle koopasse. Poly-

phemos tappis palju ta kaaslasi. Seejärel tar-

vitas Odysseus kavalust. Ta jootis Polyphe-
mose purju ja torkas tules teravaks põletatud
kepiga ta ainsa silma peast välja. Polyphemos
ei tahtnud siiski kreeklasi nüüdki koopast välja

lasta. Odysseus mõtelnud, mis teha. Ta sidu-

nud Polyphemose lambad kolmekaupa kokku ja
käskinud oma kaaslasi iga keskmise lamba

kõhu alla minna ja nende suurest villast kinni

hoida. Enese peitnud ta aga kõige tugevama

oina kõhu alla. Kui lambad hommikul koopast

karjamaale lasti, kobanud Polyphemos lahkuvaid lambaid ainult seljast. Nii

pääses Odysseus oma järelejäänud kaaslastega vabadusse. Polyphemos oli

merejumal Poseidoni poeg. Merejumal ei andestanud Odysseusele oma poja

pimestamist ja vintsutas teda kümme aastat mööda merd ringi, kaotades tor-

mis tema laeva ja kaaslased.

Kord, pika raske reisu järel jõudis Odysseus tundmatule maale. Väsi-

nuna istus ta palmi alla puhkama, kuid jäi raskesti magama. Järgmisel hom-

mikul tuli kuningatütar Nausikaa ühes oma teenijatega rannale rõivaid

pesema. Kui töö oli lõppenud, viitsid nad aega pallimänguga. Ootamatult

kukkus pall vette ja neiud hakkasid valjusti kilkama. Odysseus ärkas ja

tõusis üles. Neiudi võõrast ning imelikku meest nähes jooksid suure kisaga

laiali. Ainult Nausikaa jäi julgelt seisma, et võõra soovi kuulda. Odysseus

palus enesele ihukatet. Nausikaa laskis tuua mantli, aluskuue ja kallist lõh-

navat õli. Kangelane võttis meeldiva kingituse, läks varjulisse paika ja pesi

end puhtaks. Ilusana ja säraval palgel astus ta põõsastiku tagant välja.

Kõik jäid teda imetelles vaatama. Nausikaa seletas temale, et ta olevat

25. joonis. Homeros.
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26. joonis. Laokoon.
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faiaakide maal, ja kutsus Odysseust oma vanemate majja, kus teda lahkesti

vastu võeti. Ta sai faiaakide lugupeetud külaliseks. Järgmisel päeval kor-

raldati tema auks pidu ja võidumängud. Kui vürstid lubatud kingitused
Odysseuse laeva tõid, sõitis ta kodu poole, kus teda truu abikaasa Penelope
ootas. Penelopel käinud vahepeal palju kosilasi, kes temale sugugi rahu ei

andnud. Viimaks tulnud ta kavalale mõttele. Ta seletanud, et peab enne

Odysseuse isale surmarüü kuduma. Kui see valmis, siis võib ta mehele minna.

Ta kudunud päeval küll virgasti, kuid öösi harutanud oma päevase töö üles.

Nii ei saanud riie kolme aasta jooksul valmis. Viimaks jõudis Odysseus koju
Itakasse ja maksnud kätte Penelope kosilastele. Odysseus ja Penelope elanud

õnnelikult kuni surmani.

Templiühingud. Jumalateenistus oli kreeklastel väga tähtsal

kohal ja jumalaid austati palvete ja ohverdamistega.
Mõne kuulsa pühamu ühiseks kait-

seks ja usul põhjenevate pidus-

tuste korraldamiseks koondusid

lähestikku asuvad riigid ja sugu-

harud sagedasti nn. templiühin-

guks. Tähtsaim neist oli Delfi

Templiühing. Sinna kuulus suu-

rem osa Kreeka riikidest ja see-

pärast oli mainitud ühingu mõju
Kreeka poliitilises elus võrdlemisi

suur.

Delfi oraakel. Tähtsat osa

rahvusliku ühtekuuluvuse süven-

damisel etendas Delfi oraakel.

Päikesejumal Apolloni templis Kesk-Kreekamaal oli

poolpimedas ruumis näha „maa suu“, suur lõhe, kust uimastav

aur üles tõusis. Selle avause kohal asetses kolmej algne kullaga

kaunistatud iste. Küsis keegi oraaklilt nõu, siis istus sellele ist-

mele templi naispreester püüti a. Siin hakkas ta uimastavate

aurude mõjul ebaselgeid lauseid rääkima. Neist püüdsid preest-

rid jumalate tahtmist välja lugeda.

Kreeklased uskusid Delfi oraaklisse ja käisid selle nõuande

järgi. Kui ateenlased kord naabritega sõdisid, kuulutanud oraa-

kel, et see rahvas võidab, kelle kuningas sõjas langeb. Seda

teada saades pani ateenlaste kuningas talupojarõivad selga ja

läks vaenlaste leeri, kus ta surnuks löödi. Varsti kuulsid vaen-

27. joonis. Püütia.
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lased, et nad Ateena kuninga teadmatult surmanud. Teades

oraakli ennustust, taganesid nad. Ateena oli päästetud.

Iga tähtsama sammu eel nii riiklikus kui ka isiklikus elus

küsiti nõu Delfi oraaklilt. Isegi kaugemaist asumaist tuldi Del-

fisse, et saada teada jumala tahet. Kuna Delfit kui kuulsamat

keskust külastati laialdaselt, omandasid sealsed preestrid põhja-
likke poliitilisi teadmisi üksikute maade kohta ning oskasid see-

pärast oraakli poöle pöördujaile anda sagedasti häid vastuseid.

Mitmesuguste kingituste kujul oraakli külastajailt kogunes
Delfisse suuri varandusi. Ka viidi sinna raha hoiule. Neid

summasid hakkasid preestrid andma laenuks ja nii täitis Delfi

pühima kohana ka panga ülesandeid.

Olümpia pidustused. Mitte seevõrra usuliseks kui rahvus-

likuks keskuseks oli kreeklasil Olümpia piduplats. Siin olid

näha püha hiis, ilus ja suur Zeusi tempel, mitmed altarid ja palju
avalikke ehitisi. Piduplatsi keskpunktiks oli Zeusi tempel, mil-

les asetses kuulus kullast ja elevandiluust valmistatud hiigla-
jumalakuju. Ühel pool hiiemüüri asetsesid staadion võidujook-
suks ja hipodroom võiduajamiseks, milleks kasutati kahe rattaga
vankreid. Viimaste ette rakendati neli hobust. Teispool hiie-

müüri asetses gümnaasium, kus peeti muid spordivõistlusi. Iga
nelja aasta järel korraldati Olümpias üldisi pidustusi võistlus-

mängudega. Neist võtsid osa vabad mehed kogu Kreekast, kaasa

arvatud ka asumaad. Võistlusmängude ajal, pühal kuul, olid

sõjad ja vaenused keelatud. Kes sel ajal rahu rikkus, pidi andma

vastust Olümpia karmi templikohtu ees. Kõik pidid alluma ühele

seadusele, Olümpia preesterkonna seadusele. Neil aegadel tund-
sid kreeklased endid ühise rahvana, ükskõik kui kaugel nad

elasid.

Võistlustele eelnesid pidulik ohverdamine, võistlejate rong-

käik ja vandeandmine. Iga võistleja tõotas, et ta vastavalt pühale
seadusele kümne kuu jooksul on kõik vajalikud harjutused tei-

nud ja Zeusi auks paastunud, s. o. keeldunud veinist ja lihast

ning ainult taimtoitu tarvitanud.

Võistlusmängude hulka kuulusid võiduajamine, rusikavõist-

lus, võidujooks, kaugushüpe, odavise, kettaheide ja maadlemine.

Tähtsaimaks peeti võidujooksmist ja selle võitja loeti peavõit-

jaks. Temale annetati lihtne püha hiie õlipuude okstest pärg,
»
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mida peeti kreeklaste juures suurimaks auavalduseks. Purpu-
risse rõivastatult sõitis võitja vankris, mille ette rakendati neli

hobust, oma kodulinna, kus ta suurte auavaldustega vastu võeti.
Lillepärgades, lauldes ja tantsides tulid temale vastu poisid ja
tüdrukud, kes ta läbi pidulikult ehitud väravate linna saatsid.

Esimesest Olümpia peost (776. a. e. Kr.) peale hakkasid
kreeklased aega arvama i.

Hellenite kaubandus. Ka kaubandus mängis suurt osa

kreeklaste ühtekuuluvuse säilitamiseks. Tihe kaubanduslik liik-
lemine lõi alatise sideme Kreeka ja ta asumaade kui ka. asumaade
endi vahel. Asumaad varustasid emamaad peamiselt tooraine-

tega, saades sealt vastu tööstussaadusi.

1. Mainige Kreeka looduslikke olusid iseloomustavaid jooni? 2. Kuidas

mõjusid' looduslikud olud Kreeka ühiskondlikku ellu? 3. Missugused olid

kreeklaste tähtsamad suguharud ja kus nad elasid? 4. Loetlege tähtsamaid

kreeklaste rahvusliku ühtekuuluvuse tegureid! 5. Kuidas kujutasid kreek-

lased oma jumalaid, inimestega võrreldes? 6. Kus asusid kreeklaste arva-

tes jumalad? Loetlege kreeklaste tähtsamaid jumalaid ja nende eriüles-

andeid! 8. Kuidas kujutlesid kreeklased elu pärast surma? 9. Milles sei-

sid Tantalose piinad? 10. Kes olid Kreeka tähtsamad kangelased? 11. Mis-

suguseid, Heraklese kangelastöid te teate? 12. Missuguseid Theseuse kange-
lastöid te teate? 13. Millest jutustavad „Argonautide sõidud“? 14. Missu-

guseid nimesid kannavad Homerose lugulaulud, millest seal jutustatakse?
15. Kus asetses Trooja? 16. Mis oli Trooja sõja põhjuseks? 17. Kuidas

õnnestus Trooja vallutamine? 18. Kui kauaks jäi Trooja sõtta läinud

Odysseus kodust ära? 19. Mispärast kiusas merejumal Poseidon Odysseust
eriti kurjalt taga? 20. Kes oli Nausikaa? 21. Kes oli Penelope ja milles

seisnes ta kavalus kosilaste suhtes? 22. Millest võiks see tulla, et kreek-

laste kangelaslugudes ja lugulauludes on palju juttu merisõidust? 23. Sele-

tage kangelaslugude ja lugulaulude põhjal, missuguseid töid tegid vanad

kreeklased? 24. Mis olid tempiiühingud? 25. Kuidas püüdsid kreeklased

jumalate tahet teada saada? 26. Millest see tuli, et Delfi preestrid tihti

andsid küsitlejaile tabavaid vastuseid? 27. Missugusest sündmusest algas
kreeklaste ajaarvamine? Kas see fakt näitab, kuidas kreeklased hindasid

seda sündmust? 28. Mispoolest erines Kreekamaa õiguslik olukord pühal
kuul? 29. Missugused pidulikud sündmused eelnesid võistluspäeval võist-

lusile? 30'. Missugused spordialad kuulusid võistlusmängude hulka? 31.

Milles võisteldi staadionil, hipodroomil, gümnaasiumis? 32. Kuidas aus-

tati olümpiamängude võitjat? 33. Millal peeti esimesed olümpiamängud?
34. Mis te arvate, mispoolest olid olümpiamängud kreeklaste arengule kasuli-

kud? 35. Kuidas aitas kaubandus süvendada kreeklaste ühtekuuluvusetunnet?

1 Lähemalt vt. J. Adamson, Olümpia pidustused Vana-Kreekas.

J. Adamson, Ajaloo lugemik nr. 3.
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11. Kreeklaste tähtsamad riigid. Kolo-

nisatsioon.

1. Sparta. Aristokraatlik sõdurite ja mõisnikkude riik.

Kreekamaa riiklik killustus. Nagu juba eespool tähen-

datud, ei suutnud kreeklased saavutada kunagi poliitilist ühtlust,

vaid jäi püsima hulk väikesi, peamiselt linnriike. Kreeklased ise

armastasid väga oma väikesi koduriike, millede sõltumatust nad

olid valmis igal ajal kaitsema. Väikestel riikidel, võrreldes suur-

tega, olid ka oma hüved. Nimelt olid siin inimesed lähemalt üks-

teisega seotud, tundsid paremini üksteist ja oma maad ja see-

tõttu olid ühtekuuluvustunne ja isamaa-armastus tugevamalt are-

nenud. Ka arvestasid väikeses riigis kodanikud enam üksteist

kui suures riigis ning jõudsid seepärast oma ühiskondlikus kor-

ralduses sagedasti selle kõrgeima vormini — vabariikliku kor-

rani. Kuid ka neis Kreeka riiges, kus tegelikult vabariiklik kord

polnud kehtiv, oli kodanikel õigus suurel määral kaasa rääkida

riigi valitsemises.

Tähtsamad ja suuremad Kreekamaa riigikestest olid Sparta

ja Ateena.

Sparta rahvastik. Peloponnesose poolsaarele asunud door-

lased lõid seal palju riike, milledest Lakoonia maakonnas asuv

Sparta kujunes tähtsaimaks. Juba enne doorlasi oli saabu-

nud Peloponnesosele kreeka suguharusid. Nende maa vallutati

aga hiljem doorlaste poolt ja jagati võitjate vahel ühesuurusteks

osadeks. Seejuures jäi maa ühisomandiks. Alistatud maa päris-

elanikud kaotasid peale maa ka isikliku vabaduse ja muutusid

orjadeks, nn. helootideks. Heloodid olid riigiorjad, kuid

kuulusid üksikuile spartlaste perekondadele. Nad harisid põlde,

tegid käsitööd, olid sõudjaiks laevastikus ja sõja korral pere-

mehe relvakandjaiks. Orjastatud pärismaalaste arv ei tohtinud

tõusta üle 2/ 3 kogu rahvaarvust. Kui helootide arv tõusis üle ette-

nähtud piiri, hukati üleliigsed. Kui pärisorjadel puudusid neil

riigikodaniku õigused.

Teine osa maa päriselanikest, kes olid vabatahtlikult alistu-

nud, suruti piiriäärseisse kohtadesse rannikumaile. Neid nime-
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tati perioik ide k s, s. t. „ümberkaudu elavaiks". Viimased

olid isiklikult vabad, kandsid kõiki kodanikukohustusi, kuid olid

seejuures poliitiliste õigusteta.

Ainukesed, kes omasid kõiki kodanikuõigusi, olid

spartlased, kes moodustasid vaevalt 1/ 10 kogu rahvastikust.

Spartlased ei elanud oma mõisades, vaid Sparta linnas.

Nende maid harisid heloodid. Oma aega veetsid spartlased jahil

käies, sõdides ja valvates oma poliitilisi õigusi. Kehaline töö,
olgu see põlluharimine või kaubanduslik-tööstuslik tegevus, oli

võitjate jaoks alandav. Nad kui „aristoi“, parimad, õilsamad,
kui aadel, olid ainukesed täisõiguslikud riigikodanikud ja maa

isandad.

Riigikord. Sparta riigikord oli aristokraatlik. Riigi ees-

otsas oli kaks päritava võimuga kuningat, kellele kuulus sõja-
väe juhtimine, ülempreestri- ja kohtunikuamet. Aga kuningate
võim polnud kaugeltki piiramatu. Kuninga eesistumisel pidas
oma koosolekuid vanemate nõukogu — geruusia, mille 28 lii-

get valiti eluajaks üle 60 a. vanuste meeste seast. Riigivalitse-

mise, seaduste täitmise ja kodanike elu järele valvasid 5 e f oo r i.

Nad jälgisid isegi kuninga tegevust ja neil oli õigus koguni kunin-

gaid vastutusele võtta. Rahvakoosolek, mis koosnes üle 30 a.

vanuseist kodanikest ja astus kokku noorkuu ajal, otsustas ilma

igasuguse arutluseta geruusia ettepanekuid sõja ja rahu, uute

seaduste ja lepingute asjus. Ainult kuningad, efoorid või geruu-
sia liikmed võisid sõna võtta ettepanekute selgitamiseks. Rahva-

koosolek valis ka efoorid ametisse.

Neisse ameteisse pääsesid ainult spartlased, ja neistki ainult

tähtsamad perekonnad. Oma riigi- ja seltskondliku korralduse

loojaks pidasid spartlased muinasloolist kuningat-kangelast
Lykurgost. Nad olid vaenlikud igasugustele uuendusile, sest

neile tundus lubamatu muuta vanu, esivanematelt päritud tradit-

sioone. 'Pealegi oli Delfi oraakel ennustanud, et Sparta seni

püsib võimsana, kui püsivad vanad seadused. Spartlased tund-

sid, et ainult raudse distsipliini juures nad suudavad valitseda

võõraist suguharudest rahva enamuse üle, ja kartsid, et seaduste

või korralduste muutus seda nõrgendab.

Spartlaste eluviis ja kasvatus. Et valitsev kiht, spartlased
moodustasid ainult ühe kümnendiku kogu rahvastikust, võisid
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nad oma võimu säilitada ainult sel teel, et olid alatiselt sõjaval-
mis. Sellest võimu säilitamise ja kindlustamise vajadusest olid

tingitud ka nende kasvatus jaeluviisid. Ainult tugevad ja

karastatud inimesed olid spartlaste arvates võimelised valitsema.

Sellepärast heideti nõrgad ja haiglased lapsed kohe peale sündimist

kuristikku. Seitsmendal eluaastal võeti poisslapsed vanemate

juurest ja paigutati riiklikkudesse kasvatusmajadesse, kuhu

nad jäid kahekümnenda eluaastani. Seal õpetati neid tarvitama

relvi, arendati nende kehalisi võimeid ja vastupidavust mitme-

suguse spordiga, kasvatati neis võitlushimu ja auahnust.

Kord oli kasvatusmajades äärmiselt lihtne ning karm. Õpi-
lased magasid kõvadel asemetel, mille jaoks ise pidid pilliroogu
lõikama. Igapäevased suplused jões (ka kesktalvel) ja vilets

toit (must supp) pidid mõjuma karastavalt, öised vargusretked
pidid arendama osavust. Varastada võidi, kuid kelle vargus ava-

likuks tuli, see langes valju karistuse ja häbi alla. Viimast kart-

sid väga auahned sparta poisid. Kord oli üks poistest varasta-

nud rebase ja peitnud ta oma mantli alla. Loom purustas teda

küünte ja hammastega, aga ta kannatas varguse varjamiseks
seni vaikides, kuni ta suri. Saamatust, argust, sõnakuulmatust

tasuti piitsahoopidega. Kord aastas korraldati Artemise templis
avalik piitsutamine, mis pidi õpetama valu kannatama. Olgu
valu kuitahes suur, noor spartlane pidi vaikima.

Teadusi ja kunste ei harrastatud, peale muusika. Vii-

mastki ainult sellepärast, et see vaimustas võitluseks. Terava

mõistuse tunnuseks loeti lühikesi ja tabavaid vastuseid (lakoo-
niline kõne). Keegi ateenlane nimetanud spartlasi harimatuks.

Seepeale vastanud üks spartlane: „õigus, meie oleme ainsad

kreeklased, kes pole teilt midagi halba õppinud." Kord ilmunud

vägev vaenlane Kreekamaale ja nõudnud, et kreeklased relvad

vabatahtlikult käest annaksid. Üks Sparta väejuhtidest vasta-

nud: „Tulge ja võtke!" Kord viibinud kaks spartlast võõras lin-

nas teatris. Sinna tulnud keegi halli peaga vanamees. Kohe loo-

vutanud üks spartlastest talle oma koha. Kui teater sellest teost

vaimustusse sattus, ütelnud spartlane: „Teised teavad, mis on

sünnis, kuid meie teeme seda!" Läbikäimine võõrastega ja välis-

maalastega oli kitsendatud, et hoiduda nende mõjudest. Reisud

välismaale olid keelatud, sest kardeti, et keegi hakkab enam



43

teise riigi seadusi ja kombeid pooldama. Võõraid koheldi väga

umbusklikult, nendega räägiti ainult hädavajalikku, tihti saa-

deti nad koguni maalt välja. Käibel oli Spartas raudraha,
millel polnud ostuvõimet väljaspool. Sellega püüti takistada

Spartasse luksusasjade sissevedu, mis oleks võinud nõrgestada

senist karmi spartlast.

Ka täiskasvanud mehed elasid, sõid ja magasid telk-

kondades, moodustades seega alatise valmisoleva sõjaväe.

Sport, jahipidamine ja relvaharjutused olid nende igapäevaseks

tööks. Sõja puhul alles haaras spartlasi vaimustus. Taganemist
loeti häbistavaks.

Tütarlapsi kasvatas ema, õpetades neile koduseid töid.

Kuid siingi olid valitsevad samad karmuse ja lihtsuse põhimõtted
kui poiste kasvatuses. Ka tegid nad samu kehalisi harjutusi ning
omandasid suure osavuse näit, vibulaskmises ja odaheites. Sparta
naiste auahnuseks oli sünnitada terveid ja tugevaid lapsi; selleks

pidid nad ise tugevad olema. Ja autuna tundus naisele mees,

kes lahingust koju ei tulnud kas „kilbiga või kilbi peal“.

Peloponnesose liit. Aeg-ajalt laiendasid spartlased oma

võimu Peloponnesose poolsaarel. Kurnava võitluse järel alista-

sid nad Messeenia. Et pääseda orjsstusest, rändasid paljud või-

detuist maalt välja ja asutasid Sitsiilias Messina linna.

Peale Argose ühinesid aja jooksul kõik Peloponnesose riigid

ja moodustasid VI s. keskel samanimelise liidu. Sparta kui

võimsaim poolsaare riik muutus liidus mõõduandvaimaks tegu-
riks. Liidu sõjaväge käsutasid spartlased, oma kuningaga ees-

otsas. Nii muutus Sparta sõjaliseks suurvõimuks, mida pidi
arvestatama kogu Kreekamaal.

1. Kuidas soodustas Kreeka riikide väiksus rahvavalitsusliku korra

kujunemist? 2. Missugused olid tähtsamad Kreeka linnriigid? 3. Missugu-
sesse kolme kihti jagunes Lakoonia rahvastik? 4. Mille poolest erines heloo-

tide olukord perioikide omast? 5. Millega tegelesid Sparta mitmesugused

rahvakihid? 6. Missuguseks võib nimetada Sparta riigikorda? 7. Kuidas

oli Spartas teostatud valitsemine? 8. Millega on seletatav Spartas valitsev

riigikord? &. Mida taotles Sparta kasvatus? 10. Mispärast ei tahtnud

spartlased seadusi ega eluviise muuta? 11. Mispärast põlgasid spartlased
suurt rikkust ja luksust? 12. Mida tehti luksuslikkude eluviiside vältimi-

seks? 13. Mispuhul ja kes asutasid Messina linna? 14. Missuguse liidu

asutamine tegi Sparta sõjaliseks suurvõimuks? 15. Mispärast ja kuidas
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püüdsid spartlased vältida läbikäimist võõrastega? 16. Mis on teile Sparta
kommetes meeldiv, mis ebameeldiv? 17. Vahest teate ka tänapäeval riike,

mis meenutavad mõnes suhtes Spartat? Mispoolest?

2. Ateena. Demokraatlik töö- ja kaubanduseriik.

Rahvastik. Kesk-Kreekamaa idapoolses osas, Atika maa-

konnas, elas joonia suguharu, kes pidas oma kaitsejumalannaks

Pahas Athenat. Sellest saidki rahvas ja ta pealinn nime Ateena.

Ateena oli demokraatsem riik kui Sparta, aga siingi ei

moodustanud vabad kodanikud suurimat osa elanikkonnast.

Vabadusest ja ühesugustest õigustest kõigile inimestele, nagu

need näit, praegu Eestis kehtivad, polnud vanal ajal kuskil juttu.
Ometi moodustasid vabad kodanikud Ateena elanik-

konnas suurema osa kui Spartas. Ateena õitseajal oli tema

kodanikkude arv ühes naiste ja lastega 100 000, kuid samal ajal

ulatus orj a d e arv 400 000-ni. Orjad olid kas ostetud võõraste

maade orjaturgudelt või sõjavangid. Ka ateenlased ise muutu-

sid orjeks, kui nad oma võlgu ei suutnud tasuda. Maksvate kom-

mete järgi võis võlausaldaja võlgniku orjastada. Nagu spartlas-

tel, nii ka paljudel ateenlastel polnud tarvis teha raskemat tööd,
vaid see lasti teha orjadel ja palgalistel. Ometi oli Ateenas

päris palju ka selliseid vaeseid, kuid vabu kodanikke, kes ei oma-

nud orje ning tegid ise tööd, olgu siis, et nad valmistasid iseseis-

valt midagi tellimise peale või müügiks või olid tööle palgatud
suuremate ettevõtjate juurde.

Looduslikud tingimused. Rahva töö. Ateena riiklik elu kuju-

nes hoopis erinevaks Sparta omast. Osalt mõjusid sel-

leks kaasa looduslikud tingimused. Atika poolsaarel oli palju

kiviseid maatükke, mis ainult kitse- ja lambakarjadele pakkusid

kehva toitu. Väljakasvatamiseks kõlblikku maad oli vähe.

Ainult viinapuuväädid ronisid meelsasti mööda kaljuseid mäe-

külgi ning hõbehallid õlipuumetsad ajasid juuri mäenõlvakute

õhukesse mullakihti. Kui rahvaarv kasvas, siis vaese maapinna
tõttu ei saanud kaugeltki kõik Atika elanikud elatuda põllutööst

ja karjandusest. Ent Atika oli igast küljest piiratud merega ja
rikas laevasõiduks kohaste sadamate poolest. Sellega on seleta-

tav, miks ateenlased juba varakult hakkasid teotsema kauban-
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duse ja tööstuse alal. Nad kudusid kangaid, parkisid nähku,
lõid kuulsaid keraamikatooteid ja vedasid neid teistesse Kreeka

riikidesse, Egeuse mere saartele ja mitmesugustele kreeklaste

asumaadele. Asumaadest veeti sisse mitmesuguseid tooraineid

ja vilja.

Riiklik kord Ateena algusajul. Vanematel aegadel valitse-
sid ka Ateenas kuningad. Hiljemini läks aga võim riigis
tähtsamate ja jõukamate perekondade, s. t. aadliseisuse

kätte. Nii muutus Ateena kuningriigist aadlivabariigiks.
Riigi eesotsas olid 9 tähtsat ametnikku — arhonti, kes valiti

üheks aastaks. Arhontide kõrval etendas riigielus tähtsat osa

veel areopaag (kõrgem kohtuinstants), mis koosnes endistest

arhontidest.

Sotsiaalsed vastuolud. Ühiskondlikud ehk sotsiaalsed olud

kujunesid siin teisiti kui Spartas, sest Atikas polnud ei

võitjaid ega võidetuid, vaid kogu rahvas kuulus

joonlaste suguharusse. Sotsiaalsete vastuolude põhjused peitu-
sid Ateenas majanduslikul alusel.

Üsna vanal ajal valitses kogu Kreekamaal naturaalmajandus,
s. o. selline majanduselu vorm, kus kaupu ei ostetud-müüdud raha

eest, vaid vahetati kaupade vastu või valmistati ise kõik, mis

tarvis. Hiljem, käsitöö ja kaubanduse arenedes algas raha-

majanduse aeg. Rahamajanduse arenemisega raskenes talu-

poegade seisukord, sest asumaadest toodav vili surus viljahinnad
alla. Samuti müüsid odavalt vilja Atika mõisnikud, kelle käes

olid suured ja paremad maa-alad ja odav tööjõud orjade näol.

Ent talupojad vajasid raha. Osa mõisnikkudele rendi maksmi-

seks, teised muidu majapidamise korrashoidmiseks. Ikaldused,

sõjad ja madalad viljahinnad sundisid talupoegi sageli mõisnikelt

laenu tegema. Et aga võlaprotsent oli väga kõrge, ei suutnud

talupoeg oma võlgu korraldada, mille tagajärjeks oli suurte

maksuvõlgade tekkimine. Nende katteks omandas mõisnik lõpuks

talupoja maaomandi. Kui talupoja varandusest ei pii-
sanud võla kustutamiseks, võis laenuandja võlaseaduse põhjal
teha võlgniku oma orjaks, sagedasti ühes naise ja lastega.

Varanduslikud vahed tekkisid peagi ka suuremate tööstus-

likkude ettevõtjate ja ainult oma käel töötavate käsitööliste vahel.

Esimeste kapitalid kasvasid kiiremalt.
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Aadlikkudest riigijuhtide juurest ei leidnud rõhutud mingit
toetust. Seisukorda halvendas kirjutatud seaduste puudumine,
mis võimaldas kohtunikel otsuseid teha aadlike huvides. Ärevus

kasvas ja rahvahulgad nõudsid seaduste üleskirjutamist. A. 621

kirjutas Drakon kehtiva kombeõiguse üles. Kuid ta seadused
olid liiga karmid — kõige väiksemale süüteole järgnes vali

karistus.

Üldise sotsiaalse häda tulemuseks oli massiline väljarända-

mine, or jastumine ning üldine rahulolematus. Oludega polnud
rahul üksnes talupojad, vaid ka mitteaadlikud linnakodanikud,
kes ihkasid aadli kõrval osa võtta valitsemisest ja tahtsid uusi

paremaid seadusi.

Soloni reformid. Riigi päästjaks sai Sol on, kes valiti

594. aastal arhondiks. Solon oli aadlisoost, ent elukutselt kaup-
mees. Kaupmehena oli ta palju reisinud. Soloni seadusandlik

tegevus oli sihitud kõigepealt vaba talupojaseisuse päästmiseks.
Ta kustutas kõik võlad, ostis riigi kulul võlaorjad vabaks ja kee-

las jäädavalt laenud isiku pantimise vastu. Võlatäheks põldu-
dele püstitatud kivitulbad kisti maha. Mainitud korralduste

tulemuseks oli väikemaapidajate arvu kasvamine.

Sotsiaalsete uuenduste kõrval vajas ka Ateena riigikor-
raldus reformimist. Kodanikkude kohuste ja õiguste
normimiseks jaotati kõik ateenlased sissetulekute järgi nelja
klassi. Selle liigituse tõttu ei olenenud kodanikkude kohustused

ega õigused enam maaomandist, vaid sissetulekust; sellega püüti
kindlustada ka kaupmeestele ja töösturitele poliitilisi õigusi.

Esimesse ja teise klassi kuuluvad rikkad kodanikud pidid
ehitama riigile sõjalaevu ja teenima sõjaväes ratsuritena. Kol-

manda klassi kodanikud pidid ilmuma jalgsi, kuid oma varusti-

sega (hopliidid). Neljas klass oli ainult kohustatud astuma välja
isamaa kaitseks, aga võis ilmuda ilma varustiseta.

Kõik üle 20 aasta vanad meeskodanikud omandasid võrdse

hääleõiguse rahvakoosolekul. Nad otsustasid sõja, rahu ja sea-

duste üle ning valisid igal aastal ametnikud. Kolme esimesse

klassi kuuluvad kodanikud said õiguse osa võtta valitsemisest:

neid võidi valida neljasaja nõukokku, mille ülesandeks oli aru-

tada rahvakoosolekule esitatavaid ettepanekuid. Kuid arhonte,
tegelikke riigijuhte võidi valida ainult esimesest, kõige jõuka-
mast klassist.
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Areopaagi kõrval kutsuti ellu rahvakohus, mille koos-

seisu kuulusid ka neljanda klassi kodanikud. Kodanikel oli seega

võimaldatud tõsta kaebusi arhontide ja teiste riigiametnikkude
otsuste vastu. Rikaste tegevus oli seega kaudselt paigutatud
rahva järelevalve alla.

Soloni seadused, mis märgiti kivi- ja puutahvlitele, omanda-

sid suure tähtsuse Ateena riikliku elu korraldamisel ja mõjuta-
sid seadusandlust ka teistes riikides.

Peisistratos. Tegelikult ei rahuldanud Soloni reformid

ühtegi erakonda. Rahva klassidesse jagamine oli küll kõrvalda-

nud vana sünniaadli, kuid lõi uue rahaaristokraatia. Varsti sei-

sid jälle rikas ja vaene vaenlikult vastamisi.

Masside rahulolematust kasutas aadlik Peisistratos oma

kavade teostamiseks. Astudes kõikjal laiemate rahvahulkade

kaitseks välja, võitis ta rahulolematute poolehoiu, kellede keskelt

värbas enesele palgasõdureid ja kelle abil pani oma võimu keh-

tima Ateenas. Koondanud kõik võimu enda kätte, muutus Pei-

sistratos ainuvalitsejaks, türanniks.

Peisistratose ajal, kes valitses riiki tugeva keskvõimu abil,

puhkes Ateena õitsele. Uute teede ehitamisega hõlbustati vilja
sissevedu ja selle tagajärjel langes leivahind; veevärgi ehitami-

sega varustati linna värske joogiveega; vastpüstitatud templid
ja monumendid ilustasid linna üldilmet. Rahva jõukus kasvas

ja sadama tegevus elavnes.

Erilist tähelepanu pööras Peisistratos põllundusele. Ta püü-
dis suurendada väikemaapidajate arvu, andes maata inimestele
maad oma vastaselt konfiskeeritud mõisadest. Põllunduse aren-

damiseks andis ta ka vaestele talupoegadele laenu. Nii oli Pei-

sistratose aeg Ateenas tõusuajaks kõigil elualadel.

Peisistratose surm tekitas üldise leina rahva hulgas. Kuid

talle järgnenud kahe poja valitsus äratas varsti rahva hulgas

vastupanu, nii et üks neist mõrvati, teine aga pidi põgenema
välismaale.

Vabariigi taastamine. Kleisthenes. Türannivalitsuse kuku-

tamisel etendas tähtsat osa Kleisthenes. Valitsuse ette-

otsa saanult õnnestus tal muuta Soloni-aegset riigikorraldust
demokraatlikus vaimus.

Riiginõukogu liikmete arvu suurendati saja võrra. Kohtu-



48

võim jäi vannutatud meeste kohtule, mille liikmed valiti loosiga

üle 30 a. vanuste kodanikkude hulgast.

Riigi jagas ta 4 füüli asemel 10-sse f ü ü 1 i, kusjuures igasse
füüli kuulus osa linnast, osa rannamaast ja osa sisemaast. Sel-

lega hävitas ta aristokraatlikkude suguvõsade põlise mõju füü-

lides.

Et ära hoida tulevikus võimuhaaramist üksikute isikute

poolt, seadis Kleisthenes sisse killukohtu ehk ostrakismi,
mille abil riigile hädaohtlikuks saanud kodanik võidi maalt välja
saata. Otsuse tegemine toimus järgmiselt: rahvakoosolekul vii-

bijaile jagati väikesed savitahvlid, milledele kirjutati hädaoht-

likuks muutunud kodaniku nimi. Kui 6000 tahvlikest ehk killu-

kest kandsid ühte ja sedasama nime, pidi kohtualune maalt

lahkuma.

Demokraatlikele uuendusile vaatamata laskis Kleisthenes

ametnikke valida ainult aadlike hulgast, seejuures uuenduste

ulatust vähendades. Ta säilitas ka vana aristokraatliku areo-

paagi. See näitab, et Kleisthenes, nagu Solongi, polnud mingi
äärmine uuendaja, vaid püüdis oma reformides liita ühte vanu

ja uusi ideid.

Kleisthenesega süvenes Ateenas demokraatlik kord, mis või-

maldas uute inimeste mõjulepääsu.

Demokraatlik riigikord aga eeldab rahva ühistunnet, et oma-

kasu pärast ei tehtaks midagi, mis tooks kaasinimestele ja kogu

riigile halba. Rahvajuhid ei tohi sellise riigikorra juures oma

isiklikke huve tähtsamaks pidada riigi omist. Paljud Ateena

riigimehed eksisid selle nõude vastu, paljud aga suutsid teda ka

täita. Palju ülearuseid kõnesid peeti rahvakoosolekud lihtsalt

auahnuse või kõrgete kohtade igatsemise pärast, aga ka palju
asjalikke otsuseid tehti seal. Siiski suutsid ateenlased oma riigi
teha jõukaks ja harituks. Vaatamata uuendustele ei kao Atee-

nast erakondade võitlused. Viimaks viivad erakondade ja
Kreeka riikide vahelised võitlused nii Ateena kui ka

kogu Kreekamaa langusele, nagu seda hiljem näeme.

1. Missugusesse suguharusse kuulusid ateenlased? 2. Missugune oli

Ateena rahvastiku koostis riigi õitseajal? 3. Mistõttu oli Ateenas palju

orje? 4. Mispärast edenesid just Atikas käsitöö ja kaubandus? 5. Missu-

gused rahvakihid ilmutasid rahulolematust enne Soloni reforme ja mis-

pärast? 6. Mida tegi väikepõllunduse kasuks Solon, mida Peisistratos?
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7. Milliseid reforme teostas riigikorra demokratiseerimiseks Solon, milliseid

Kleisthenes? 8. Milliseid silmapaistvaid erinevusi märkame Ateena ja

Eesti demokraatliku riigikorra vahel? 9. Mida mõisteti ostrakismi all?

10. Mis pahed on erakondade vahelistel võitlustel?

3. Kreeklaste kolooniad.

Kolonisatsiooni põhjused. Paljusid kreeklasi sundisid kodu-

maalt välja rändama ja uut elukohta otsima majandusliku

ja poliitilise ilmega põhjused.

Majanduslikku laadi põhjuseks oli maapuudus, sest kehva-

poolne maapind ei suutnud toita alatasa kasvavat rahvaarvu.

Hiljem, tööstuse ja kaubanduse arenedes läksid paljud kreekla-

sed võõrsile, et otsida turgu oma tööstussaadusile, ühtlasi ka või-

malusi toorainete hankimiseks. Teisest küljest soodustas välja-
rändamist alguses suguharude ja hiljem erakondade vaheline

võitlus. Kaotanud suguharu liikmed või erakondade tegelased
kas sunniti maalt lahkuma või nad tegid seda omal tahtel.

Väike-Aasia asulinnad. Kui väljarändajad olid saanud

oraaklilt soodsa vastuse, asusid nad laevadele ja purjetasid

Egeuse mere saarelt saarele, kuni jõudsid Väike-Aasia rannikule.

Juba I aastatuhande alguses olid kreeklased asundanud Egeuse
mere saared ja kogu Väike-TVasia lääneranniku 30—40 km laiuse

ribana. Ka siin paiknesid kreeklased suguharude kaupa.
Joonlased asundasid enamiku Küklaadi saarestikust, Chiose

ja Samose saare ning Väike-Aasia ranniku keskosa. Tähtsai-

maiks linnadeks siin kujunesid Mileetos, Smürna ja Efesos.

Doorlased asusid Küklaadi saarestiku lõunapoolsesse ossa,

Kreeta ja Rhodose saartele ning Väike-Aasia lõunapoolsele
rannikule.

Eoollased asustasid Lesbose ja mõningad teised saared.

Asulinnad Vahemere ja Musta mere rannikul. Kui IX

sajandil lõppesid asumisvõimalused lähemas ümbruskonnas, algas
koloniseerimisvõimaluste otsimine kaugemal. VIII—VI sajandil
tekib hulk kreeklaste linnu Musta mere ja Vahemere rannikuil.

Kohtade valimisel eelistati loomulikult neid, mil oli saaduste-

rikas asumaa või soodsad võimalused kaubitsemiseks. Nii tekki-

sid Musta mere lõunarannikul Sinope ja Trapesund, põhjaranni-
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kui Olbia ja Hersones, Bosporuse väina ääres Bütsants ja Kallio-

polis, Egiptuses Naukratis. Eriti õitsevale järjele tõusid asu-

linnad Sitsiilias, Lõuna-Itaalias ja Lõuna-Prantsusmaal. Täht-

samad neist on Sitsiilias Sürakuusa ja Messana, Itaalias Tarent

ja Napoli ning Lõuna-Prantsusmaal Massilia (nüüdne Mar-

seille). Lõuna-Itaalia ja Sitsiilia olid nii tihedasti kreeklaste

poolt asustatud, et neid maid nimetati Suur-Kreekaks. Põhja-
Aafrikas väärib asulinnadest tähelepanu Küreene.

Kuigi iseseisvad riigid, olid Kreeka asulinnad väga tihedas

ühenduses emalinnaga, võttes osa selle usupühadest ja tähtsama-

test pidustustest. Nad abistasid emamaad sõja korral, samuti

ise sõjaohtu sattudes pöördusid abipalvega emamaa poole.

Kolonisatsiooni tagajärjed. Kreeka kolonisatsioonil oli

suur ajalooline tähtsus. Asumais kreeklased mitte

üksi ei säilitanud oma rahvuslikku omapära, vaid avaldasid suurt

kultuurilist mõju teistele rahvastele ja maadele, kelledega nad

kokku puutusid. Nende kaudu tutvuti kreeka tehnika, kunsti

ja kirjandusega. Juba aastal 600 ulatus Kreeka asulinnade arv

Vahemere ja Musta mere rannikul 250-ni. Teisest küljest mõju-
tas asumaade omandamine suuresti Kreeka tööstuse ja kauban-

duse arendamist, mis toimus siitpeale palju kiiremini ja juhtis
suured kapitalid kreeklaste emamaale. Teiste rahvastega kokku

puutudes laienes ka kreeklaste silmaring, karastus nende iseloom,
süvenes rahvuslik ühtekuuluvustunne (eraldumine barbaritest)

ja täienesid nende teadmised merisõidu ja laevaehituse alal. Eriti

arendavalt mõjus kreeklastesse kokkupuutumine foiniiklaste,

babüloonlaste, pärslaste ja egiptlastega. Vana-Idamaa rahvaste

mõjul olid koguni Väike-Aasia joonlaste asulinnad mõnda aega

kultuuriliselt ees emamaa linnadest.

1. Loetlege ja liigitage kreeklaste kolonisatsiooni põhjusi! 2. Loetlege
kreeklaste asumaid Egeuse mere ääres! 3. Loetlege kreeklaste tähtsamaid

asumaid mujal! 4. Missuguseid tingimusi peeti silmas asumaadle rajamisel?
5. Kuidas mõjus kreeklaste asundustegevus a) kreeklaste majandusellu,
b) nende kultuurisse? 6. Kas oli ka teistel rahvastel kasu kreeklaste asun-

damistegevusest? 7. Missugust Vana-Idamaa rahvast meenutavad kreekla-

sed oma asulinnade rajamise poolest? 8. Kas leidub sarnaseid jooni ka

nende poliitilises elus?
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111. Kreekamaa õitseng Ateena

juhtimisel.

1. Kreeka-Pärsia sõjad.

Sõja põhjusi. VI sajandil asutatud Pärsia võimu alla lan-

gesid peale Vana-Idamaa kultuurrahvaste ka joonlaste linnad

Väike-Aasia rannikul.

Juba kolmas Pärsia kuningas, Dareios, valitses piiramatu

võimuga kõigi rahvaste üle Indusest Hellespondini (500). Da-

reios tahtis oma võimu levitada üle Hellespondi lääne suunas. See

püüe oli vastuolus kreeklaste huvidega, kes pidasid elavat kauba-

vahetust neid ümbritsevad meredel. Pärsia võimu teostamine

Egeuse ja Mustal merel oleks katkestanud kreeklastel ühenduse

mereäärsete maadega, eriti Lõuna-Venemaaga. See oleks kreek-

lastele tähendanud ilmajäämist viljast, mida toodi peamiselt

Lõuna-Venemaalt. Samuti võidi karta Euroopa-Kreekamaa lan-

gemist Pärsia hiigelriigi võimu alla.

Kuigi Kreekas oli palju riike ning rahvas seega killustatud,
esinesid nad välisohu puhul ühise rahvana, keda liitsid

rahvustunne ja suur isamaa-armastus. Sellevastu moodustas

Pärsia väliselt küll ühtlase riigi, ühe valitsejaga, kuid tegelikult

kujutas enesest kirjut rahvaste hulka, kel polnud midagi ühist

peale kuninga. Need asjaolud mõjutasid otsustavalt võitluse tule-

musi kahe vastase vahel. Ühel pool võitles hiigelsuur maailmariik,
kus piiramatu võimuga kuningas käsutas kokku hulga orjastatud
rahvaid uute maade vallutamiseks, mille vastu neil polnud ena-

masti mingit huvi, teisel pool sõdis aga väike, kuid vaba rahvas,
kaitsedes oma vabadust ja iseseisvust. l

Joonlaste mäss (500. a. e. Kr.). Nagu öeldud, tahtis Dareios

oma võimu kehtima panna ka Euroopas. Ta viis selle sihiga oma

väed üle Hellespondi stepirahvas sküütide vastu Lõuna,-Vene-

maale. Aga sõjaretk ebaõnnestus. Seda kasutasid joonlaste
linnad endilt pärsia ikke maharaputamiseks, nad tõstsid mässu.

Kui nad emamaalt oma vabadusvõitluses abi otsisid, keeldus sel-

lest Sparta, kuna Ateena saatis 20 laeva. Mässulised põletasid
Sardese linna, kuid ei suutnud edukalt sõjategevust jätkata.

1 Vaata lähemalt J. Adamson, Ajaloo lugemik nr

laste sangarlik võitlus pärslastega)

.damson, Kreek-
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Omavahelised lahkhelid halvasid nende jõudu. Suuremad Pärsia

väed ilmusid kohale ja sundisid mässajaid tagasi tõmbuma. Nii

langesid linnad üksteise järel Dareiose kätte. Mässu alustaja

Mileetos piirati maa ja mere poolt ümber. Linn kaitses end

pikemat aega südilt, kuid oli sunnitud lõpuks alistuma. Ta vallu-

tati ja hävitati a. 494. Järgmisel aastal valitseb Väike-Aasia

asulinnades täielik rahu.

Maratoni lahing. Dareios tahtis karistada Ateenat mässu-

liste abistamise pärast. Üks ori pidi talle iga päev meeldetule-

tuseks ütlema: „Isand, mõtle ateenlasile!“

Esimene, a. 492 ettevõetud retk kreeklaste vastu ebaõnnes-

tus. Pärsia laevastik hukkus tormis Athose kohal. Kuid Pärsia

saadikuile andsid Kreeka linnad ja saared mulda ja vett alistu-

mise märgiks. Ainult ateenlased viskasid Pärsia saadikud kaevu

ja spartlased heitsid nad kuristikku, et nad sealt tooksid ise

mulda ja vett.

A. 490 teine Pärsia laevastik sõitis otse üle Egeuse mere

ja heitis ankrusse Atika põhjarannikul, Maratoni juures, ühe

päeva teekonna kaugusel Ateenast. Asjatult saatsid ateenlased

saadikud abipalvega spartlaste juurde. Kuu seis ei olevat soodus

sõjaks, vastasid spartlased oma põiklemise õigustamiseks.

29. joonis. Kreeka sõdurid.
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9000 ateena hopliiti ja 1000 plataialast asusid Maratoni

kõrgustikule. Veel polnud Pärsia ratsavägi täiesti maabunud,
kui Ateena väejuht Miltiades andis käsu rünnakuks ja tihedais

ridades pealetungivad raskelt varustatud kreeklased lõid peagi
pärslaste read segi ning sundisid nad taganema laevadele. Kiir-

käskjalaga saadeti võidusõnum Ateena. Kui „Maratoni jooksja4 *

seda sõnumit ateenlasile kuulutas, langes ta ülepingutusest sur-

nuna maha.

Pärast Maratoni kaotust tegid pärslased katset rünnata Atee-

nat mere poolt. Nende laevastik liikus ümber Atika poolsaare
Ateena alla. Kuid selleks ajaks oli Miltiades jõudnud koondada

sõjaväed kodulinna kaitseks. Nähes rünnakuvalmis hopliitide
väge rannikul ootamas taganes Pärsia laevastik pealetungi alus-

tamata. Alles viis päeva hiljem saabus abi Spartalt.

Hiljem tegi Miltiades katset vallutada ühte saart, mis oli

alistunud Pärsiale. Kuid see üritus ebaõnnestus. Miltiades kui

selle algataja kutsuti kohtu ette ja mõisteti tasuma retkest tekki-

nud kulusid. Et ta aga seda teha ei suutnud, lõpetas kuulus

Maratoni võitja oma elupäevad võlavanglas.

30. joonis. Kreeka sõjalaev.
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Aristeides ja Themistokles. Peale Maratoni lahingut valit-

ses Kreekamaal rahu ligi kümme aastat. Selle kestel tegid Da-

reios (suri 485) ja temale troonil järgnenud poeg Xerxes ette-

valmistusi uueks sõjakäiguks, mille sihiks oli Kreekamaa vallu-

tamine. Ettevalmistusi kodumaa kaitsemiseks tegid ka ateenla-

sed. Miltiadese järglasena oli rahvajuhiks tõusnud Themis-

tokles. Viimane nõudis rahvakoosolekul laevastiku ehitamist,

sest ainult see andvat kindlat kaitset pärslaste vastu. Themis-

toklese programmile töötas vastu Aristeides, nõudes tugeva
maaväe loomist. Rahvas pooldas enam Themistoklese kava, Aris-

teides sunniti killukohtu kaudu maalt lahkuma. Nüüd asus The-

mistokles oma kava teostamisele. Ehitati tugev sõjalaevastik ja

Pireus muudeti suureks sõjasadamaks. Sellega muutus Ateena

tähtsaks mereriigiks.

Xerxes. Isa riigiga oli Xer x e s pärinud ka Dareiose tasu-

misplaanid. Ta kutsus kõiki 46 endale alluvat rahvust saatma

sõdureid Kreekamaa alistamiseks. Kirjudes rahvusrõivais kogu-
nesid nad Sardesesse väe ülevaatusele: assüürlased, kaukaaslased,

egiptlased, araablased, hindud jne. Kui voolus hävitas silla,
mille Xerxes oli lasknud ehitada üle Hellespontose, käskis ku-

ningate kuningas" selle eest peksta merd ahelatega. Seitse päeva

ja seitse ööd kestis vägede üleminek üle uue silla. Kuue hobuse

vankris saatis Xerxes oma vägesid läbi Traakia Kreekamaale.

Rannikut mööda liikus laevastik vajaliku varustisega.

Thermopylai. 480. a. tulid pärslaste väed läbi Traakia ja

Makedoonia Põhja-Kreekamaale Tessaafiasse. Thermopy-
-1 a i mäekitsuse juures, kust viis ainuke tee Kesk-Kreekamaale,

sulges Sparta kuningas Leonidas neile tee. Ta käsutuses oli 7000

liitlaste meest, nende hulgas 300 spartlast. Pärslaste arv oli

väga suur, ent kreeklased ei mõtelnudki taganeda. Kui üks pärs-
lane kiitles, neid olevat nii palju, et lahingus nooled päikese ära

varjavad, vastasid spartlased rahulikult: „Hüva, siis võitleme

hämaruses." Esialgu jäid pärslaste pealetungikatsed tagajärjeta.

Kolmandal päeval juhtis üks äraandlik kreeklane osa pärslasi
kõrvalist teekest mööda kreeklastele seljataha. Saatnud liitlased

ära, jäi Leonidas 300 spartlasega ja 700 boiootlasega hädaoht-

likule kohale. Kahest küljest rünnatuina langesid nad viimse

meheni meeleheitlikus võitluses.
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Nende langemiskohta tähistab lõvikujuline mälestussammas

kirjaga: „Rändaja, rutta sa Sparta ja teata kõigile nii: isamaa
seaduste käsul surime võideldes siin!"

Salamise lahing (a. 480). Rüüstates ja põletades tungisid
pärslased nüüd läbi Kesk-Kreekamaa. Mahajäetud Ateenas jah-
tusid leeasemed. Elanikud, kes olid põgenenud ühes varandu-
sega Salamise saarele, nägid oma kodulinna hukkuvat leeki-
des. Ainult salk rauku püüdis Delfi oraakli soovitusele vastavalt

kaitseda Akropolist puust vallide taga.

Thermopylai kao-
tüse järel oli ateenlaste

laevastik katkestanud
võitluse Pärsiastega ja
tõmbunud tagasi Sala-

mise lahte. Laevastiku

„puust müüride" varal

tahtis Themistokles

omakorda võidelda maa

vabaduse eest. Et võitu

kindlustada, tarvitas

Themistokles kavalust.

Ta saatis Pärsia kuninga juurde saadiku, kes soovitas pärslas-
te! kreeklaste laevastikku ümber piirata, sest viimased olevat

omavahel tülis ja kavatsevat põgeneda. Xerxes laskis öösi väina

sulgeda ja hommikul kreeklastele peale tungida. Kitsas ja mada-

las väinas aga olid kolmsada kerget Kreeka lahingulaeva võim-

samad kui kaheksasada Pärsia suurt sõjalaeva, mis seal ei saanud

vabalt liikuda. Oma ninadega sõitsid Kreeka sõjalaevad Pärsia

laevade külgedesse või purustasid nende aerud. Lahing lõppes
kreeklaste kasuks.

Xerxes jälgis rannikult lahingu käiku. Kui ta arvas olevat

kõik kadunud, andis ta käsu taganemiseks. Ainult vähestel lae-

vadel õnnestus koos kuningaga põgeneda.

Järgmisel aastal (479) purustati Plataia juures ka pärs-
laste maavägi, kes oli talvitunud Kesk-Kreekamaal, spartlasteja
ateenlaste poolt. Kreekamaa oli jälle vaba ja Euroopa päästetud
Aasia ülemvõimu ähvardusest. Ka joonlaste asulinnad saavuta-

sid mõneks ajaks vabaduse.

31. joonis. Salamise lahingu koht.
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2. Ateena mõjuvõimu kasvamine.

Deelose meriliidu asutamine (478. a.). Välisohu möödumisel

võtsid kreeklaste keskel jällegi lahkhelid maad. Eriti äratasid

spartlasis kadedust ateenlaste võidud. Spartal kujunes vahekord

halvaks ka paljude teiste linnriikidega, kelledele ta püüdis türan-

niliselt peale suruda oma tahet. Peale muu levis kuuldusi, nagu

oleks Sparta vägede juhatus astunud salajasse ühendusse Pärsia

kuningaga. Sellises olukorras lõid Ateena juhtimisel Egeuse
mere saarriigid ja asul innad Egeuse ja Musta mere rannikul a.

478 liidu vastastikuseks kaitseks sõja korral. Iga liitu kuuluv

riik oli kohustatud andma ühiste ülesannete teostamiseks laevu,
meeskondi või raha. Liidu kassa hoiti Deelose saarel,

millest tuligi liidu nimetus. Liidu juhtimine läks peagi Ateena

kätte. Sellega oli saavutatud Themistoklese poolt püstitatud ees-

märk: Ateena oli kujunenud esimeseks mereriigiks Kreekas.

Themistoklese surm. Themistokles kui ettenägelik riigi-

mees aimas esimesena spartlasis tulevasi vaenlasi. Olid ju vii-

mased kadedad Ateenale ta võitude pärast pärslaste üle. Et

Ateenat kaitseda, ka mandri poolt võimalike rünnakute vastu,
teostas Themistokles ringmüüri ehitamise linna ümber,
hoolimata spartlaste vastuseisust. Spartlased väitsid, et tuge-
vasti kindlustatud Ateena võiks sõja korral muutuda barbarite

toetuspunktiks. Et müüride ehitamise puhul oli karta spartlaste

vahelesegamist, siis tarvitas Themistokles jällegi kavalust. Et

spartlaste tähelepanu teisale juhtida, laskis ta valida saatkonna,

kes spartlastega küsimuse üle läbi räägiks. Saatkonda kuulus

ka ta ise. Ta läks kohe Spartasse, ent ei saanud seal midagi

otsustavat öelda enne teiste saatkonnaliikmete järelejõudmist.
Viimased viivitasid oma tulemisega, seni kui ateenlased olid

palavikulise kiirusega müüri juba küllaldasse kõrgusse üles ehi-

tanud. Vaatamata Themistoklese suurtele teenetele vastased

süüdistasid teda võimutaotluses ja killukohtu otsusega sunniti

ta maalt lahkuma. Nii siirdus Themistokles Argosesse. Kui

spartlased lisaks sellele süüdistasid teda veel äraandjana ja kaht-

lustasid lubamatu ühenduse pidamises pärslastega, mõistis areo-

paag ta üle kuulamata surma. Pärsia õukonnas leidis jälitatu pelju-

paiga ja kuulus pärslaste võitja suri Pärsia vürstina.
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3. Periklese aeg.

Perikles ja rahvas. Ateena kindlustamist ja demokratisee-

rimist jätkas Perikles (465—429 e. Kr.), vanast aadlist põlv-
nev rahvajuht, kes üle kolmekümne aasta juhtis Ateena riiki otse

piiramatu võimuga.
Juba varakult, Kreeka-Pärsia sõja päevil muutus ta isik

silmapaistvaks. Ta oli välimuselt pikk, sale ning ilus, ühtlasi

väga andekas ning haritud inimene. Peale selle oli ta väga hea

kõnemees. Periklese austajad ütlesid tema kohta: „Ta kõrge

kuju seisis liikumatult nagu marmorkuju

päikeses. Ta sarnles Olümpose Zeusiga

ja võis uskuda, et ta kannab keelel äi-

kest/ 4 Perikles ei püüdnud kunagi rah-

vale meeldida, kuid rahvas pooldas teda

siiski väga. Ta võttis harva sõna rahva-

koosolekutel. Kui ta aga seda tegi, siis

kuulati teda suure huviga. Keegi ei rää-

kinud tema asjalikkude ettepanekute vas-

tu ja ta juhtis koosolekut oma tahte järgi.
Ateenlased valisid teda kõrgematele riigi-
ametitele. Ta oli sõjaväe ülemjuhataja,
linna ehitusasjade toimetaja, riigi raha-

asjanduse valitseja jne.
Merevõim ja majanduselu. Rahvas

usaldas teda, sest ta pidas alati riigi ja
rahva huve silmas. Periklese aeg oli Atee-

na hiilgeaeg, võiks isegi öelda, et kogu Kreekamaa elas üle

suure tõusuaja nii vaimse kultuuri kui ka majanduslikul alal.

Periklese sihiks oli teha Ateena väljapaistvaimaks riigiks kogu
Kreekas.

Deelose meriliitu kuuluvad liikmed sattusid aja jooksul aina

enam Ateena mõju alla. Nad pidid kuulama Ateena käske ja
liidu kassa toodi Deelose saarelt Ateenasse. Liitlased muu-

tusid alamaiks ja meriliit kujunes Ateena mereriigiks.
Perikles laskis kindlustada Pireuse sadamat. Viimast Atee-

naga ühendava 7-km tee kaitseks ehitati pikad müürid, mis kind-

lustasid ühenduse ka piiramisseisundis. Ateena muutus Kreeka-

maa rikkaimaks tööstus- ja kaubalinnaks. Kodanike

32. joonis. Perikles.
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arv kasvas kiiresti. Osalt tuli see sellest, et paljud talupojad
maalt linna asusid, kavatsedes siin käsitööga ülalpidamist tee-

nida. Linna asusid ka paljud suurmaaomanikud, sest viljakas-
vatus muutus vähe tasuvaks sisseveetava välisvilja mõjul. Nad
avasid linnas töökojad, kus töötasid kümned ja sajad inimesed,
peamiselt orjad. Tööstuse ja kaubanduse alal teotses ka suur

arv metoi ke. Nii nimetati alatiselt Ateenas elavaid võõra-

maalasi, kes polnud küll orjad, kuid kellel puudusid Ateena

kodaniku õigused. Valmistati mitmesugust hästiminevat kaupa,
näit, lampe, kunstmööblit, värvilisi kaunimustrilisi kangaid,
relvi, õlikannusid, vaase jne. Eriti kuulsad olid värviliste joo-
niste ja maalidega kaunistatud Ateena vaasid ja värvilised kan-

gad. Kõiki neid tööstussaadusi veeti Vahe- ja Musta mere maa-

desse. Nii kogunesid rikkused Ateenasse.

Kogu Egeuse mere piirkonnas oli liikvel kindla väärtusega Ateena

raha. Ateenas tekkis ka pangandus. Rahaomanikud andsidi oma raha hoiule

templeisse, sest seal oli see hästi kaitstud. Hoiusummade pealt ei makstud

protsente, selle asemel maksid varanduste omanikud selle hoidmise eest

teatavat tasu. Varsti hakati kogunenud varandusi kasutama muuks otstar-

beks ja laene välja andma. Tõusev tööstus vajas suuri summasid, nõudmine

laenude järele oli väga elav ja laenuks antava raha protsent võrdlemisi kõrge.
Peagi hakati ka eraisikute poolt pankasid asutama.

Uuendused. Selleks, et igaüks tõeliselt riiklikust elust osa

võtaks ja üldsuse kasuks töötaks, suurendas Perikles rahva õigusi.
Tähtsamaks sammuks siin oliaeropaagi võimu murd-

mine a. 462. Areopaagilt võeti ära õigus tühistada ja seisma

panna rahvakoosoleku otsuseid. Sellega läks ka kõrgem kohtu-

võim rahva kätte — vannutatud kohtunikkude näol. Ka vaeseim

kodanik võis saada arhondiks ja kohtunikuks. Et aga vaese-

made kodanikele igapäevane leivateenistus poleks andnud või-

malust võtta enda peale auameteid, seati sisse tasumaks-

mi n e riigiametnikele. Isegi rahvakoosolekust osavõtjaile maksti

hiljem tasu kaotatud tööaja eest.

Sellega muutus rahvas, deemos, riigi piiramatuks isandaks.

Ühenduses öelduga arenes ja süvenes erakondade võitlus, mis ei

tulnud Ateenale ega kogu Kreekamaale kasuks.

1. Loendage Kreeka-Pärsia sõdade põhjused! 2. Millal tekkis joonlaste
mäss? Mispärast oli see aeg joonlaste meelest sobiv? 3. Missugune oli joon-

laste mässu saatus? 4. Mispärast teie arvates toetas joonlaste mässu küll

Ateena, aga Sparta mitte? 5. -Missuguseid aastaarve teate seoses
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Kreeka-Pärsia sõdadega? Mainige neid kronoloogilises järjekorras! 6. Mis-

nimelised Pärsia kuningad püüdsid vallutada Kreekamaad, kes neist tungis
kõige kaugemale? 7. Nimetage kolme tähtsamat kreeklaste tegelast

Kreeka-Pärsia sõdades? Milles seisid nende teened? 8. Mispärast võitsid

kreeklased Kreeka-Pärsia sõja? 9. Millal ja milleks asutati Deelose meriliit?

10. Kes kuulusid Deelose meriliitu? 11. Milles seisid liidu liikmete kohus-

tused? 12. Missugune riik pääses juhtivale kohale liidus? 13. Milliseid tee-

neid on Themistoklesel veel Ateena ajaloos peale pärslaste võitmise? 14. Kas

on Miltiadese ja Themistoklese elulõpus midagi sarnast ja mis nimelt?

15. Millal juhtis Perikles Ateena poliitikat? 16. Kuidas oli võimalik, et

Perikles otse kui kuningliku võimuga riiki juhtis, kuigi kehtis vabariiklik

kord? 17. Milline oli Deelose meriliidu saatus Periklese ajal? 18. Mida

tegi Perikles Ateena kindlustamiseks? 19. Missugused olid Ateena tähtsa-

mad välja- ja sisseveoartiklid? 20. Mida tegid Solon, Kleisthenes ja Perikles

Ateena riigikorra demokratiseerimiseks?

4. Kreeklaste kodusest ja vaimsest elust.

Kreeklaste mõõdukus. Kuigi jõukamad vabadest kreeklas-

test töötasid ise vähe ning suurema hulga töödest tegid neile orjad,
ometi püüdsid nad elada võrdlemisi lihtsalt. Seepärast ei olnud

ka orjade seisund siin nii halb nagu hiljemini Rooma riigis —

neile jäi vaba aega ning neid ei koheldud põlastavalt ning väga
hoolimatult. Kogu kreeklaste elu ja tegevust iseloomustab suur

mõõdukus. Keegi ei tahtnud eriti silma torgata kaaskodanik-

kude keskel oma toreda elu ja suure rikkusega.

Kreeka elamu. Kreeka elamud olid lihtsad, peaaegu viletsad. Suure

ühistundega kodanikud mõtlesid linna kaunistamise juures rohkem üldisile,

avalikele ehitistele kui oma eramajadele. Teiseks lihtsuse põhjuseks oli asja-
olu, et üsna suur osa ajast veedeti väljaspool kodu, näiteks külastustel, koos-

olekuil, teatreis, gümnaasiumes. Seepärast olid kreeklaste ava-

likud ehitised, nagu templid, teatrid, gümnaasiumid
jne. suurepärased ning toredad.

Vanim elamu Kreekas oli ühekordne ning üheruumiline. Ehitusmaterja-

lina tarvitati savi ja kivi. Katused tehti lamedadl. Hiljemini siir-

duti mitmeruumilise siseõuega elamu valmistamisele. Eluruumid koon-

dati väikese õue ümber. Majja pääseti tänavalt eeskotta mineva ukse kaudu

ja sealt õue, mis oli kolmest küljest piiratud sammaskäikudega. Õu

oli elamus üldse tähtsaim osa. Siin veedeti suurem osa ajast, mis kodus oldi,
ning temas võeti ka võõraid vastu. Siin asetses ka ohvrialtar. Õue taga,
otse sissekäigu vastas asetses saal. Siin asetses Hestia ohvrialtar iga-
vese tulega. Sellest ruumist paremal ja vasemal pool asetsesid ühel pool
ruumid meestele, teisel pool naistele. Maja taga asetses sageli aed. Maja
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sisemus oli sageli must. Seinad olid kaetud nõega, sest majadel puudusid
korstnad.

Ruumide sisustis oli lihtne. Seinte ääres lavad, seljataguseta toolid,
kõvad diivanid, kirstud, madalad ja kõvad voodid — see oli kõik.

Kreeklased, kes üle kõige armastasid vabadust, teadsidl, et see, kes

omab üleliigseid asju, muutub nende orjaks, sest ta peab ühtelugu nende

eest muret tundma ja hoolt kandma; seepärast ei taotlenud nad erilist

toredust.

Rõivastis. Meeste

rõivastis koosnes särgi-
taolisest alusrõivast, ki-

toonist, kas lühikeste

käistega või käisteta,

mille peal kanti ülerõi-

vast — kümationi. Vii-

mane oli lihtsalt suur

neljanurgeline villane

riidetükk, mis ilusasti

voltidesse langedes kat-

tis keha kaelast jalga-
deni. Jalas kanti san-

daale. Mehed käisid

harilikult padja peaga,

ainult pidulikel juhtudel
kandsid rohelist pärga,
näit, kõnelejaina rahva-

koosolekud, võitjatena
olümpiapidudel ning oh-

verdajatena. Naised

kandsid välja minnes

kas pearätti või tanu ja

muid: ehteidi. Suursugused naised kandsid õlgkübaraid, päikesevarju ja leh-

vikut, kaelas, ja käsivarrel kullast ja elevandiluust ehteasju. Seljas oli neil

harilikult valge särgimoodi rõivas, mis oli pikem meeste omast, ja selle peale
tõmmati teine samasugune ülerõivas.

Üldiselt peab kreeklaste rõivastisest ütlema, et see oli küll kaunis, kuid

ei mõjunud silmatorkavalt. lialgi ei kandnud nad karjuvaidi värve ega liiga
silmatorkavaid mustreid, nagu suurustlevad asiaadid. Naised armasta-

sid küll ehteid, kuid iialgi ei liialdanud nende arvu ja kirevusega.

Toitumine. Kreeklased sõid kolm korda päevas. Hommikueineks oli

vaid tükk veinis niisutatud leiba. Õhtusöök oli tähtsaim sööming.
Siis võeti vastu võõraid, kutsutud ja kutsumata külalisi. Mehed sõid lama-

des, naised seistes, kusjuures keegi ei tarvitanud nuga ega kahvlit. Söödi

sõrmedega, sest toit oli juba enne tükkideks lõigatud. Seepärast tuli käsi

pesta enne ja pärast söömist. Õhtusöögi järel oli kreeklastel viisiks veini

34. joonis. Kreeka naiste rõivastis.
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juua. Sealjuures lisandati veinile ligi pool osa vett. Puhta veini joomist,
mis inimese purju paneb, loeti harimatuse tunnuseks. Kreeklaste road, ka

pidusöökide korral, olid võrdlemisi lihtsad.

Ateena naine ja perekond. Vanematel aegadel oli kreeka naine ühe-

õiguslik mehega. Kreeka usundis esineb Hera üheväärsena Zeusiga ja
Pallas Athenat kujutatakse targa naisena ja sõjajumalannana. Lugulaulus
«Odüsseia" Odysseuse äraolekul Penelope teotseb iseseisvana ning ilmub
meesseltskonda siis, kui soovib. Kuid hiljemini kaotas kreeka naine Hom-

mikumaa mõjul oma senise iseseisvuse ega võinud olla mehele tõeliseks elu-

seltsiliseks kõigil aladel. Naised pühendasid! nüüd oma elu peaasjalikult
perekonnale kodus. Avalikult näitasid nad endid mõnikord pidulikel juhtu-

meil, näit. Pallas Athena auks korraldatud pidudel. Naised ei käinud teatris

ega võistluspidudel, millest ainult mehed osa võtsid. Naiste peategevus oli

rõivaste valmistamine: kudumine, ketramine ja õmblemine. Toitu val-

mistasid orjad. Töövaheaegadel veetsid naised aega väga mitmeti, kas tant-

sides, palli mängides või lauldes. Mehed teotsesid peaasjalikult väljaspool
kodu — töökodades, kaubakontorites, sadamas laevadel, rahvakoosolekuil,

võimlemisharjutustel jne.
Kasvatus ja haridus. Lastekasvatamine jäi Ateenas suurelt

osalt vanemate hooleks. Isad olid kohustatud poegadele mõnd kasu-

likku ametit õpetama. Poisid käisid ka koolis ja võimlas, mida

gümnaasiumiks nimetati, kuna tütarlapsi kooli ei saade-

tud. Neile õpetasid emad kodus ketramist, kudumist, õmblemist,
keetmist j,a leivaküpsetamist.

Ateenas puudusid riiklikud koolid ja koolisundus. Valit-

ses täielik vabadus hariduse alal, õpetust andsid eraisikud era-

majades. Üldiselt aga nõudis riik, et kodanikud oleksid kirja-
oskajad ning vaimselt kui ka füüsiliselt hästi arenenud. Poiss-

lapsed (7—14 aastani) käisid koolides, kus õpetati esialgu

lugemist, kirjutamist ja arvutamist, seejärel aga tutvuti täht-

samate luuletajate töödega. Õpetust anti koolis üksikult. Klas-

sid puudusid, õpetaja õpetas üht õpilast kirjutamises, teist luge-

mises, muusikas jne.
Muusikal oli suur tähtsus kasvatuses. Tähtsamaiks

mstrumendeks olid tsitter, lüüra ja flööt. Ka laulmist ja selle

saadet õpiti. Muusikat ei õpitud mitte ainult naudingu ega

kunsti pärast, vaid arvati ka, et see inimest hingeliselt õilistab.

Kehaline kasvatus. Niisama kõrgelt kui vaimset arene-

mist hindasid kreeklased ka kehalist kasvatust, mida nad nime-

tasid võimlemiseks. Kreeklased panid suuresti rõhku gümnaa-
siumide ehitusele. Gümnaasiumid olid meie aja mõttes võimlad.

Seal asetsesid võimlemissaalid ja -väljakud. Enamasti oli selline
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asutis piiratud aia-

ga ja ümbruses ole-

vate supelasutistega.
Gümnaasiumi d

olid kõikide vabade

kreeklaste armasta-

tuimad viibimisko-

had. Siin võimlesid

nii noormehed kui

ka täiskasvanud. Va-

nuse ja võimete ko-

haselt moodustati

grupid, kes pidid soo-

ritama teatavaid har-

jutusi. Isegi perekon-
naisad ja vanemad

mehed tegid neid

kaasa või vähemalt

tundsid lõbu pealtvaatamisest. Siin hüpati, joosti võidu, heideti
ketast jne.

Kõrgem haridus omandati peaasjalikult retoorika ehk kõne-

kunsti ja filosoofia õppimise kaudu.

Kreeklaste vaimse kultuuri algkodu. Kreeklaste mitme-

külgne ning rikkalik vaimne kultuur ei tekkinud emamaal, vaid

35. joonis. Lugema ja kirjutama õppimas.

36. joonis. Koolitahvel ühes karistustöö teemaga: „Ole virk, muidu

saad naha peale.“
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joonlaste asulinnades Väike-Aasia rannikul. Alles Pe-

riklese ajal muutus Ateena tähtsaimaks Kreeka kultuuriliseks

keskuseks.

Väike-Aasias olid kreeklased lähemas kokkupuutes Vana-Ida-

maa kultuurrahvaste loominguga, tutvusid sellega ning arendasid

37. joonis. Kreeka kirjutusmaterjale: 1. Puutahvel ühes kirjutushar-
jutusega. 2. Kahekordne vahatahvel. 3—4. Pitseeritud kirjad papüüru-

sest. 5. Papüüruserull. 6. Tindipott. 7. Kahekordne tindipott pronksist.

8. Meelespea vahatahvlitest. 9. Kivipitsat. 10. Ringikujuline pitsat. 11.

Kirjutaja palett ühes sulgedega ja värvikausikesega. 12—14. Metallist

krihvlid. 15. Hanesulg. 16. Tindipott ühes pinaliga.

seda edasi oma rahvapärases vaimus. Foiniiklaste järgi kujun-

dasid kreeklased oma tähestiku, võtsid tarvitusele kaalud

ja mõõdud. Egiptlasilt omandati maamõõtmisoskus ja babü-

loonlasilt aj aarvami n e. Idamaal oli teaduste arenemine tin-

gitud praktilistest tarvetest, kreeklaste juures oli aga tihti pea-

miseks ajeks puhtteaduslik huvi. Seepärast peetaksegi

kreeklasi tõelisteks teaduse loojaiks. Kreeklased ise nimetasid

inimesi, kes praktilist kasu taotlemata harrastasid teadusi, filo-

soofideks, s. o. tarkuse sõpradeks. Siit ongi pärit nimetus

filosoofia.
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Teadus ja filosoofia. Kreeklased harrastasid mitmesugu-
seid teadusi. Esialgu tegeldi peamiselt filosoofia ja ajalooga, hil-

jemini pöördus tähelepanu ka matemaatikale, loodusteadusele ja
maadeteadusele. Eriti huvitasid filosoofe maailma tekki-

mine, taevalaotuse ehitus ning mitmesugused loodus-

nähtused. Vanim filosoof T h a 1 e s Mileetosest väitis, et maailm

on tekkinud veest, sest „kõigi asjade ürgpõhjus on vesi: kõik saab
veest ja kõik muutub lõpuks veeks". Materialist Demokritos õpe-
tas, et tõeliselt on olemas ainult aine ehk mateeria osakesed, aato-

mid, mis liiguvad ruumis. Nende mitmesugusest kokkusattumisest

ja ühinemisest tekivad asjad. Inimese hing koosneb väga väi-
kesist ja väga liikuvaist aatomeist. Ükski siin nimetatud filosoo-

fidest ei elanud Ateenas. Ateena filosoofidest väitis Periklese

sõber Anaxagoras, et maailma sündmusi juhib mingi mõis-

tus, vaim, mille seadused avalduvad loodusseadustes. Ateenas

elavad kuulsad idealistid Platon ja Aristoteles väitsid, et tõeli-

selt olelevad pole mitte aineosakesed, vaid vaimsed kujundid, ideed.

Asjade maailm on ainult niivõrd olemas, kui ideed mateeriale

kuju ja elu annavad, mateeria üksi on vaid surnud võimalus ese-

mete tekkimiseks.

Ka maailma kuju suhtes erinesid teadlaste arvamused. Ena-
mik neist uskus, et maa sarnaneb kettaga, mida igast küljest
ümbritseb ookean. Maaketta jagas kreeklaste arvates pooleks
Vahemeri.

Sofistid. Peale looduse ja selle nähtuste huvitasid kreek-

lasi ka inimene ja ühiskondlik elu. Uusi vaateid ja seisukohti

nende küsimuste üle avaldasid sofistid. Viimased õpetasid,
et polegi alatikehtivaid tõdesid, sest kõik on muu-

tuv. Mis käesoleval ajal on hea ja tervislik, muutub hiljem üle-

aruseks. Ka ei ole üldmaksvat head või halba, vaid see oleneb

ainult inimesest, mis ta selleks peab, sest „inimene on kõigi

asjade mõõt“. Jumalate olemasolus sofistid kahtlesid. Tarkus

olevat vaid selleks vajalik, et olla üle oma vastastest, et saavu-

tada võimu ja rikkust. Sofistid õpetasid peamiselt vaidluskunsti

(dialektikat) ja kõnekunsti (retoorikat), sest nendeta olevat raske

pääseda mõjule seltskonnas ja riigielus. Mõned sofistid arvasid,
et vaidluskunstis vilunud peavad oskama mõtete vassimise teel

teostada kõige mõttetumaid väiteid. Näiteks, mõni sofist aru-

tas nii: „Omatakse seda, mida pole kaotatud,“ ja küsis siis:
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„Oled sa oma sarved kaotanud?" — „Ei." — „Järelikult on sul

sarved." Või nad arutasid teravmeelset küsimust: „Kas ateen-

lane on valelik, kui ta ütleb, et kõik ateenlased on valelikud. On

ta valelik, siis pole usutav see, mis ta ütleb, ja ateenlased ei ole

valelikud. Kui nad aga valelikud ei ole, siis peaks siiski usutav

olema see, mis ta ütleb."

Sofistidel oli suur mõju rahvasse ja õpilasi voolas neile

kokku hulgaviisi. Pikapeale hakati neid süüdistama noorsoo rik-

kumises, sest nende õpetus hävitavat usu jumalaisse ja kõlblad

tõekspidamised.
Sokrates astus sofistide kahjulikule õpetusele kindlalt vastu

Sokrates õpetas rahvale elutarkust

teiste vahenditega kui sofistid. Ta ei

pidanud kõnesid. Ta viibis terved

päevad tänavail, turuplatsidel, puies-

teedel, gümnaasiumides ja poodides

ning vestles igaühega, kes seda soo-

vis. Harilikult teeskles ta, nagu

poleks tal endal küsimus selge, ja

hakkas vestluskaaslast küsitlema. Ent

küsimusi asetas ta nii osavalt, et neile

vastaja ise tuli nende tõdede leidmi-

sele, mida Sokrates tahtis õpetada.

Sokratese arvates on olemas

igavesed ja muutum at u d

kõlblad seadused, mis on sõl-

tumatud inimese isiklikest vaateist.

On olemas ainult üks voorus ja üks

õiglus ning see on kehtiv kõikide kohta. Tõe tunnetamisele jõu-

takse mõistuse abil, samuti hea eraldamisele kurjast. Kui ini-

mene jõuab teadmisele, mis on hea ja kuri, siis ei tee ta kurja.

Seepärast olevat teadmine kõige tähtsam vooruslikus elus.

Püüdes võidelda Ateenas maad võtnud liigse toreduse ja pil-
lamise vastu, õpetas Sokrates inimestele vähenõudlikkust, täius-

likud jumalad ei vaja midagi. Kes kõige vähem vajab, seigab

jumalale kõige lähemal."

Vaatamata Sokratese vaimsele üleolekule ja välisele inetu-

sele armastasid teda paljud. Ent tema naine

Xanthippe tegi talle etteheiteid, et ta oli hüljanud tulusa kujuri-

38. joonis. Sokrates.
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ameti ja veetis kogu oma aja õpetamisega, mille eest ta mingit
tasu ei võtnud. Ka tekitas Sokratese järjekindel tõearmastus
talle mõnegi vaenlase.

Sokrates arvustas ka teravalt Ateenas kehtiva demo-

kraatia pahesid ning usku. Eriti ründas ta Ateenas

tarvitusel olevat ametnikkude valimist loosi läbi. Selle tulemu-

seks oli, et Sokratese vastu tõsteti süüdistus noorsoo rikkumise

ja eksiõpetuste levitamise pärast. Ta mõisteti surma. Tema
sõbrad manitsesid filosoofi küll vanglast põgenema, aga Sokra-

tes lükkas nende nõuande tagasi. „Pikal eluajal oli mul küllalt

aega Ateenast ära minna ning otsida riiki, kus kehtivad paremad
seadused. Kuid ma jäin siia, kuigi nägin jalutuid ja pimedaid
välja rändavat. Kuidas sobib mulle nüüd isamaa seaduste eest

põgeneda?" Rahulikult ja lahkelt jättis ta vanglas jumalaga
oma sõbrad ning perekonna ja rõõmsal meelel jõi tühjaks vangi-
vahi poolt ulatatud mürgikarika (a. 399 e. Kr.).

Sokratese õpilased. Sokratesel oli palju õpilasi, kelledest

kõige kuulsamaks sai Platon (suri a. 347). Idealistliku filosoofia

isa jätkas Sokratese võitlust sofistide kõiges kahtleva õpetuse
vastu. Pärast Sokratese surma reisis Platon palju Vahemere-
äärsetes maades, aga viimaks tuli tagasi Ateenasse ning hakkas

õpetama mõtteteadust ühes aias. Platoni õppeasutist nimetati

akadeemiaks. Pärast Plaroni surma õpetasid seal tema õpilased
mitme sajandi jooksul. Platon ei olnud demokraat.

Ta arvas, et riiki peavad valitsema filosoofid, kes armas-

tavad tarkust ning mitte maisi varasid, sest ainuüksi nemad

oskavad õiglaselt jaotada kodanikele kohustusi ja eluks vajalikke
varasid. Aga Platon leidis ka, et valitseja- ja filosoofiamet ei

või olla päritav, vaid sinna tuleb võimaldada pääs kõige ande-

kamad ja õpihimulisemad, tulgu nad missugustest rahvakihti-
dest tahes.

Platoni kuulsaim õpilane oli Aristoteles (suri 322), mitme

teaduse rajaja.
Ajalookirjandus. „Ajaloo isaks" loetakse Herodotost, kes

oli palju reisinud nii Kreekas kui Idamaa rahvaste juures ning
jutustab nähtust-kuuldust. Tema jutustused lõpevad Kreeka-

Pärsia sõdadega. Neis esineb palju usutamatust, sest Herodotos

ei suhtunud kuuldud jutustustesse küllaldase kriitikaga. Teda

lugedes paistab, nagu toimuks ajaloos ühtelugu imesid. Ajaloo-
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liste sündmuste kujunemisest ei võta Herodotose järgi osa mitte

üksi inimesed, vaid ka jumalad.
Teisiti käsitleb ainet Thukydides, kes kirjeldab Pelo-

ponnesose sõda. Ta püüab kõiki nähtusi seletada nende loomu-

likkude põhjustega. Oma töö eesmärgiks seadis Thukydides õpe-

tüse andmise tulevastele põlvedele, et nad oskaksid hoiduda mine-

vikus tehtud vigadest.

Ehitus- ja raidkunst. Periklese aeg kujunes Ateena kunsti

õitseajaks. Ta püüdis kodulinna koondada oma aja tähtsamaid

kirjanikke, raidkunstnikke, ehitusmeistreid. Suured summad

riigi sissetulekuist kulutati linna kaunistamiseks. Eriti huvita-

vaks ja kunstipäraseks kujunes Ateena linnamägi — Akro-

polis. Vastandina väikesile, lihtsaile eramajadele Ateena kit-

saste tänavate ääres kerkisid Akropolisel hunnitud templid.

Linnast viis lai tänav Akropolisele, mille oli ehitistega varus-

39. joonis. Kreeka tempel.
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tanud Pheidias, oma aja suurim raidkunstnik ja Periklese isiklik

sõber. Linnamäele pääses avarate treppide ja propüleede ehk

toredusväravate kaudu. Ateena kaitsejumalanna Pallas

Athena auks oli ehitatud Akropolisele dooria stiilis valgest

marmorist Partenoni tempel. Selles asetses 12 meetri kõrgune
kullast ja elevandiluust iPallas Athena kuju. Põhja pool Parte-

noni tekkis jooniastiilne Erechtheion ja Akropolise lõunaküljel

Diogenese teater, mis mahutas 30 000 pealtvaatajat.
Mitte kaugel Partenonist asetses Pheidiase valmistatud teine

Pallas Athena hiigelkuju. Merelt lähenevatele laevadele paistis

selle kuju kullatud odaots juba 30 km kauguselt silma.

Jumalakujude kõrval valmistasid kreeka raidkunstnikud ka

suurtele riigimeestele ja teadlastele (Perikles, Sokrates) ja

olümpiamängudel võistlejatele ja võitjatele (kettaheitja, vankri-

juht) mälestusmärke.

Üldiselt olid kreeklaste templid väikesed ja moodustasid

ainult jumala elamu. Siseruumi, kus asetses ainult jumala kuju,

võis minna üksnes preester, kuna rahvas ohverdas templit ümbrit-

seva sammaskäigu ees.

Aknaid templil polnud, valgus paistis kas katuseaugust või

uksest. Sammastikule toetusid katus ja muu pealeehitis. Sam-

maste kuju järgi eristatakse eri ehitusstiile. Dooria stiili sam-

mas on lihtne ja tugev ning ilma aluseta. J oo n i a stiili sammas

on ka lihtne, kuid saledam ning alusega. Kui dooria stiili sammas-

tel puuduvad kaunistised, siis lõpevad joonia stiili sambad spiraal-

sete (teokarbisarnaste) ilustistega. Mõlemast stiilist ja uutest

omapärastest osadest on tekkinud korintose stiil. Viimase sam-

maste ülaosad on rikkalikult kaunistatud akantuselehtede kuju-

tistega.

Teater ja näitekirjandus. Tähtsamate ja pidulikumate sünd-

muste hulka kuulusid Kreekas teatrietendused. Nende ülesandeks

oli rahvast poliitiliselt ja kõlblalt kasvatada. Riiklikele huvidele

mittevastavad näidendid olid keelatud.

Teater arenes kreeklaste armsaima jumala Dionysose

auks korraldatavaist pidustusist. Neil pidustustel kandis esi -

laulja ette jutustusi jumala tegudest ja saatusest. Teda saatis

koor, korrates ettekantud laule. Hiljemini arenes sellest kahe-

kõne esilaulja ja koori vahel. Pärastpoole hakkasid üksikud koori-
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liikmed esinema kui jutustatava 100 tegelased ja kaasa mängima.
Selliseist ettekandeist kujunesidki kreeka teater ja tragöödia.

Tragöödia tähendas sikulaulu, milline nimi tuletus sellest,
et kooriliikmed kandsid sikunahku ümber. Näidendina kasutati

41. joonis. Näokatted,
mida näitlejad tarvita-

sid nalja- ja kurb-

42. joonis. Kurbmängu näit-

leja. Et näitleja paremini
näha oleks, kandis ta kingi,
mille alla olidl löödud kõrged

puuplokid.

esialgu jumalate- ja kangelaslugusid, hiljemini aga juba ajaloolisi
sündmusi ja elu juhtumusi.

Teater asus lahtise taeva all, poolringis asetatud iste-

kohtadega, kusjuures iga järgmine poolring seisis eelmisest pisut
kõrgemal. Näitlejad esinesid maskidega, mis kujutasid naervaid
või nutvaid nägusid, vastavalt ettekande lõbusale või kurvale

sisule. Et näitlejad paremini pealtvaatajaile näha oleksid, kand-

sid nad erilisi paksude taldadega jalanõusid.
Kreeklaste teatriharrastus oli väga elav. Tähtsamad tolle-

aegsed näitekirjanikud olid Sophokles ja Aristophanes. Esimene

neist oli tragöödiakirjanik, teine aga kreeka komöödia kuulsaim

esindaja, kelle terava pilke eest polnud keegi kaitstud. Mitmed

mängudes.
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kreeka autorite näidendid leiavad veel tänapäevalgi elavat huvi

ning lavastamist. Nii näiteks Sophoklese „Oidipus“.

Ühel Teebai kuningasool lasus jumalate needus esivanemate süütegude

pärast. Enne kuningapoeg Oidipuse sündi oli püütia ennustanud, et ta tapab
oma isa ja naib oma ema. Sellest saatusest pääsemiseks andsid vanemad

lapse ühele teenrile, et see ta surmaks. Aga teener halastas lapsele ja andis

selle ühe karjase kasvatada. Oidipuse meheks saades juhtuski nii, et ta

ühel kitsasteel oma isaga tülli sattus ja selle endakaitseks tappis ja hiljem

oma emaga abiellus, ilma seda teadmata. Selle süü eest tabab teda jumalate
needus. Oma eksimusest teada saades pimestab ta enda.

1. Milles avaldus kreeka eluviiside lihtsus? 2. Mispärast ei pandud

erilist rõhku eramajade toredusele? 3. Mispoolest erines kreeka eluhoone

meie omast? 4. Missugused olid kreeka meeste ja naiste rõivastise tähtsamad

osad? 5. Mispoolest erines kreeklaste rõivastis idamaalaste omast? 6. Mis-

poolest erines Periklese-aegne kreeka naiste seisund meieaegsest naiste sei-

sundist? 7.-Millest näeme, et vanematel aegadel kreeka naine oli üheõigus-

lik mehega? 8. Mispoolest erines tütarlaste ja poisslaste kasvatus Ateena

õitseajal? 9. Mida õpetati kreeka kooles ja mispoolest erines koolitöö meie

omast? 10. Mida mõeldi Vana-Kreekas gümnaasiumi all? 11. Kus tekkis

kreeka kultuur ja mispärast seal? 12. Missuguseilt naaberrahvailt laenasid

kreeklased kultuurivarasid ja mida? 13. Keda nimetasid kreeklased filosoo-

fideks? 14. Mida arvasid vanemad filosoofid maailma põhiainest? 15. Mis-

poolest erineb materialist Demokritose õpetus idealistide Platoni ja Aristo-

telese omast? 16. Kes olid sofistid, mida arvasid nad õiglusest ja kõlblusest?

17. Milles erinesid Sokratese vaated sofistide omadest? 18'. Mispärast mõis-

teti Sokrates surma? 19. Kes oli Sokratese kuulsaim õpilane? 2'o'. Kes peak-

sid Platoni arvates valitsema riiki, mispärast? 21. Kes oli Aristoteles?

22. Mispoolest erineb Herodotose ajalookir jutus Thukydidese omast?

23. Loetlege tähtsamaid ehitisi Ateena linnamäel! 24. Misnimelise kujuri

juhatusel ehitati Periklese ajal Ateena linnamägi? 25. Milles erinevad sam-

bad kreeka ehituskunsti eri stiilide juures? 26. Kuidas tekkis kreeka teater?

27. Milles erines kreeka teater meieaegsest? 28. Mispärast hindasid kieek-

lased väga teatrit? 29. Nimetage kahte tähtsamat kreeka näitekirjanikku!

IV. Kodusõdade aeg.

1. Peloponnesose sõda 431—404.

Sõja põhjusi. Kreeka-Pärsia sõdade puhul lühemaks ajaks

ühinenud Sparta ja Ateena vahekord teravnes järgneval rahuajal

jällegi. Põhjusi selleks oli mitmesuguseid. Mõlemad riigid püüd-

sid oma mõju kehtima panna kogu Kreekamaal. Enne Pärsia sõdu
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oli Sparta võimsaimaks riigiks Kreekas, peale sõdu aga tõusis

esikohale Ateena. Atika meriliidu võimsus äratas kade-

dust Spartas. Ateena kaubanduslik ülevõim meredel kahjustas
Spartat ja ta liitlasi. Ka ei meeldinud Spartale Ateena rikkuse

kasvamine ja tema juhtiv seisukoht Kreeka kultuurielus. Vastu-

olu mõlema riigi vahel süvendasid veelgi poliitilised

tõekspidamised, mis põhjenesid nende riiklikul korral.

Poliitilisel alal oli Ateena demokraatia kaitseja ja demokraatlik-

kude ideede levitaja, kuna Spartas valitses aristokraatia, kes oli

valmis kõikjal võitlema demokraatia vastu.

Sõja ajendiks sai majandusliku ilmega kokkupõrge
Ateena ja Korintose vahel. Ateena kaubanduse levimine Joonia

merel kahjustas teise suure Kreeka kaubalinna Korintose huve.

Viimane kui Peloponnesose liidu liige pöördus abipalvega Sparta
poole. Spartlased nõudsid Periklese kui vaenutekitaja kõrvalda-

mist ja Deelose meriliidu lõpetamist. Et aga ateenlased vastasid

sellele alandavale nõudmisele eitavalt, kujunes möödapääsematuks
sõda, kus demokraatlik joonlaste merevõim ja aristokraatlik door-

laste mandrivõim võitlesid ülemvõimu pärast Kreekas. Kur-

nav kodusõda algas a. 431.

Katk Ateenas. Rüüstates tungisid spartlased igal suvel Ati-

kasse, mille elanikud Periklese nõuande järgi olid kaitset otsides

koondunud linnamüüride varju. Kuna kaubalaevastik varus-

tas rahvahulki Ateena tarbeainetega, blokeerisid sõjalaevad Pelo-

ponnesose sadamaid ja rüüstasid rannikuid.

Kuid juba teisel suvel puhkes Ateenas katk. Et linna

kitsad tänavad ja Pireusesse viiv müüridega kaitstud pikk tee

olid rahvast tulvil, levis tõbi kohutava kiirusega. Põletav päikese-
kuumus suurendas haigete kannatusi. Templiõuedes kerkisid lai-

pade kuhjad. Ka Perikles suri katku. Seega jäi riik juhita ja
ühtlasi oli katk tunduvalt vähendanud Ateena sõdurite arvu.

Sõda kestis vahelduva õnnega, ilma et kumbki pool
oleks võimeline olnud lõplikult võitma. Tulemuseks oli üldine väsi-

mus, toiduainete, raha ja sõdurite puudus. A. 421 tehti vaherahu,
mille põhjal mõlemad pooled andsid tagasi senised vallutused.

Alkibiades. Ateenlased katkestasid vaherahu 6 aasta pärast.
Selleks mõjutas neid Periklese sugulane, noor ning auahne Alki-

biades, kes oli omandanud suure mõju Ateenas. Ilu, ülemeeli-

kus ja heldus olid teinud temast noorsoo ja rahva lemmiku. Ta
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auahnus otsis tegevusvälja. Ta oskas ateenlasi vaimustada ja

võita omai suurele kavatsusele: Sürakuusa vallutamine pidi kat-

kestama Spartale ja Korintosele vilja saatmise sealt. Siis oleks

Ateenal olnud lootusi kogu Kreekamaa vallutamiseks.

Selle retke teostamiseks Alkibiades varustas suure laevastiku.

Pärast palveid ja viinaohvreid Poseidonile hiivasid 100 võitlus-

ja moonalaeva 5000 hopliidi ja suure arvu sõudjatega rahva juu-
beldamise saatel ankru.

Kuid peagi kutsuti Alkibiades vastaste mõjul tagasi, sest teda

Süüdistati paljude pühade kujude purustamises enne

ärasõitu. Usulise roima eest ootas teda surmanuhtlus. Sellest

pääsemiseks põgenes ta Spartasse.

Sitsiilia sõjakäik. Alkibiadese nõuandel saatsid spartlased

piiratud sürakuuslasile abiväge. Samal ajal õnnestus Sparta lae-

vastikul sulgeda Ateena sõjalaevu Sürakuusa sadamasse. Kui vii-

mased tegid katset läbimurdmiseks, hävitati nad spartlaste poolt

pingutavas võitluses.

Kodumaast eraldatud, taganes ateenlaste maavägi Sitsiilia

sisemaale ja nad olid lõpuks sunnitud alistuma. Paljud uhked

Ateena noormehed lõpetasid oma elupäevad Sürakuusa kivimurdu-

des sunnitöölistena. Ateena võim sai raske hoobi.

Ateena võimu langus. Pärast ebaõnnestunud Sitsiilia sõja-
käike muutus Sparta ülekaal sõjas tunduvalt suuremaks.

Teda aitas veelgi tõsta pärslaste abi, kes toetasid Spartat laevas-

tikuga ja ka rahaliselt. Spartlased võisid maksta seetõttu õrna

sõdureile paremat palka, mispärast paljud Ateena liitlased läksid

üle Sparta poole.
Hävitanud ateenlaste viimase sõjalaevastiku, sulgesid spart-

lased Pireuse sadama, tõkestades sellega välisvilja juurdevoolu.

Nälja tõttu oli Ateena sunnitud 404. a. tingimusteta alistuma.

Sõja tulemused. Rahutingimused ateenlasile olid väga
karmid. Nad pidid lammutama linna ja sadama kindlustused,

ülejäänud laevastiku välja andma, peale 12 laeva, meriliidu lõpe-
tama ning ühinema Peloponnesose liiduga. Rahu sellistel tingi-

mustel halvas täiesti Ateena kaubandus- ja tööstuselu. Palju

töökodasid suleti ja vallandatud ning sõjast naasnud tööliste ja

tegevuseta jäänud sõdurite arvel suurenes rahvastiku rahutu ele-

ment. Rahutused ja täna vavõitlused olid sagedaseks nähtuseks.
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Kaotanud küll jphtiva koha Kreekamaa poliitilises elus, säili-

tas Ateena siiski esikoha kultuurielus. Tegelemine tea-

duste- ja kunstivallas isegi hoogustus enam ja enam.

Kreekamaa põlisvaenlase Pärsia abi 1 oli Sparta peaaegu

kolmekümneaastase heitluse järel saavutanud ammuihaldatud

ülemvõimu Kreekas. See võit, mis suurendas spartlaste enese-

tunnet ja auahnust, tõi kaasa kõlbla laostumise. Sparta endine

ausus, vahvus ja lihtsus kaovad, andes maod riigiametnike ja

väepealikute ostetavusele, lõtvusele ja elunautlusele.

Kreekamaa poliitiline killustus. Sparta ei suutnud kaua

säilitada oma ülemvõimu. Sportlaste arv oli sõjas tunduvalt kaha-

nenud, samuti oli vähenenud nende sõjakus. Kord ühes, kord tei-

ses Kreeka linnas tõusid Sparta ülemvõimu vastu mässud, mida

vahel toetas Pärsiagi, et Sparta liiga vägevaks ei muutuks. Suu-

rima löögi Sparta ülemvõimule andsid teebailased Epameinondase

juhtimisel. Ent kodusõjad ei lõppenud nüüdki. Omavahelised

tülid tegid Kreekamaa nõrgaks, nii et pärslased võisid

suurema riskita taasvallutada Kreeka asulinnad Egeuse mere ida-

kaldal.

2. Kreeka vabaduse varisemine. Makedoonia ülemvõim.

Makedoonia rahvas. Kreekamaast põhja pool asuva Make-

doonia päriselanikud, kreeklaste hõimlased, olid kreek-

lastega võrreldes harimatud. Nad elasid külades ja toitusid põllu-
harimisest, karjakasvatamisest ja küttimisest. Ainult randlased

olid tunduvalt mõjutatud kreeka kultuurist ja valitsev kiht püü-
dis kõike järele aimata, mis oli pärit Kreekast. Selleks Makedoo-

nia kuningad tahtsid saada tunnustatud kreeklaste poolt nende

hulka kuuluvaiks ning mõjutada Kreekamaa siseasju. IV sajan-
dil, Philippose ja tema poja Aleksandri valitsuse ajal, jõuab
Makedoonia riigi võim oma haripunktile.

Philippos korraldab Makedoonia sõjaväge. Philippos oli

noorena elanud pantvangina Teebais. Ta oli saanud hea kreeka

hariduse, oli tutvunud Kreeka oludega ja sõjaväekorraldusega.
Philippos oli kaval riigitegelane ning seejuures haruldaselt ande-

kas väejuht. Ta korraldas kõigepealt Makedoonia sõjaväge. Kuul-

saks sai eriti tema f a a 1 a n k s, tihe sõduriterühm, milles jala-
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mehed 16-kaupa üksteise taha ridadesse asetati, igal sõduril rel-

vaks mõõk ja kolm meetrit pikk oda. Jalaväe kõrval lõi Philippos

aadlikkudest ratsaväe ja varustas selle kreeka relvadega.

Philippos asub Kreekamaad vallutama. Oma uue sõjaväega

vallutas Philippos naabermaakonnad ning asus siis Kreekamaa

vastu. Kreekamaa oli selleks küps. Riigid olid oma jõudu nõrges-
tanud omavahelistes tülides, paljud kreeklaste tegelased kõlbeli-

selt nii langenud, et olid valmis raha eest vastase poole üle

minema. „Kullakoormaga eesel pääseb kõrgeimastki müürist

üle," tähendanud kord kuningas. Vahelesegamiseks Kreeka saa-

tusesse pakkus head võimalust üks kreeklaste omavahelistest tüli-

dest. Nimelt tülitsesid Fookise linnriik ja Delfi templiühing

ühe Apolloni templile kuuluva maa-ala pärast. Asja lahenduseks

pöörduti Philippose poole. See oli hea meelega valmis osa võtma

„pühast sõjast". Ta hävitas lahingus fookislaste väed. Selle

tagajärjel pidi kogu Tessaalia tunnustama makedoonlaste ülem-

valitsust, kel oli nüüd kerge siit Kesk-Kreekamaale pääseda. Kesk-

Kreekamaa riigid hakkasid nüüd tõsiselt kartma Philippose uusi

vallutusi. Oma iseseisvuse kaitseks ühinesid Teebai ja Ateena

kõheldes, sest ateenlased ise polnud selles küsimuses täiesti üks-

meelsed. Kõige innukamalt kaitses Ateenas makedoonlastele

vastuastumise mõtet Demosthenes, kes oli kogelejast kasvatanud

enese suurimaks kõnemeheks.

Makedoonia ülemvõim Kreekamaal. Teebailased tegid Atee-

naga lepingu Makedoonia kuninga vastu. Kuningas algas see-

pärast sõda liitlastega ja võitis neid pea, Chaironeia linna

juures a. 338 e. Kr. Lühikese võitluse järel kaotasid kreeklased

täielikult. Ükski linn ei julgenud seejärel enam vastu panna.

Philippos kutsus kokku Korintosesse kogu Kreeka linnade esinda-

jad. Siin kutsuti ellu hellenite liit, mille juhiks valiti Philippos,
kes pidi sõda pärslaste vastu juhtima.

Veidi hiljem tapeti kuningas. Tema poeg Aleksander pidi

isa kava teostama. Ta tegi seda suurejoonelisemalt, kui keegi

oleks lootnud, vallutades kreeka ja makedoonia sõduritega hiigel-
suure osai Aasiast. Seepärast kutsuti teda ajaloos Aleksander

Suureks.

1. Loetlege Peloponnesose sõja põhjusi! 2. Mis oli Peloponnesose sõja

ajendiks? 3. Kuidas võiks Peloponnesose sõda jaotada? 4. Missugused asja-
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olud tõid Ateenale kaotuse Peloponnesose sõjas? 5. Missugustel tingimustel
tehti rahu Sparta ja Ateena vahel? 6. Kas lõppesid Peloponnesose sõjaga
kodusõjad Kreekamaal? Miks mitte? 7. Missugune riik omab kõige rohkem

teeneid Sparta ülemvõimu murdmisel? 8. Missugused olid kodusõdade

majanduslikud ja moraalsed tagajärjed? 9. Mispärast toetas Pärsia kodu-

sõdades kord Spartat, kord Ateenat? 10. Millist kasu sai Pärsia kreeklaste

omavahelistest tülidest? 11. Misnimeline Makedoonia kuningas vallutas

Kreekamaa? 12. Missugused asjaolud võimaldasid tal Kreekamaa valluta-

mise? 13. Misnimeline Ateena kõnemees õhutas innukalt vaenu Makedoonia

vastu? 14. Millal oli Chaironeia lahing, kes võitlesid seal ja missuguste

tagajärgedega? 15. Mispärast ei alustanud Philippos sõda pärslastega?

V. Hellenismi aeg.

1. Aleksander Suur.

Aleksandri noorus. Philippose surma järel sai Makedoonia

valitsejaks tema poeg Aleksander. Vii-

mase õpetajaks oli tolleaegne kreeka

kuulsaim õpetlane Aristoteles, kes tut-

vustas oma kasvandikku kreeka haridu-

sega ja teadusega. Sõjalise ettevalmis-

tuse omandas noor Aleksander, saates

oma isa ta sõjakäikudel. Oma iseloomult

oli Aleksander liikuv, julge ning väga
tark. Juba varases nooruses taltsutas

ta metsiku hobuse Bucephalose, kellest
sai tema armsaim lahinguratsu. Home-

rose lugulaule lugedes valis ta oma ees-

kujuks Achilleuse, kes samuti oma noo-

ruses oli unistanud sõdadest ja võitudest,

Aleksandri tegujõu jaoks oli „Makedoonia liiga väike“. Kuul-

des oma isa uutest võitudest kurtnud ta alati, et isa vallutavat

kogu maailma ega jätvat temale midagi võita. Kahekümne-
aastasena päris ta isa riigi ja kavatsused (a. 336).

Issos. Aastal 334 läks Aleksander 30 000 makedoonlasist ja
kreeklasist koosneva väega üle Hellespontose. Pärast hiilgavaid
ohvripidustusi Achilleuse haual võitis Aleksander pärslasi esime-

ses lahingus Granikose juures (334 e. Kr.). Osa sõjasaaki

43. joonis. Aleksander
Suure profiil rahal.
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saadeti Ateenasse Pahas Athenale ohvrikingiks. Talvkorterisse

asus Aleksander Früügia pealinna Gordi on i. Raiunud mõõ-

gaga läbi legendaarse „Gordioni sõlme", mille avaja muinasjutu
ennustuse järgi pidi saama Väike-Aasia valitsejaks, siirdus Alek-

sander lõuna poole.
A. 333 kohtas Aleksander I s s o s e juures pärslaste peaväge,

mida juhatas kuningas Dareios ise. Pärslased lüüakse põgenema

ja „kuningate kuningas" Dareios päästab end põgenemisega üle

mägede. Ta rikkalik leer ühes kuningliku telgiga ja perekonnaga

langes võitjate saagiks.
Pärsia vallutamine. Läbi Süüria siirdus Aleksander Egip-

tusse. Niiluse suudmele asutas ta Aleksandria linna. Preestrid

ja Ammoni oraakel tervitasid teda kui jumala poega.

Egiptusest suundus Aleksander uuesti põhja poole. Vana

Ninive ligidal võitis ta verises lahingus kaugelt suurema pärslaste
väe a. 331 (Gaugameela lahing). Sellega oli Pärsia saatus otsus-

tatud. Mõõtmatud varandused ja kuninglikud varakambrid lan-

gesid ta: kätte, kui Babülon, Suusa, Persepolis ja Ekbatana

talle nüüd oma väravad a vasid. Põgenemisel surmati Dareios ühe

oma suurniku poolt. Kogu Pärsia allus 26-aastasele Aleksandrile.

Sõjakäik Indiasse. Läbi hõõguvate Iraani liivakõrbede, üle

Afganistani mäeahelikkude ja Hindukuši jäätunud mägede tungis
Aleksander Turkestani. Janu, kuumus ja külm tapsid tuhandeid

44. joonis. Aleksander Suure sõjavägi (faalanks).
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ta sõjaväest sel teekonnal. Sõr-Darja jõe ääres asutas ta kau-

geima Aleksandrilinna. Nüüd meelitas teda imedemaa India.

Aleksandrile astus vastu Induse jõe juures üks sealseist kunin-

gaist. Ta võitis ka selle, vaatamata ta suurele sõjaelevantide

väele, kusjuures kuningas ise langes vangi. Kreeklased olid küll

sõjaelevantidest kuulnud, kuid mitte kunagi neid näinud. Sõja-
elevandid kandsid oma seljal kaitsekorvi, mis oli värviliste vaipa-

dega kaetud ja milles asusid vibudega varustatud sõjamehed.

„Kuidas pean sind kohtlema?“ küsis Aleksander vangilangenud

kuningalt. „Kuninglikult,“ vastas viimane. Aleksandrile meel-

dis see uhke vastus ja ta andis temale kuningriigi tagasi. Nii sai

võidetud kuningast Aleksandri sõber.

Et Aleksander unistas kogu maailma ühendami-

sest oma valitsuse alla, tahtis ta tungida edasi Gangese jõeni.
Viimane pidi tema arvates suubuma ookeani, mis kreeklaste too-

kordsete teadmiste järgi pidi piirama kogu maaketast. Kuid

troopiliste vihmasadude tagajärjel puhkesid juba niikuinii väsi-

nud sõjaväes haigused ja sõdurid tõrkusid edasi minemast. Kodu-

teel laskis Aleksander ehitada laevastiku ja saatis sellega osa

sõjaväest avastama mereteed Indusest Tigrise ja Eufrati suud-

meni. Ülejäänud vägedega algas ta ise kaotusrikast tagasimarssi
läbi Belutšistani veeta kõrve ja steppide.

45. joonis. Pärslaste ratsavägi.
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Aleksander Suur maailmavalitseja. Vallutatud rahvaid koht-

les Aleksander kõigiti heatahtlikult ja tunnustavalt. Oma maa-

ilmariigis tahtis Aleksander sulatada kokku kreeka ja

idamaa kultuuri. Sellepärast paigutas ta kreeka asunikke

Väike-Aasiasse, soodustas oma ohvitseride abiellumist pärsia

naistega, täiendas Makedoonia sõjaväge pärslasist sõdurite ja

ohvitseridega, andis pärsia aadlikkudele kõrgeid kohti jne. Üm-

marguselt seitsekümmend uut karavaniteede juurde asutatud linna

pidid kujunema kreeka-pärsia ühiskultuuri keskusteks.

Kui andekas Aristotelese õpilane kasutas Aleksander oma kau-

geid teekondi ühtlasi loodus- ja maateaduslikkude tähelepanekute

tegemiseks. Sõjaretkile oli isegi õpetlasi kaasa võetud, kelle üles-

andeks oli nende tähelepanekute ülesmärkimine.

Idamaa despoodi järglasena hakkas ta Suusas valitsedes end

ümbritsema toredusega ja kommetega. Isegi endisilt lahingu-

kaaslasilt nõudis ta oma isiku jumalikku austamist. Abiellunud

Dareiose tütrega, pidas ta vastavalt idamaa kombeile selle kõrval

veel mitu naist. Luuletajad laulsid temast kui teisest Herkulesest

ja Achilleusest.

See kreeka-makedoonia kultuuri segamine barbaarsusega pa-

handas paljusid, ta vanadest relvakaaslastest. Tekkisid mässuli-

sed salaühingud. Aleksander oli sunnitud tarvitama karme abi-

nõusid nende vastu.

Kui Aleksander tegi ettevalmistusi Araabia vallutamiseks,
tabas teda malaaria. Veel kord laskis ta sõdurid telgist mööda

marssida ja surus oma vanade võitlusseltsiliste käsi. Ta suri a.

323, ainult 32 aastat vana.

Aleksander Suure riigi lagunemine. Aleksander Suure sur-

male järgnes ta riigi lagunemine, sest tal puudus täis-

õiguslik pärija. Võimu püüdsid haarata väepealikud, ja 20 aastat

kestnud sõdade järel lagunes ta riik eri osadeks, milledest tähtsa-

mad: Makedoonia (ühes Kreekamaaga), Süüria (ühes Mesopotaa-

miaga) ja Egiptus.

Kohe pärast Aleksandri surma kutsus kuulus kõnemees

Demosthenes ateenlasi üles vabadusvõitluseks. Kuid mäss

ebaõnnestus. Kreekamaa jäi edasi Makedoonia valitsuse alla.

Et mitte sattuda vihatud vaenlaste kätte, Demosthenes surmas

enese mürgiga.
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1. Iseloomustage Aleksander Suurt kui inimest! 2. Mis te arvate, kas

Aleksander vääris Suureks nimetamist ja mispärast? 3. Mainige tähtsa-

maid sündmusi Aleksandri sõjaretkedest ajalises järjekorras! 4. Mispärast
ei õnnestunud Aleksandril India vallutamine? 5. Kuidas kohtles Aleksander

alistatud rahvaid? 6. Mida tegi ta idamaalaste ja hellenite ühtesulatami-

seks? 7. Mis te arvate, kas peale isikliku auahnuse oli Aleksandril muidki

põhjusi end ümbritseda idamaise hiilgusega? 8. Millal suri Aleksander?

9. Missugusteks tähtsamaiks osadeks jagunes Aleksandri riik pärast ta

surma? 10. Milline kuulus Makedoonia vaenlane suri varsti pärast Alek-

sandrit ja mil viisil?

2. Hellenistlik kultuur.

Hellenismi mõiste ja leving. Tihedad kokkupuuted ida-ja

läänenaabritega viisid kreeka kultuuri võõraste mõjude alla.

Aegamööda sulasid kreeka ja võõrad elemendid kokku ning
moodustasid uue kultuuri, mida ajaloos nimetatakse h e 1 e n i s -

miks. Poliitiliselt lagunes küll Aleksander Suure riik, kuid

hellenistlik kultuur haaras ja liitis üheks vaimseks tervikuks selle

killunenud maailmariigi eri osad. Aleksander Suure kaudu kan-

tud Aasiasse ja Egiptusse, levines kreeka kultuur teiselt poolt
kaubanduslike suhete kaudu Lääne-Euroopasse, kujunedes seega

maailmakultuuriks.

Kuni Induseni leidus kreeklaste asundusi karavaniteede ää-

res. Need kreeklaste linnad ja sõjaväekolooniad kujunesidki hel-

lenismi keskusteks Idamaal. Ateena ja Korintose asemel muutus

Rhodos tähtsamaks ühenduslüliks lääne ja ida vahel. Siin toi-

mus peamiselt kaubavahetus ida ja lääne vahel, siin leidus ka

väärtuslikke hellenistliku kunsti saavutisi.

Hellenismi tähtsaimaiks keskusiks Idamaal kujunesid Alek-

sandria, Pergamon, Antiookia jt. linnad.

Aleksandria. Eriti kiiresti kasvas Aleksander Suure asu-

tatud linnadest Aleksandria — juba oma soodsa asukoha tõttu

Niiluse suudmel. Sisserändajate, eriti kreeklaste ja juutide
tõttu tõusis elanike arv varsti miljonile.

Juba oma välimuselt oli Aleksandria linn suurepärane. Teed

sadamasse juhtis 160 m kõrgune tuletorn, mida õigusega arvati

üheks seitsmest maailmaimest. Sõja- ja kaubalaevad ning kaup-
mehed kõikidest maadest elustasid sadamat. Siit viidi välja



82

Egiptuse rikkusi: vilja, papüürust, nahka, õli, kangaid ja me-

talle. Idamailt toodi sisse vürtse ja salve, Aafrikast sõjaele-

vante, Indiast puuvilja ja kalliskive, Hiinast siidi. Peamiselt

veeti sisse tooraineid, et nende ümbertöötamisega võimaldada tööd

linna rahvale.

Nelja- ja viiekordsete üürimajade vahel kulgesid laiad ja sirged täna-

vad. Üldsuse hüveolu eest oli kõigiti hoolitsetud. Puhast vett saadi suure-

joonelistest maa-alustest tsisternidest, kus sogane Niiluse vesi aegamööda

selgus. Suur hulk treppe viis hiiglasuurte maa-aluste kivianumate juurde,

mida ümbritsesid sambad. Aleksandria naised 1 kandsid siit suurtes kruusi-

des head ning jahedat joogivett. Ka maa peal oli rida avalikke kaeve, kus

keegi ei tohtinud joota oma loomi ega loputada pesu või nõusid. Parkides

vulisesid purskkaevud ning basseinides peegeldusid lopsakad lilled. Võis

täiesti unustada, nähes seda kasvu- ja veerohkust, et maailmalinn asetses

kõrve serval. Kodanike kehalise kasvatuse eest hoolitseti suurte spordivälja-

kute asutamisega. Ajaviidet ja meelelahutust pakkusid teatrid, tsirkused,

tantsijad ja lauljad.

Põhjalikult oli hoolitsetud ka kultuurilise elu eest. Aleksand-

ria kuninglik ülikool, nn. muuseum oli sajandeid üks kuulsa-

maid. Suurtele õpetlastele oli kuninga korraldusel kindlus-

tatud igapäevane ülalpidamine ja vabadena leivamuredest või-

sid nad segamatult pühenduda teaduslikule tööle. Nende kasu-

tada olid avarad ruumid õppe- ja uurimistööks, suured taimede

ja loomade kogud ning hiigelsuur, 500 000-köiteline raamatu-

kogu. Viimases töötasid iga päev sajad kirjutajad, valmistades

ärakirju käsikirjadest, mida nende omanikud olid raamatukogule

selleks laenutanud suurte tagatiste vastu.

Teised õpetlased tegelesid raamatute parandamisega ja võõr-

keelsete raamatute tõlkimisega. Muu hulgas tõlkisid 70 Alek-

sandria õpetlast ka Vana Testamendi kreeka keelde. Raamatud

ei olnud muidugi sellised nagu nüüd. Need koosnesid üksikuist

papüüruselehist või -ruhest ja kandsid tiitellehel ka sisukorda.

Pergamonis, ühes teises hellenistlikus kultuurikeskuses ei kirju-

tatud papüürusele, vaid erilisel viisil pargitud kitsenaha riba-

dele. Pergamoni linna nimest tuletub sõna „pärgament“.

Soodsate töötamisvõimaluste tõttu kogunes Aleksandriasse

teadlasi kõikidelt aladelt. Siin oli keeleteadlasi ja ajaloolasi,

matemaatikuid ja astronoome, kunstnikke ja luuletajaid. Eriti

hoogsalt harrastati loodusteadusi. Siin koostas Euk 1 i de s oma

geomeetria põhilaused, Archimedes, kes hiljem Sürakuu-

sasse asus, ehitas pööratava taevagloobuse. Siin töötas ka Äris-
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tarchos, kes esimesena väitis, et Maa on kerakujuline ja tiir-

leb koos planeetidega Päikese ümber. Ent tema õpetus ei löönud

selleaegses teadusemaailmas läbi, jäädes alla Ptolemaiose õpetu-
sele, mille järgi Maa on maailma keskpunktiks, mille ümber tiir-

levad Päike ja tähed.

1. Kuidas tekkis hellenistlik kultuur? 2. Millise ulatuse omandas helle-
nistliku kultuuri piirkond? 3. Mainige hellenistliku kultuuri tsentrumeid!
4. Milles avaldus Ateena kultuuriline tähtsus hellenismi ajal? 5. Mispärast

kujunes Aleksandria üheks tähtsamaks kultuuritsentrumiks? 6. Mainige
mõningaid Aleksandrias teotsenud teadlasi ja nende saavutisi! 7. Milles

seisnes Aristarchose ja Ptolemaiose süsteemi erinevus? Kumb neist lõi

vanal ajal läbi? 8. Millele olid kirjutatud Aleksandria raamatukogu raama-

tud? 9. Missuguse linna nimest tekkis sõna „pärgament“?
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Rooma riik.

I. Rooma vanemast ajast. Usund.

1. Looduslikud tingimused. Rahvastik.

Looduslikud tingimused. Peale kreeklaste saavutasid Euroo-

pas vanal ajal veel kõrge kultuurilise taseme roomlased, kes ela-

sid Apenniini poolsaarel, praeguses Itaalias. Kuigi Itaalia on

mägine maa, pole ta siiski nii killustatud läbipääsematute mäeahe-

likkudega kui Balkani poolsaar. Kui Balkanil läbivad mäeaheli-

kud poolsaare põiki, kulgevad nad siin peamiselt piki poolsaart.

Ühendusepidamine üksikute maaosade vahel oli seega kergesti

teostatav ning eeldusi suurema riigi tekkimiseks enam kui

Kreekas.

Kliima ja maapind olid suuremas osas Itaaliast soodsad põl-

lunduse arenemiseks. Asustuse levides võideti ikka enam ja enam

metsikuid maa-alasid põllukultuurile. Nii kujunesidki Itaalia rah-

vastiku tähtsamaiks tegevusaladeks põllundus ja eriti aiandus,

seda enam et merisõitude ja kaubanduse arenemiseks polnud olud

siin küllaldaselt soodsad. Apenniini poolsaare ranniku lähikonnas

on vähe saari ja loomulikke sadamaid, mis oleksid ergutanud meri-

sõitu. Idarannik on hoopis vaene lahtedest ja läänerannikul lei-

dusid ainult mõned sadamad ja saared.

Maa-alaliselt jaotatakse Apenniini poolsaar neljaks osaks:

Ülem-, Kesk - ja Alam-Itaalia ning saared.

Rahvastik. Itaalia rahvastik polnud oma koosseisult ühtlase

päritoluga, kuid selle enamiku moodustasid indo-germaani ehk

aaria tõugu itaaliku t e suguharud. Viimased asusid Kesk- ja

Lõuna-Itaalias. Väikese itaalikute suguharu järgi sai kogu maa

kreeklastelt oma nime. Itaalikud jagunesid mitmesse suguharru,
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milledest suuremad olid: 1) latiini d, peamiselt Latiumi-nime-

lises maakonnas, 2) mägismaal elavad umbrid ja sabellid. Itaa-

likud olid esialgu poolpõllupidajad, poolkarjakasvatajad, kuid

õppisid peagi kreeka asunikelt käsitöö ja kauplemise. Lõuna-

Itaalias leiduvate kreeklaste asulinnade mõju oli suur ka ita-a-

--likute vaimuelu kujunemisel.
Etruskid. Kultuuriliselt kõige enam arenenud Vana-Itaalia

rahvastikust olid etruskid kreeka asunikkude kõrval. Nad

asusid Põhja-Itaalias, olid osavad kauplejad ja valitsesid Vahe-

mere läänepoolse osa üle, võisteldes kreeklaste ja kartaagolastega.
Suurel arvul veeti välja etruskide tööstussaadusi, nagu

savivaase, pronkspeegleid, lampe ja mitmesuguseid ehteasju.

Väga arenenud oli etruskide ehituskunst. Nad ehitasid

esimestena itaalia rahvast tugevaid linnu, maalingutega kaunista-

tud haudkambreid, kreekalaadilisi maju ja dooria stiilis templeid.
Üldse on nad kunstis ja tehnilisis oskusis palju laenanud kreek-

lasilt.

Etruskide u s u n d oli väga sünge ja julmade kommetega. Ju-

malaid lepitati sagedasti inimohvritega. Mitmed etruskide kom-

bed pärandusid roomlasile, näit, ennustamine ohvrilooma sisi-

konna ja lindude lennu järgi, triumfisõit, gladiaatorite võitlused

jne. On säilinud arvukaid etruskide müürikirju, kuid seni pole
teadlased suutnud neid selgitada. Etruskide õitseaeg polnud

püsiv. VI s. e. Kr. hävitas Kartaago etruskidekaubandusliku võimu

ja IV s. vallutati nad roomlaste poolt.

2. Roomlaste usund.

Roomlaste usundi omapärasusi. Kui kaine ja praktilise mõis-

tusega talupoegrahvas lõid roomlased sellele vastavalt oma usundi.

Jumalais ei ole midagi salapärast, need on vaid vägevad olendid,
kelledega tuleb hästi läbi saada. Inimeste ja jumalate vahel valit-

ses nagu mingi lepinguvahekord: kui inimesed täitsid piinliku

hoolega oma kohustused jumalate vastu, pidid ka viimased oma

kohustusi täitma, s. o. inimesi aitama.

Roomlased ei tundnud huvi jumalate olemuse vastu ja see-

pärast puuduvad täielikult müüdid jumalaist. Seevastu pandi eri-

list rõhku ohvrikommete hoolsale ja täpsele täitmisele, et kind-

lustada ja ära teenida jumalate heatahtlust.
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Roomlaste usund ei ergutanud fantaasiategevust ega kunstilist loomin-

gut ning mõjus pigemini vaimseid tunge tõkestavalt. Kuid selle-eest moodus-

tas ta kindla riikliku ja ühiskondliku elu alustee. Jumalad olid riigikorra,
seaduste ja kommete kaitsejad», ning nende rikkumine tähendas eksimist

jumalate vastu, mis ei või jääda karistamata. Nii mõjutas usuline maailma-

vaade suurelt osalt vana-aja mõlema tähtsama kultuurrahva saatust.

Roomlased lõid eeskujulikult korraldatud riigi, jäädes vaimse kultuuri alal

aga ainult jäljendajaiks. Kreeklaste vaimne looming on kõrgetasemeline
ja mitmekülgne, kuid just oma vaimse vabaduse ja iseseisvuse tõttu ei suut-

nud nad luua ühtlast riiklikku organisatsiooni.

Roomlaste jumalad. Vanadel roomlastel oli jumalaid palju

ja nad juhtisid inimest sündimisest surmani. Nii võimaldas üks

jumal lapsel sündida, teine andis talle elu, kolmas edu, neljas
tunded jne.

Roomlased olid ühtlasi väga sallivad teiste rahvaste usundi

ja jumalate suhtes. Sageli hakkasid nad neidki kummardama.

Mida enam Rooma riik suurenes ja teisi maid ning rahvaid alis-

tati, seda suuremaks kasvas roomlaste jumalate arv.

Eriliselt mõjutasid roomlaste usundit kreeklased. Kokku

puutudes kreeklastega õppisid roomlased tundma nende jumalaid

ning võtsid need omaks, kuigi teiste nimede all. Jumalate isa oli

Jupiter (kreeklaste Zeus), tema abikaasa oli J un o (Hera).

Sõjajumal oli M a r s (Ares), teaduste ja kunstide jumalanna M i -

n e r v a (Pahas Athena), iludusejumalanna V e n u s (Aphrodite),

merejumal Nep t u n (Poseidon), kodukolde-jumalanna Vesta

(Hestia) jne. Viimast teenisid ainult naispreestrid, vestaneitsid,

kes ei tohtinud iialgi abielluda. Üheks tähtsamaks puhtrooma

jumalaks oli kahenäoline Janus. Ta oli hea alguse ja ajajumal,

üks tema nägudest vaatas ette, teine taha — üks tulevikku, teine

olevikku.

Et roomlased panid erilist rõhku jumalateenistuse piinlikule

täpsusele ja korralikkusele, siis oli vaja elukutselisi vaimulikke.

Neid oli väga palju. Kõrgeim vaimulik oli ülempreester, pontifex

maximus. Ta valvas, et jumalateenistus toimuks õieti, et pöördu-

taks õige jumala poole. Teine liik vaimulikke olid ohverdajad

preestrid. Kolmandat liiki vaimulikke nimetati auguriteks: need

olid ennustajad ja pidid ühtlasi kindlaks määrama jumalate tahte.

1. Mispoolest olid Apenniini poolsaarel paremad eeldused ühise riigi
tekkimiseks kui Kreekas? 2. Missugused! asjaolud takistasid kaubanduse

arengut Itaalias? 3. Nimetage Itaalia tähtsamaid rahvaid? 4. Missugune

rahvas avaldas eriti suurt mõju itaalikute ja etruskide kultuurisse? 5. Mil-
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les erines roomlaste ja kreeklaste suhtumine jumalaisse? 6. Mispärast vaja-
sid roomlased tingimata preestriseisust? 7. Mis te arvate, mispärast võtsid

roomlased meeleldi võõraid jumalaid omaks? 8. Missuguseid ülesandeid

täitsid jumalad roomlaste era- ja ühiskondlikus elus? 9. Missugused rooma

jumalad vastasid kreeklaste tähtsamaile? 10. Missugused ülesanded olid

auguritel?

11. Rooma vabariik (510—30 a. e. Kr.)

1. Rooma riigi tekkimine.

Rooma asutamine. Itaalikute suguharudest arenesid kõige
kiiremini latiinid, kes asusid Tiberi jõe orus Latiumi maakonnas.
25 km jõesuudmest, kaitstuna soodest ja vetest, kujunes nende

tähtsam keskus — Rooma linn.

Muinasjutu järgi on Rooma linn asutatud a. 753 vendade Romuluse ja
Remuse poolt. Nende esiisa, troojalane Aeneas olevat pärast Trooja hävi-

tamist põgenenud Itaaliasse, kus hiljemini tema järeletulijad valitsenud

Alba Lõnga linnas. Alba Lõnga kuningas Numitor tõugati troonilt ta venna

Amuliuse poolt, kes ise sai siis valitsejaks. Numitori tütrest Rea Silviast

tegi Amulius preestrinna, kes ei tohtinud abielluda. Ent Rea Silvia sün-

nitas kaksikud Romuluse ja Remuse, salajasest abielust sõjajumal Marsiga.
Kartes poistest kasvavat endale kättemaksjaid, käskis Amulius visata lap-
sed Tiberisse. Veevool kandis aga lapsed korviga kaldale, kus neid toitis

algul emahunt ja hiljem kasvatas üks karjane. Üleskasvanult asutasid nad

endale linna. Viimasele nime andmisel läinud aga vennad tülli ja Romulus

tapnud Remuse, saades ise kuningaks. Linna nimeks pandi Rooma.

Loomulikult ei tekkinud linn ühekordsest asutamisest, vaid

arenes aja jooksul soodsate tingimuste tõttu. Asudes kolme rahva

(latiinide, sabiinide ja etruskide) kokkupuutekohal ja laevatava

jõe ääres oli Rooma sobiv kaubanduslikuks keskuseks. 25-km kau-

gus merest hoidis liiga sagedastest röövkäikudest meriröövlite

poolt. Varsti tõuseb Rooma juhtivale kohale Latiumis, laienda-

des oma maa-ala mereni, kus asutatakse Ostia sadam.

Rooma esimeste sajandite ajalugu, kuningateaeg, on legen-
daarne. A. 510 kukutati Roomas kuningad ja seati sisse vaba-

riiklik kord.

2. Vabariiklik kord ja seisuste võitlused.

Riiklik kord ja ametnikud. Vabariiklikule korrale siirdu-

mine ei nõrgestanud Roomas riiklikku võimu. Riigi juhtimine
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jagati ainult suurema hulga inimeste vahel, et piirata võimu kuri-

tarvituse võimalusi.

Rooma riigielu juhtimine toimus vabariigiajal senati-nimelise

nõukogu, rahvakoosoleku ja seal valitud ametnikkude kaudu.

Eluaegse kuninga asemele valiti üheks aastaks kaks kon-

sulit, kes olid kõrgeimad kohtunikud, vägede ülemjuhatajad ja

riigi esindajad. Konsulite ees käisid 12 liktorit, õlal kepikimbud,
millede sisse oli pistetud kirves, konsuli piiramatu kohtuvõimu

tunnuseks. Liktorid olid harilikult konsuli poolt tehtud kohtu-

otsuste täidesaatjad. Hiljemini anti kohtuvõim uutele ametni-

kele, preetoritele.
Tsensorite ülesanne oli kodanikkude maksustamine nende va-

randuse suuruse järgi ja ühiskondlikkude maade valitsemine. Hil-

jemini said tsensorid õiguse mitte ainult kodanikkude, vaid ka

senaatorite nimestiku koostamiseks. Nad võisid kõlvatu eluviisi

pärast kustutada nimestikust kodanikke, tagandada senaatoreid ja

nimetada uusi.

E d i i 1 i d e 1 e kuulus politseivõim Roomas. Nende ülesandeks

oli valvata korra ja kodanikkude julgeoleku, linna viljaga varus-

tamise, turul kaubitsemise ja ühiskondlike ehitiste järele. Nad

olid ka avalikkude pidustuste ja mängude (näit, teatrietenduste,

gladiaatorite võitluste jne.) korraldajad.
Erakordsed aegadel (sõja, mässu, kodusõja puhul) anti kogu

võim riigis ühe isiku, diktaatori kätte, kelle ametiaeg kes-

tis 6 kuud. Suure hädaohu puhul nimetas senati käsul üks kon-

suleid oma kaaskonsuli diktaatoriks. Diktaatori võim oli piira-
matu ja kõik juhtivad ametnikud pidid temale täiesti alistuma.

Peale ametnikkude oli Rooma vabariigil veel kaks kõrgemat

võimukandjat asutist, senat ja rahvakoosolek.

Senati, vanade nõukogu, õigused kasvasid tunduvalt vabariigi-

ajal. Senati eluaegseiks liikmeiks kutsuti tsensorite poolt vanade

tähtsate perekondade liikmeid, eriti endisi kõrgemaid riigiamet-

nikke. Senat valmistas ette seadused rahvakoosoleku jaoks ja

kinnitas viimase otsused. Rahvakoosoleku poolt valitud ametni-

kud kuulusid senati kinnitamisele. Riigi välispoliitikat juhtis

senat. Hiljem läks ka riigi rahanduse juhtimine senati võim-

konda ja ainult senati nõusolekul võis riigikassa katta riigi välja-
minekuid. Nii oli senat vabariigiajal tähtsaimaks riigivõimu

kandjaks asutiseks.
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Rahvakoosolekul oli õigus ainult senati või mõne

kõrgema ametniku ettepanekut kinnitada või tagasi lükata. Sisu-

lisi parandusi rahvakoosolek ei saanud teha. Ametnikud valiti

küll rahvakoosolekul, kuid viimane võis otsustada ainult esitatud

kandidaatide suhtes, uue kandidaadi esitamiseks tal õigust ei

olnud.

Rahvastiku sotsiaalne koosseis. Täisõigusliku rooma rahva

moodustasid esialgu ainult linna esimeste elanikkude järeletuli-
jad, nn. patriitsid. Ainult nemad omasid täiel määral

kodanikuõigusi, neile kuulus ka suur osa maad ja neist olenes

üldiste kogukonnamaade kasutamine.

Hiljem linna asuvad võõrad, vabastatud orjad ja nende

järeletulijad, nn. kliendid ei saanud Rooma kodaniku õigusi
ja linnas elades pidid nad endid mõne roomlase kaitse alla andma,
jäädes viimaseist täiesti sõltuvaiks. Oma kaitseja vastu oli neil

mitmesuguseid kohustusi.

Kolmanda rahvaklassi moodustasid plebeid. Need olid

küll vabad inimesed, kuid nende poliitilised õigused olid piira-
tud. Küll pidid nad aga kandma kohustusi täisõiguslike Rooma

kodanikkudega võrdselt — teenima sõjaväes ja maksma makse.

Peale kolme eelmainitud seisuse oli Roomas veel arvukas

hulk orje, kes kuulusid täiesti oma isandate eraomandisse.

Seisuste võitlus. Rooma vabariigiaja esimesel poolel oli

tähtsamaks ühiskondlikuks nähtuseks patriitside ja plebeide

vaheline võitlus. Kandes riigi vastu patriitsidega võrdseid

kohustusi, nõudsid plebeid endile ka samu õigusi poliitilises elus.

Selle omavahelise võitluse põhjused olid peale poliitilise ka

majanduslikud. Tol ajal Roomas kehtivate seaduste järgi
läks 1/3 võõrailt võidetud maist riigile. Kuid ainult patriitsidel
oli õigus neid kasutada, kuigi plebeid olid samuti osa võtnud

sõjast ja kandnud kulusid. Pikaajaliste sõdade tagajärjel jäi

plebeide majapidamine lonkama, ei suudetud enam toita pere-

kondi ega maksta riigimakse. Plebeist talupoeg oli sunnitud

laenu tegema patriitsilt, suurmaaomanikult. Et aga võlaprot-

sent oli võrdlemisi suur, ei suutnud ta varsti enam oma võlgu

korraldada. Need talupojad kas kaotasid oma talud ja jäid
rentnikena võlausaldaja maale või halvemal juhul müüdi viimase

poolt orjaks välismaale, kuna omale maale orjaks müümine oli

keelatud.
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Patriitside ja plebeide eraldamiseks aitas kaasa ka nende-

vaheliste abielude keeld.

Seisuste võitluse tulemused. Rahvatribuunid. Mainitud põh-

jusil algaski plebeide ja patriitside vaheline võitlus. Plebeid

nõudsid uuendusi oma seisundi parandamiseks, patriitsid aga olid

visad vastu tulema. Et plebeid olid arvuliselt ülekaalus ja moo-

dustasid suurema osa sõjaväest, oli neil mõjuvaks võitlusvahen-

diks ähvardus loobuda riigikaitsest või rännata maalt välja.
Kord lahkusidki plebeid Roomast, läksid relvastatult linna lähe-

dale „Pühale mäele". Siin lõid nad oma laagri üles ja otsustasid

uue linna asutada (a. 494). Nüüd olid patriitsid sunnitud järele
andma. Asutati uus rahvatribuuni-amet.

Rahvatribuunid valiti plebeide hulgast, nende isik oli puu-

tumatu, nende ülesandeks oli plebeide huvide kaitsemine. Nad

võisid peamiselt keelata, mitte käskida. Neil oli õigus tühistada

kõigi vabariigi ametnike, isegi konsulite korraldusi ja seisma

panna senati ja rahvakoosoleku otsuseid, kui need olid plebeide
suhtes ülekohtused. Et olla kättesaadaval abiotsijaile, ei tohti-

nud nad ööbida väljaspool linna ja nende korter pidi alati avatud

olema. Rahvatribuuni laialdased õigused olid kehtivad ainult

rahuajal ja Rooma linna piirides.
Rahvatribuunide ametisse seadmisega paranes plebeide seisu-

kord küll tunduvalt, kuid üheõiguslus ei olnud kaugeltki veel

saavutatud ja võitlus jätkus.
12-ne tahvli seadused. Kõigepealt astusid rahvatribuunid

senise kohtukorralduse vastu. Et kohtunikeks olid patriitsid ja

kohut mõisteti üleskirjutamata tavaõiguse järgi, siis kujunesid

kohtuotsused tavaliselt patriitside huvidele vastavalt. Nüüd nõud-

sid tribüünid seaduste kirjapanekut. A. 450 tegigi senat korral-

duse seaduste üleskirjutamiseks. Selle suure töö sooritasid sel-

leks määratud 10 meest kahe aasta jooksul. Seadused kirjutati
12 tahvlile ja pandi välja Rooma foorumile, kus kõik võisid

nendega tutvuda. Kuigi seadused olid üldiselt väga karmid ega

parandanud õieti kuigi palju senist seisustevahelist õiglusetust,
võidi nüüd vähemalt nende sisuga tutvuda.

Täieliku üheõigusluse teostamine. Võitlus kestis saavuta-

tud pärandusist hoolimata endise visadusega. Plebeid oskasid

osavalt kasutada juhuseid, mil riik oli raskes olukorras, et nõu-

tada endile uusi soodustusi. Nii kaotati varsti patriitside ja
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plebeide vahelise abielu keeld. IV sajandil omandasid plebeid

riigimaade kasutamise õiguse. A. 366 saavad nad

õigused saada valitud konsuliks, hiljem ka teistesse riigiame-
titesse. A. 300 avaneb neil ka võimalus pääseda preestri-
-ametisse.

Võitlus lõppes niisiis täieliku poliitilise ja majandusliku ühe-

õigusluse saavutamisega. Võitluse lõpptulemus oli riigile üli-

kasulik. Siitpeale kadus seesmine pinevus mõneks ajaks ja riik

võis asuda hiilgavaile välissõdadele, mis panid aluse Rooma suur-

riigile.

3. Itaalia vallutamine.

Põhja- ja Kesk-Itaalia vallutamine. Rööbiti sisevõitlusega
suutsid roomlased pidada sõdu, millede tulemusena liideti Roo-

maga peaaegu kogu Apenniini poolsaar.

Tugevamaks vastaseks olid roomlastel etrus k i d. Aasta-

kümneid kestnud võitluse järel õnnestus roomlasil latiinide abiga
vallutada Etruuria (umb. a. 400 e. Kr.).

Etruuria vallutamine lõi pineva vahekorra roomlaste ja
Po orus elutsevate gallialaste vahel. Purustanud roomlaste väe,

tungisid viimased a. 387 Rooma, riisudes ja põletades linna.

Ainult Kapitooliumi kindlus ei alistunud neile. Saanud sõjamak-
suks 1000 naela kulda, lahkusid gallialased Roomast. Etruuria

jäi roomlaste valdusesse.

Nüüd järgnes mitmesuguste Kesk-Itaalia rahvaste allaheit-

mine. Liitudes kord ühe, kord teise naaberrahvaga, nii nagu

see osutus kasulikuks, alistasid roomlased varsti kogu Kesk-

Itaalia. Kõige visamalt panid roomlasile vastu samniidid.

Sõjad nendega kestsid väga kaua ja nõudsid mõlemalt poolt
suurt kangelaslikkust.

Lõuna-Itaalia vallutamine. Pärast Põhja- ja Kesk-Itaalia

vallutamist oli roomlaste võim nii suur, et Lõuna-Itaalias asuvad

kreeklaste asulinnad alistusid peaaegu võitluseta. Ainult rikas

Tarentum ei tunnustanud roomlaste võimu, vaid kutsus Kreeka-

maalt abiks Epeirose kuninga Pyrrhose.
Viimane kavatses luua Lõuna-Itaalias asuvaist kreeka kolooniaist suu-

remat riiki. Pyrrhos tuli suure sõjaväega, kuhu kuulusid muu seas 20 sõja-
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elevanti. Alguses võitis

ta kaks suurt lahingut,

ent ka ta enda kaotused

olnud suured. Pärast

teist lahingut ütelnud

Pyrrhos: „Veel üks sää-

rane võit ja ma olen ka-

dunud." Kolmanda la-

hingu võitsid roomlased,

tulistades Pyrrhose ele-

vante nooltega, millede

ümber olid mähitud põ-

levad takud (a. 275).

Kuigi Pyrrhos sõdis al-

gul väga võidukalt, oli

ta lõpuks siiski sunnitud

Itaaliast lahkuma.

Tarentum pidi
ka lõpuks alistuma

roomlasile. Sellega

olid roomlased kogu

Apenniini poolsaare

peremehed.

Neis sõdades oli roomlasile suureks abiks lepinglaste, s. o

roomlastega liidus olevate naaberrahvaste toetus, kuid veel tõhu-

sam oli roomlaste osa välispo-
liitikas. Rooma ei sõdinud ku-

nagi mitme vastasega, vaid

oskas üht vastast teisest eral-

dada, tehes eraldi rahu.

Sõjaväe korraldus. Kuid

see kõik poleks aidanud, kui

roomlastel poleks olnud häs-

tikorraldatud sõja-

väge. Iga roomlane 17—46

eluaastani oli kohustatud

tarbe korral teenima sõja-

väes. Vaesemad teenisid ja-
laväes ja rikkamad ratsa-

väes. Vabariigi alguses tee-

niti sõjaväes 'ilma palgata,
47. joonis. Piiramistorn ühes tõste-

sillaga ja müürilõhkumise seadisega.

46. joonis. Rooma sõduridi ja nende varustis.
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oma toidu ja sõjava-

rustisega. Kui aga hil-

jemini sõjad muutu-

sid kauakestvaiks, siis

hakkas riik sõdureile

palka maksma. Peale

roomlaste olid sunni-

tud sõjateenistusest
osa võtma ka lepingla-
sed. Sõjaväge juhata-

sid kaks konsulit.

Kummagi käsutuses oli kaks leegioni. Leegioni eesotsas seisid

sõjatribuunid. Igas leegionis oli 4200 jalaväelast, 300 ratsameest

ja pisut enam lepinglasi, peale nende veel käsitöölisi ja toidu-

valmistajaid. Kokku umbes 10 000 meest. Tähtsamaiks relva-

deks olid oda ja mõõk. Algul püüti vaenlast tabada odaga, mil-

lele järgnes võitlus mõõgaga. Kaitseabinõudeks olid kilp, kiiver

ja raudrüü, mis peaasjalikult rinda kaitses. Piiramise korral

tarvitasid roomlased mitmesuguseid sõjamasinaid. Sõjaväes
valitses vali kord, isegi kõige väiksemale eksimusele järgnes
karistus.

48. joonis. Kaitsekatus piirajaile.

49. joonis. Ballist. Palgi- ja
kiviheitemasin.

50. joonis. Katapult. Noolte

heitmise masin.
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Korra valjusest sõjaväes jutustatud näiteks järgmist. Ühes sõjas

keelas üks konsul (Manilius Torquatus) igasugused kahevõitlused vaenlas-

tega. Tema oma poeg alustas aga siiski kahevõitluse. Kuigi ta võitis tähtsa

vaenlase, mõisteti ta sõnakuulmatuse pärast isa poolt surma.

Tegevas sõjaväes, kui lahingut polnud ette näha, ehitasid

roomlased endile korrapärase laagri, mis oli kaitstud valli ja

kraavidega. Niisuguses kindlustatud leeris oli sõjavägi hästi

kaitstud vaenlase ootamatu kallaletungi vastu. Lahingus asusid

jalaväelased keskel, ratsaväelased mõlemal küljel. Jalamehed

seati üles kolmes reas, kusjuures need, kes olid juba kauem tee-

nistuses olnud ja suuremate sõjaliste kogemustega, asetati taha-

poole. Kõik need kolm rida jagunesid väiksemaiks ühikuiks, kes

seati üles vastavalt malelaua üht värvi ruutude asendile. Sel-

line korraldus võimaldas sõjaväel suuremat liikuvust.

Lepinglased. Mitte ainult võita, vaid ka võidetute üle valit-

seda oskasid roomlased. Võidetud rahvad säilitasid oma valit-

suse ja jäid maksuvabaks. Ainult sõja korral olid nad kohusta-

tud Roomat abistama. Kuid nad ei omandanud Rooma kodaniku

õigusi — hääleõigust rahvakoosolekud. Pealegi tehti leping iga

võidetuga eri tingimusil. Nii polnud lepinglaste huvid ühesugu-
sed ja neid ei sidunud ühised eesmärgid Rooma vastu.

Riigi kindlustamiseks asutati sõjaväekolooniad, mis

ühtlasi aitasid kaasa maa romaniseerimiseks. Läbi kogu maa

ehitati nöörsirged sõjateed, mis võimaldasid kiiret liiklemist ja
ühendasid riigi kaugemadki osad Roomaga.

1. Missuguse itaalikute suguharu keskuseks kujunes Rooma? 2. Mispä-
rast oli Rooma asend soodus linna arenguks? 3. Kes asutasid muinasjutu
järgi Rooma? Kelle pojad nad olid? 4. Misnimeline sadiam asus Rooma

läheduses Aadria mere ääres? 5. Millal lõppes Roomas kuningateaeg?
6. Missugused tähtsamad ametnikud olid Rooma vabariigil? 7. Missugu-
sed olid senati ja rahvakoosoleku ülesanded? 8. Missuguseid suuri erine-

vusi märkame, kui võrdleme Rooma ja Eesti vabariigi korda? 9. Mispoo-
lest erines patriitside ja plebeide õiguslik seisund? 10. Kas patriitside ja

plebeide õigusliku seisundi erinevus kajastus ka majanduselus? 11. Missu-

guste võtetega püüdsid plebeid endile õigusi saada? 12. Nimetage plebeide
tähtsamaid võite ajalises järjekorras? 13. Milles seisid rahvatribuuni

ülesanded? 14. Mispärast vajasid eriti plebeid seaduste kirjapanekut?
15. Kais plebeide ja patriitside üheväärseks muutumine olii riigile kasuks või

kahjuks? Mispärast? 16. Mainige rahvaid, kellede maad võitsid roomlased
Itaalia vallutamisel, võitmise järjekorras! 17. Millal kimbutasid gallialased
Roomat? Kust nad tulid? 18. Misnimeline kuningas aitas kaitseda- Taren-

tumi vabadiust? 19. Mrs oli roomlaste võitude põhjuseks Itaalias? 20. Mai-
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nige roomlaste tähtsamaid relvi! 21. Kuidas olid asetatud roomlaste väe-

osad lahingu korral? 22. Missugused võtted kergendasid roomlastel alis-

tatud naaberrahvaste valitsemist?

4. Suurte sõdade aeg.

Kartaago. Tunise väina ääres asetsev foiniiklaste asulinn

Kartaago oli kujunenud oma soodsa asendi tõttu võimsaks ise-

seisvaks riigiks. Talle allus kogu Aafrika põhjarannik. Vahe-

mere läänepoolne osa kuulus „puunlaste“ 1 kaubanduslikku mõju-
piirkonda, Heraklese sammaste kaudu sõitsid nende laevad kuni

Britannia rannikuni. Hispaanias, Sardiinias, Sitsiilias oli Puu-

nia kaubanduslikke asundusi laokohtade ja sadamatega.

Kartaago rikkus oli tingitud ühelt poolt soodsast asendist

rannikul, mis võimaldas laiaulatuslikku kaubanduslikku liikle-

mist, teisest küljest viljakast tagamaast, kus rikaste kaupmeeste
suurtes mõisades töötasid Liibüa orjad.

Rikkaid ja mugavusearmastajaid kaupmehi muidugi ei mee-

litanud karm sõdurielukutse. Selle-eest võimaldas aga Kartaago

jõukus pidada palgasõdureid, kellede abil laiendati võimupiire
üha enam ja enam ning kaitseti edukalt oma huvisid teiste rah-

vaste vastu.

Puunia sõja põhjusi. Rooma ja Kartaago vahekord oli esialgu

väga hea. Mida enam aga roomlaste võim levis Itaalia rannikuil,
seda enam muutusid roomlased talupoegadest kaubandus-

rahvaks, kes püüdis välja Vahemerele. Siin ristusid Rooma ja

Kartaago huvipiirkonnas mille tõttu muutus vaenlikuks

nende kahe riigi vahekord. Et roomlased kohtlesid alistatud rah-

vaid palju pehmemini kui kartaagolased, tekitas viimaseile hirmu

ka asjaolu, et nende asumaad võiksid alistuda roomlasile.

Merisõidu oma kontrolli alla saamiseks Messina väinas, ning seega

Vahemere ida- ja lääneosa vahel üldse, püüdsid kartaagolased' vallutada

kogu Sitsiiliat, kus peale nende asumaa leidus veel Kreeka asulinnu. Pärast

Sitsiilia vallutamist oleks kartaagolastel kerge olnud tungida ka Lõuna- Itaa-

liasse. Seega oli kaalul küsimus, kumb riik suudab end maksma panna

Vahemerel esivõimuna, kummast kujuneb maailmariik.

1 Puunlasteks nimetasid kartaagolasi roomlased.



96

Sõja puhkedes olid vastaste sõjalised jõud enamvähem tasa-

vägised. Kartaagol oli hea merevägi, roomlastel aga tugevam
maavägi. Paremuse andis Roomale siiski asjaolu, et ta sõjavägi
koosnes oma kodanikest ja liitlasist, kuna Kartaago võitles palga-
sõdurite abil. Esimesed sõdisid kodumaa eest, olles täis kuulsus-

iha ja isiklikku vaprust, teised ainult palga pärast ja saagi-
lootuses.

Esimene Puunia sõda (264—241). Esimese Puunia sõja tege-
vusväljaks oli peamiselt Sitsiilia, kus võideldi vahelduva õnnega.
Selle kestel arendasid roomlased juba välja oma sõjalaevastiku ja
võtsid tarvitusele kartaagolastele tundmatud konksud laevade ligi-
tõmbamiseks ja laevu ühendavad sillad. Viimased võimaldasid

roomlasil tungida vaenlase laevale ja sõdida seal nagu mandril.

Kurnava sõja järel olid kartaagolased lõpuks sunnitud

alistuma. Kartaago loobus Sitsiiliast ja maksis roomlastele

hiigelsuure sõjamaksu (umb. 14 milj. Ekr.).
Mõni aasta hiljem vallutasid roomlased keset rahuaega Kar-

taagole kuuluvad Sardiinia ja Korsika. Türeeni meri

muutus seega Rooma sisemereks.

Teine Puunia sõda (219—201). Esimene Puunia sõda tähen-

das Kartaagole suurt lööki. Ta kaotas Itaalia ja Gallia kui head

turud, Sitsiilia, Sardiinia ja Korsika kui provintsid. Eriti kahju-
lik oli kahe viimase kaotus, sest need saared olid rikkad metallide

poolest. Selle kahekordse kaotuse eest püüdis Karta?go leida vää-

rikat vastutasu.

Otsustati vallutada hõbedarikas Hispaania, mis Roomast

kaugemal asudes poleks nii kergesti tüli põhjustanud selle vägeva
riigiga. Hispaania provintsi loomise võttis enda peale tuntud Kar-

taago väepealik Hamilkar, kelle tööd hiljem jätkasid ta väimees

Hasdrubal ja poeg Hannibal. Lühikese ajaga vallutas Hamilkar

Hispaania kuni Ebro jõeni. Püüdes luua vastukaalu kartaago-
lastele Hispaanias astus Rooma liitu Sagentumi linnaga Hispaa-
nia idarannikul. Vastava kokkuleppe põhjal jäi Ebro jõgi Kar-

taago ja Rooma mõjupiirkondade vaheliseks piiriks.
Hannibal. Hamilkari surma järel sai kartaagolaste vägede

juhatajaks 27-a. Hannibal, julge ning andekas noormees hiil-

gavate väejuhi omadustega, jumaldatud oma sõdurite poolt.
Osava strateegina töötas ta välja täpse kava sõjakäiguks Rooma

vastu.
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A. 219 tungis ta oma vägedega üle Ebro jõe ja vallutas Roo-

maga lepingusoleva Saguntumi linna. Kui roomlased nõudsid

kartaagolasilt Kannibali väljaandmist, vastas viimane sõjakuu-

lutusega. Algas 2. Puunia sõda (218—201).

Üleminek Alpidest (218). Kannibal kavatses kiire rünna-

kuga lüüa roomlasi nende endi maal. Et roomlased valitsesid

merel, siis tungis ta suure aafrika-hispaania väega, sõjaelevanti-

dega ja suurema moonavooriga üle Püreneede ja Rhõne’i.

Sügisel algas ta üleminekut Alpidest, kitsaste, järskude

mägiteede kaudu, mis olid kaetud lume ja jääga. Külm, nälg,

ülepingutused, libisemised ja metsikute mägisuguharude kallale-

tungid vähendasid ta sõjaväge poole võrra. Kuid 20 000 Hispaa-

nia jalameest, 6000 Numiidia ratsanikku ja 30 sõjaelevanti jõud-
sid Po orgu, kus Kannibal võimaldas neile kosutava puhkuse.

Cannae (216). Oma üllatava ülesaabumisega Ülem-Itaaliasse

tühistas Kannibal roomlaste pealetungi kavatsuse Kartaagole.
Samal ja järgneval aastal võitis Kannibal roomlasi kolmes kuul-

sas lahingus (Ticinus ja Trebia — a. 218, Trasimenus — 217).
Abiks olid talle roomavaenulised gallialased.

Aga ta ei tundnud ennast siiski küllalt tugevana ründama

Rooma müüre ja siirdus kaitseta jäetud linnast mööda Lõuna-

Itaaliasse, et meelitada sealseid lepinglasi lahku lööma Roomast.

Roomlased hoidusid otsustavast lahingust, ent väsitasid Kanni-

bali vägesid kestva jälitamisega. Alles järgmisel aastal (216)
kohtusid vaenulised väed Apuulias Cannae juures. Vaatamata

roomlaste arvulisele ülekaalule purustas Kannibal täielikult Roo-

ma väed. See hiilgav võit tegi Kannibali Lõuna-Itaalia pere-

meheks. Mitmed mõjukad lepinglased irdusid Roomast. Riigi

lõpp näis saabunud olevat. Kannibal marssis nüüd Rooma peale.

„H annibal väravate ees,“ kostis hirmuhüüd Roomas.

Kuid Rooma senat lükkas kõik vaenlase rahu esildused ta-

gasi ja teatas, et ta ei alusta enne läbirääkimisi, kui viimane

vaenlane on lahkunud Itaalia pinnalt. Rooma pidas üle kuu

leinaaega langenute mälestuseks ja alustas siis uut vägede mo-

bilisatsiooni. Kõik, kes vähegi suutsid relvi kanda, kogu-
nesid sõjaväkke: mehed, noorukid, raugad. Isegi osa orje vabas-
tati maakaitse huvides. Sõjamaksud ja vabatahtlikud annetused

voolasid kokku ja peagi võidi välja saata uus sõjavägi.

97
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Osa Alam- ja Kesk-Itaalia lepinglasi ja Sürakuusa linn läk-

sid üle vaenlase poole ja Makedoonia kuningas sõlmis Kanniba-

liga lepingu. Kuid sõjast tüdinud ning kitsid Kartaago kaup-

mehed ei saatnud Kannibalile küllaldasel määral toetust.

Nii võisid roomlased jällegi varsti asuda pealetungile. Kahe-

aastase piiramise järel vallutasid nad Sürakuusa, kus muuseas

sai surma ka kuulus õpetlane Archimedes.

Scipio. Võitlused Itaalias aga ei viinud mingile tulemusele,
ainult muutsid maa kõrveks. Sõja saatuse otsustasid Rooma

noore väepealiku Publius Cornelius Scipio võidud His-

paanias ja Aafrikas. Valitud väepealikuks, vallutas ta ainsa

käeviipega Uus-Kartaago, puunlaste pealinna Hispaanias. Visade

võitluste järel langes tema kätte varsti kogu Pürenee poolsaar.
Sellest hoolimata viis Hannibali vend Hasdrubal oma väed

üle Alpide, et ühineda vennaga Itaalias. Kuid Metauruse juures

(207) lõid teda Rooma konsulid põhjalikult ja viskasid äraraiu-

tud Hasdrubali pea Hannibali sõjalaagrisse. Ilma kauaigatsetud
venna abiväeta muutusid Hannibali väljavaated lootusetuiks.

Kui Scipio nüüd sõja viis Aafrika pinnale, pidi Kannibal

Itaaliast lahkuma. Zama juures Alžeerias (a. 202) löödi Kan-

nibali esimest korda, aga otsustavalt. See lõpetas sõja.

Võitja Scipio, hüüdnimega Africanus, võis tuhandeid vange

viia oma triumfikäiguks. Kartaago kaotas kõik maad väljaspool
Aafrikat.

Rooma oli Vahemere läänepoolse osa isand ja Itaalia pääs-
tetud semiitide võimust.

Kolmas Puunia sõda (149—146). Kartaago hukkumine.

Teise Puunia sõja järel pidi Kartaago oma sõjalaevastiku ja asu-

maad loovutama Roomale. Hispaania muutus Rooma provint-

siks. Kartaago ei tohtinud alustada sõda Rooma loata ja pidi

poolesaja aasta jooksul maksma iga aasta suurt sõjamaksu.
Et roomlased nõudsid Kannibali väljaandmist, pidi vii-

mane põgenema. Asjatult püüdis ta Süürias õhutada Ida-

maid sõtta Rooma vastu. Kui Rooma nuuskurid piirasid ümber

ta asukoha, surmas kuulus väepealik end mürgiga.
Viiekümne rahuaasta kestel kosus Kartaago uuesti ja ta kau-

bandus saavutas endise õitsengu. See äratas roomlasis kadedust.

Rooma senatis lõpetas senaator Cato iga oma kõne meeldetuletu-

sega: „Muuseas arvan, et Kartaago tuleb hävitada."
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Tõlgendades üht puunlaste väljaastumist piirikaitseks Nu-

miidia vastu kui rahumurret, nõudsid roomlased neilt 360 pant-

vangi ja relvade väljaandmist. Kuid kartaagolaste järeleandmine
siin ei rahuldanud roomlasi, kes esitasid nüüd nõudmise, et

kartaagolased hävitagu oma linn ja koligu sisemaale.

Viimane nõudmine viis kartaagolased meeleheitele.

Uuesti sepitseti sõjariistu, parandati kindlusi ja isegi naised

ohverdasid oma juuksed vibunöörideks. Selle kaheaastase piira-
mise järel vallutasid roomlased Kartaago (a. 146).
Vihaste tänavavõitluste saatel rüüstati ja põletati linn. Seitseteist

päeva põles vallutatud Kartaago. Siis künti isegi linna ase üles,
et siia iial ei tekiks uut asulat.

Idamaade alistamine. Roomlaste edukas vallutuspoliitika oli

suunatud itta. Makedoonia kuninga ühinemine Kannibaliga andis

tõuke Makedoonia vallutamiseks (a. 197). Makedoonia muudeti

Rooma provintsiks.
Kadestades Korintose õitsengut ja kaubandust saatis senat

sõjaväed sinna ja muutis rikka linna tuhahunnikuks. Elanikud

müüdi orjaturul, kunstiesemed viidi Rooma. Kreekamaa ühen-

dati Makedoonia provintsiga (a. 146).

Ka Süüria alistati, kuna Pergamoni kuningas oli sunnitud

pärandama oma riigi Roomale. Sellega oli ka Väike-Aasia muu-

tunud Rooma provintsiks (a. 133).
Lõuna-Prantsusmaal loodi Taga-Gallia (Gallia Narbonensis)

provints (a. 121). Selle laiaulatusliku maadevallutamise taga-
järjel muutus Vahemeri Rooma sisemereks.

1. Millest oli tingitud Kartaago rikkus? 2. Missugustest maa-aladest

koosnes Kartaago riik? 3. Missugustel põhjustel tekkisid Puunia sõjad?
4. Milliseid paremusi oli sõja algul Rooma ja milliseid Kartaago sõjajõu-
dudel? 5. Millal oli esimene Puunia sõda? Kus oli ta peamine tegevusväli?
6. Mispoolest tugevnesid Rooma sõjajõud esimese Puunia sõja kestel? 7. Mis-

suguste rahutingimustega lõppes 1. Puunia sõda? 8. Millised maad valluta-

sid roomlased kartaagolastelt kesk rahuaega? 9. Kuidas püüdsid kartaago-

lased hüvitada oma maadekaotusi 1. Puunia sõjas? 10. Missuguse linna lan-

gemine oli 2. Puunia sõja ajendiks? Millal see oli? 11. Kes oli kartaagolaste,
kes roomlaste tähtsamaks väejuhiks 2. Puunia sõjas? Milles seisid nende

saavutused? 12. Nimetage tähtsam puunlaste ja tähtsam roomlaste võit

2. Puunia sõjas! Millal see oli? 13. Mis oli 3. Puunia sõja ajendiks? 14. Mil-

lal oli 3. Puunia sõda ja millega see lõppes? 15. Missugused riigid Itaaliast

ida pool langesid II s. r<|omlaste kätte?
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5. Olustikust Rooma maailmariigis vabariigiajal.

Provintside valitsemine. Rooma maailmariigi loomine toi-

mus järk-järgult ega olnud lühiajalise vallutuse tulemus, nagu oli

seda Aleksander Suure riik. Sellepärast roomlased suutsid pare-

mini ja otstarbekohasemalt liita vallutatud maid Roomaga.
Kõiki väljaspool Itaaliat leiduvaid maid nimetati provint-

sideks. Neis säilisid küll teatud määral omavalitsused, kuid

nende tegevuse järele valvasid Rooma riigi esindajad. Endised

konsulid ja preetorid saadeti prokonsulite ja propreetorite nime

all provintside asehaldureiks.

Maksude sissenõudmine provintsides renditi üksikuile ette-

võtjaile, nn. publikaanidele. Makstes riigile rendiks aas-

tas teatud summa võisid maksurentnikud provintsidelt nõuda aga

rohkem. Nii olid provintsid kogu vabariigiajal mitte üksi Rooma

riigi, vaid üksikisikute, ametnike rikastumisallikaks.

Rahamajandus. Rööbiti Rooma riigi kiire kasvamisega are-

nes kaubanduslik tegevus ja raha hakkas etendama ikka täht-

samat osa majanduselus. Kaubanduslik tegevus koondus

üksikute rikaste kapitalistide kätte. Rooma sõjaväele järgnes

kõikjal kaupmees ja koondas enda kätte lõviosa kohalikust äri-

tegevusest.
Kõige kasulikumaks osutus kapitalide paigutamine riiklikesse ettevõt-

teisse, nagu sõjaväe varustamine, mäetööstus, eriti aga maksude rentimine

provintsides. See tõi ettevõtjale hiiglaks susid.

Rahamehed* olid huvitatud Rooma maa-ala suurendamisest, sest sellega

kasvas nende rahanduslikkude ja kaubanduslikkude tehingute pindala. Selle-

pärast oli kapitalistide kiht kõige kindlam Rooma vallutuspoliitika toetaja.

Suurmaapidamine. Rooma maailmariigiks kasvamine tõi

pöördelise murrangu Itaalia põllundusse. Sitsiiliast, Aafrikast ja

Egiptusest hakkas suurel määral voolama sisse hea põllupinna
tõttu odavat vilja, millega ei suutnud võistelda Itaalia väikemaa-

pidajad. Viimaste seisukorda raskendasid pidevad sõjad, mis

laastasid maad ja hoidsid talupojad majapidamisest eemal.

Väikemaapidajate vaesumine soodustas suurpõllupidamise
tekkimist. Vaesunud talupojad müüsid oma maa rikkamaile naab-

ritele ja siirdusid mujale, harilikult Rooma, elatusvõimalusi

otsima. Rikkad suurendasid oma maid ka ühiskonnamaade arvel,
millele nad hakkasid vaatama kui oma eriomandile. Nii tekki-

sid suured mõisad, latifundiumid.
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Esialgu jäädi latifundiumides põllunduse juurde. Et siin

kasutati odavat orjade tööjõudu, ei suutnud viljahindade langus

majandust laostada. Sajad tuhanded sõjavangid on muudetud

orjadeks, mistõttu nende hind on väga madal.

Hiljem, kui viljakasvatamine ka latifundiumides osutub välis-

vilja sissevoolu tõttu mitteküllaldaselt tasuvaks, muudetakse suu-

red maa-alad karjamaiks ning minnakse üle karjakasvatamisele

ja aiandusele, mille saadusi vajasid peamiselt Rooma linn ja sõja-

vägi.
Seisused maailmariigi ajal. Nobiliteet. Patriitside ja ple-

beide üheõigusluse saavutamisega ei kadunud Roomas sotsiaalsed

kihid. Kui enne nende erinemine põhjenes sünnipäral, siis nüüd

sai uute klasside aluseks varanduslik olukord. Suurte vallutus-

sõdade ja Rooma maailmariigi päevil muutusid kodanikkude

jõukusevahed aina suuremaks. Väejuhid ja ohvitserid olid oman-

danud lõviosa saagist, sõjaväevarustajad olid head äri teinud,
provintside asehaldurid ja publikaanid vallutatud maades rikas-

tunud. Rikkamaist ja teeneterikkamaist plebeidest koos patriit-

sidega moodustus uus aristokraatia — nobiliteet. See uus kiht

viis lõpuks läbi, et ainult tema hulgast valiti kõrgemaid amet-

nikke ja senaatoreid. Nii kujunes otseses mõttes senaatorite

seisus.

Senaatorite kõrval kuulus nobiliteedi hulka ka ratsanikkude

seisus. See kujunes jõukamaist kihtidest, kes sõjaväes olid tee-

ninud ratsaväelastena. Ratsanike hulka kuulusid m. s. ka pub-
likaanid. Ratsanike ehk rüütlite peamiseks tegevuseks olid rahan-

duslikud operatsioonid. Need pankurid ja suurkaupmehed juhti-
sid kogu Rooma majanduselu ja nad andsid laene isegi mõnin-

gaile Idamaa valitsejaile.
Proletariaat. Erilise rahvakihi Roomas moodustas nn.

proletariaat. See oli kujunenud vabakslastud orjadest ja
maalt linna valgunud talupoegadest, sest talud olid läinud mõisnik-

kude kätte ja viimased kasutasid oma hiighlatifundiumides orjade
tööjõudu. Kuid Roomaski oli paljudel raske leida püsivat tulu-

toovat teenistust, sest seniseil ettevõtjail olid oma kindlad tege-
vuspiirid ja uustulnukale oli edukas võistlus lootusetu.

Aja jooksul töötud rahvahulgad harjusid elama vaesuses ja
tegevusetuses. Nad elasid võrdlemisi viletsais üürikasarmuis ja
hurtsikuis. Eriti pettunud olid need, kes olid sõjas võidelnud isa-
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maa eest. Oma elus ei ihanud nad varsti enam muud kui „leiba

ja lõbustusi0
.

Rahutuste kartusel ja poolehoiu võitmiseks püüd-
sid seda proletariaadile hankidagi võimulolevad või võimulepüüd-
vad rikkad. Rikaste leivaj ägamised, kingitused, avalikud ban-

ketid jne. võimaldasid hädavajalikku eluülalpidamist; peod, tsir-

kus, gladiaatorite võitlused, triumfikäigud jm. pakkusid lõbus-

tust. Kogu see töötu rahvamass harjus niivõrra oma viletsa

eluga, et paljud polekski soovinud lahkuda linnast ka siis, kui

külades oleks kingitud maad harimiseks.

Uus proletariaat hakkas omandama ikka suuremat poliitilist
tähtsust Rooma riiklikus elus. Proletaarlaste hääli ostsid polii-

tikategelased kas endi või oma kandidaatide läbiviimiseks. Pro-

letariaadile, kelle hüüdsõnaks oli „leiba ja lõbu“, sai häälte müü-

mine üheks ülalpidamiseallikaks. Riigiameteisse aga pääsesid
need isikud, kes suutsid proletariaadile meelepärast olla.

Orjad. Tuhandeteviisi müüdi loomadena Deelose orjaturul
sõjavange, võlgadesse jäänud või karistatud provintside elanikke

ja inimestega kauplejate küüsi langenud õnnetuid. Suurtes

rooma mõisades, latifundiumides töötas tuhandeid o r j e. Nende

elu oli äärmiselt vilets. Piitsaga sunniti neid tööle ja öösi maga-

sid nad kokkusurutuna mingisuguses tallitaolises ruumis.

Parem seisukord oli isiklikkudel orjadel, keda

hulgaviisi oli nobiilide teenistuses. Nende hulgas leidus arste,
õpetajaid, ettelugejaid, uksehoidjaid, kokkasid jne. Nende seas

oli palju kreeklasi, keda hinnati nende hariduse pärast.

Orjale vaadati sel ajal kui töövahendile, millega isand võis

talitada oma äranägemise järgi. Kuid sageli anti neile õigus

koguda ka isiklikku varandust ja osta end vabaks. Mõnikord

vabastas isand neid vabatahtlikult, kusjuures nad jäid kliendina

endise peremehe juurde. Vabakslastute lapsed omandasid juba
riigikodaniku õigused. Et orje oli väga mitmesugusest rahvu-

sest, siis nende vabastamine muutis Rooma rahvuslikku iseloomu,
tehes tema rahvusvaheliseks linnaks.

Roomlaste kodune elu. Kuningateajal ja vabariigi algul oli roomlaste

elu väga lihtne. Rooma linn koosnes peaaegu savist või palkidest ehitatudi

hüttidest, mida katsid kõrged õlgkatused. Iga maja sisaldas ainult üht elu-

tuba. Koldest tõusev suits pääses välja läbi ukse, kuna korstnat ei tuntud.

Maja ümbritsesid' laudad. Läbi Rooma liikusid tänavail karjad karjamaale
ning koju. Tänavad olid sillutamata. Ka kõige kõrgemail ametikohtadel ole-

vad inimesed sammusid ise adra taga.
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Aegamööda muutus roomlaste elu-olu kultuursemaks. Jõukamate kih-

tide maja paranes. Tubade arv suurenes. Puumajade asemele tekkisid

kivimajad. Katus ehitati sissepoole längu, mille tõttu vihmavesi voolas
suurde basseini maja keskel. See asetses atriuminimelises neljanurgeli-
ses ruumis. Selles tähtsaimas majaosas võeti vastu külalisi, ohverdati alta-

ril perejumalatele, säilitati kallisasju ja surnud omastest järele-
jäänud mälestusesemeid. Atriumist viisid uksed teistesse ruumidesse. Vaba-

riigi lõpul rikaste majades ehitati lisaks atriumi taha uus

kinnine, sammastega piiratud õu — peristüül ning selle ümber uus kärg
tubasid. Tulid tarvitusele kivitahvleist või mosaiikpõrandad, marmor-

seinad mitmesuguste suurepäraste maalingutega, ilusad vaibadl, toredad ning

mõnusad mööblid. Suviti õitsesid peristüülis lilled, mööda sambaid lookle-

sid lopsakad väätkasvud, valged marmorkujud helendasid keset lehtede rohe-

lust. Maale ehitasid rikkad endile oivalisi suvilaid. Vaesemad Rooma

kodanikud, keda vabariigi lõpul tuli Rooma igast ilmakaarest, elasid üsna

viletsates väikestes majades või suurtes mitmekordsetes üürikasarmu-

tes. Nende väikestesse korteritesse viisid redelkitsad ja pimedad trepid.
Üldiselt kaotas Rooma linn vabariigi lõpul täiesti külasarnase välimuse ning
muutus hellenistlikuks suurlinnaks.

Roomlased tõusid vara ja rõivastusid enamasti lihtsalt, kuid meeldi-

valt. All kanti nn. tuunikat. Selle üle visati tooga (suurrätt), mis ümbritses

keha kaunilt langevais voltides. Naised kandsid peale tuunika veel kandadeni

51. joonis. Atrium.
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ulatuvat kleiti stoolat ning välja minnes võtsid ümber suure neljanurgelise
riide — palla.

Söödi peamiselt taimtoite. Liha tarvitati ainult pidulikel juhtudel.
Veini joodi palju, kuid veega segatult.

Vabariigi lõpupoolel hakkasid rikkamad kodanikud ka söömises, rõi-

vastuses ja ehteis taotlema suurt toredust. Rikaste juures muutusid sage-

daiks haruldaste roogadega uhkeldavad pidusöögid, ka nende igapäevaseiski

eineis hakkasid lihatoidud ja provintsidest toodud kallisroad ja maitse-

ained mängima suurt osa.

Perekonnas valitses isa ülemvõim. Vanemail ajul oli tal võim pere-

konnaliikmete elu ja surma üle. Kui lapsl sündis, toodi see ja pandi isa ette

põrandale. Meeldis ta isale, tahtis isa teda omaks tunnistada, siis tõstis ta

lapse põrandalt üles. Kui ta seda aga ei teinud, siis hukati laps. Kõigis
tähtsamais küsimusis oli isal otsustav sõna öeldfa. Rooma naise

seisukord ei olnud halb. Ta oli palju vabam kui kreeka naine. Ta tohtis võõ-

raste keskel viibida ja pidusöökidest osa võtta. Tema hooleks oli kogu koduse

majapidamise juhtimine.

Kasvatus. Vanemail ajul ei tuntud Roomas avalikke koole.

Kasvatus toimus kodus. Isa ise õpetas poega võimlemises, luge-

mises, kirjutamises ja arvutamises. Ta võttis poja põllule kaasa,
näitas Marsi väljakul talle relvade käsitsemist, tutvustas teda

53. joonis. Liktor. 54. joonis. Rooma mees 55. joonis. Rooma naine

stoolas ja pallas.tuunikas ja toogas.
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õigusemõistmise ja seadustega, rääkis talle rahva usust ja aja-
loost.

Vabariigi lõpupoolel, kui Rooma oli vallutanud palju helle-

nistliku kultuuriga maid, sattus palju kreeka haridust

saanud inimesi Rooma nii orjadena kui ka vabadena. Nüüd läks

moodi lasta õpetada lapsi kas haritud orjadel või anda

neid kreeka koolmeistrite juurde kooli. Need ei tutvustanud lapsi
ainult hellenistlikkude teaduste ja kunstide saavutistega, vaid

õpetasid neile ka kreeka kombeid ja eluviise. Paljud, kes pidasid
lugu rooma vanast kõlblast valjusest, lihtsusest ning asjalikku-

sest, vaatasid kurja pilguga uutele harrastustele ja kommetele.

A. 161 saadeti vanameelsete mõjul isegi kõik kreeka kool-

meistrid Roomast välja, kuid see ajutine määrus ei suutnud
ometi takistada hellenistliku vaimu ja hariduse levimist, sama

vähe kui seadustega sai taltsutada kasvavat toreduseharrastust.

„Hellas võitis võitjad,“ ütleb selle kohta rooma kirjanik Horatius.

Kirjandus, kunst, filosoofia. Tõesti algupärast lõid roomla-

sed vaimuelus vähe. Rooma kirjandus ja filosoofia olid juba algu-
sest peale jäljendanud kreeka autoreid. Ühed autorid aimasid

järele kreeka komöödiakirjanikke, teised dramaatikuid, kolman-

dad Homerost jne. Väejuht Julius Caesar kirjutas oma „Mäles-
tused“ Aleksander Suure väejuhtide eeskujul. Filosoofias kor-

rati kreeklaste mõtteid.

Rooma ehituskunst sai esimesed mõjutused Etruuriast. Sealt

võeti üle atriumiga elamu ning ka roomlaste esimesed templid

56. joonis. Pidulik ohverdamine.
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sarnanesid etruskide omadega. Kuid hiljemini sattus rooma

ehituskunst kreeka kunsti mõju alla. Tarvitati eeskätt toredat

ja üksikasjaderikast korintose stiili. Roomas kerkisid vabariigi

viimasel poolel uhked templid, suured sammastikkudega kauban-

duse- ja kohtuhooned, nn. basiilikad, mis salgastusid ümber turu.

Nendes ehitistes õnnestus rooma ehitusmeistreil ühendada etrus-
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kidelt ülevõetud võlvi kreeka sammastega. Ehitisi kaunistati

sõjasaagina Rooma toodud kreeka kujudega. Hiljemini lõid room-

lased ka ise selliseid kreeklaste eeskujul.

1. Mis te arvate, mispoolest mõjus provintside omamine Roomale kasu-

likult, mispärast kahjulikult? 2. Kelle abil valitseti provintse? 3. Kes olid

publikaanid? 4. Kuidas mõjus Rooma maailmariigiks muutumine majandus-

ellu? 5. Mispärast pooldasid kapitalistid imperialismi? 6. Kuidas mõjus

impeeriumi tekkimine talupoegade olukorrasse? 7. Mispärast olid latifun-

diumid võistlusvõimelisemad väiketalundeist? 8. Millised olid tähtsamad

latifundiumide tooted? 9. Mis eristas uut aadlit muudest rahvakihtidest?

10. Kelle hulgast’valiti senaatoreid? 11. Milline seisus kuulus peale senaato-

rite seisuse veel uude aadlisse? 12. Kellest tekkis orjade seisus?

13. Mis te arvate, mispärast vabastati isiklikus teenistuses olevaid orje ker-

gemini kui latifundiumes töötavaid? 14. Mis rahvusest orjad olid

eriti hinnatud? Mispärast? 15. Kas leiate erinevusi roomlaste ja kreeklaste

viisis orje kohelda? 16. Mispärast muutus Rooma proletariaat riiklikult

seisukohalt hädaohtlikuks? 17. Mis te arvate, mis sundis proletariaati väga

ihaldama lõbustusi? 18. Mils te arvate, missugustel põhjustel muutus roomlaste

elu vabariigi lõpu poole luksuslikumaks? 19. Missuguseid muutusi tegi läbi

jõukama roomlase maja vabariigi kestel? 20. Millest koosnes roomlase rõi-

vastis? 21. Mispärast hakkasid roomlased vabariigi lõpupoolel noortele täie-

likumat haridust andma? 22. Mispärast suhtusid paljud vaenlikult kreeka

haridusse ja kasvatusse? 23. Kuidas mõista Horatiuse lauset: „Hellas või-

tis võitjad"?

6. Kodusõdade aeg.

Sotsiaalsed võitlused.

Reformide vajadus. Nagu nägime, jagunes Rooma kodanik-

kond uuesti kaheks suureks klassiks — nobiilideks ja proletariaa-
diks. Mõlema klassi vahel algas terav võitlus, mida juhtisid
samal ajal tekkivad parteid — optimaadid (senatierakond)
ja populaarid (rahvaerakond). Esimesed toetasid kehtivat

riigikorda, teised püüdsid arendada demokraatlikke riigielu
aluseid.

Arukamad kodanikud mõistsid, et riigi päästmiseks on vaja-
lik sisemine reform. Nad lootsid raskustest üle pääseda talu-

poegade kihi elustamisega. Töötuile oli vaja muret-

seda maad ja juhtida proletaarsed massid linnast maale. Maid
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oleks olnud võimalik hankida rikaste kasutuses olevate ühiskond-

likkude maade arvel, sest nende omanikuks oli tegelikult riik.

Selle kava teostamisele asusid vennad Gracchused.

Tiberius Gracchus. Oma elu ohverdasid maareformi läbi-

viimise eest vennad Tiberius ja Gajus Gracchused. Gracchu-

sed kuulusid kuulsasse ja rikkasse plebeide perekonda. Nende

isa oli olnud konsuliks ja tsensoriks ning rahva poolt väga lugu-

peetud. Ta suri varakult ja ta kahe poja kasvatuse eest hoolit-

ses ema Corne 1 i a, kuulsa Scipio tütar. Oma poegi püüdis ta

kasvatada õiglasteks, ausateks ja rahvast armastavaiks kodani-

keks. Kui kord üks sõbratar Corneliat külastas ning tema ehte-

asju näha soovis, näitas Cornelia oma lapsi ning ütles: „Need
on minu kauneimad ehted.“ Ja kui pojad kasvasid, siis selgus,
et nad on ehteks kogu isamaale. Vanem poeg, Tiberius Gracchus

oli võidelnud vahvasti Kartaago vallutamisel ja Hispaanias. Hil-

jemini oma sõitudel läbi Itaalia koges ta, et väikesed talud on

päris ära kadumas. Ta nägi mõisnikkude toredaid eluhooneid,
ilusaid aedu ning suurepäraseid sööminguid. Teiseks nägi ta

orje ja vaesunud talupoegi ja Rooma proletariaadi viletsust, kes

ilmus riigilt nõudma leiba ning närvepingutavaid tsirkusemänge.
Olude mõjul sai Tiberiusest tuliseim maareformi pooldaja.
Ühel rahvakoosolekul lausunud ta järgmised kuulsad sõnad:

„Metsikutel loomadel on varjupaigad, aga inimestel, kes oma

verd valanud Itaaliat kaitsedes, ei ole muud varandust kui õhk,
mida nad hingavad. Püsivuseta, majata ja eluasemeta peavad nad

ümber hulkuma naise ja lastega mööda maad. Neid hüütakse

maailma valitsejaiks, kuid tõeliselt ei kuulu neile jalatäitki
maad.“ Valitud 133. a. rahvatribuuniks, viis Tiberius

Gracchus läbi agraarseaduse, mille järgi ei tohtinud keegi omada

ühismaad enam kui 500 jugerit (125 ha). Ülejäänud maa pidi
riik võtma uuesti oma valdusele ja jaotama vaestele 30 jugeri
suuruste osadena. Riigi abil pidi neile muretsetama ka põllu-

majanduslik inventar: põllutööriistad, seeme ja loomad. Nii

tekkis kärbitud mõisade arvel 80 000 uut talundit.

Et viia lõpule oma uuenduskavasid, püüdis Tiberius seadus-

vastaselt kindlustada endale ka järgmiseks aastaks tribunaati.

Kuid valimisvõitluses surmati ta senatipartei pooldajate poolt

keppide ja kaigastega ning ta laip visati Tiberisse. Esimest

korda voolas Roomas kodanikuveri.
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Gajus Gracchus. Kümme aastat hiljem (123) valiti rahva-

tribuuniks Gajus Gracchus, andekas ning selge pilguga riigimees.
Viljaseadustega, mis võimaldasid vaeseil ja töötuil Rooma

elanikel alandatud hinnaga vilja saada, võitis ta proletariaadi

poolehoiu. Tööpuudust püüdis ta pehmendada teede ehitamisega.
Kuid Gajus ei piirdunud ainult oma venna kavaga, vaid tah-

tis teha kogu Itaaliat õitsevaks tööstus- ja põllundus-
maaks. Selleks kavatses ta muuta teisi linnu üheõiguslikeks

Roomaga ja anda kõigile lepinglasile kodanikuõigused. See ärri-

tas Rooma kodanikke ja nad kõik, nii senat, ratsanikud kui ka

proletariaat ühinesid ta vastu. Puhkes tänavavõitlus, Gajus
Gracchus põgenes ja laskis end surmata ühe oma orja poolt.
Senat kaalus ta pea kullaga üles ja kolm tuhat pooldajat hukati.

Reformikatsete tulemused. Reformide nurjumises polnud
süüdi ainult nobiliteet, vaid veel suuremal määral Rooma prole-

tariaat, kelle huvides neid uuendusi osaliselt püütigi teostada.

Kuid kõlblas laostumine ja ostetavus olid arenenud nii kaugele,
et paranduskatsed osutusid asjatuiks. Gracchuste-aegset Roomat

polnud enam võimalik valitseda kõikidest kodanikest koosneva

rahvakoosoleku poolt. Ainus võimalus riiki päästa oli ainuvalit-

suse teostamine. Algaski kodusõdade ajajärk, kus Rooma sam-

mus mässult mässule, mis lõppesid keisririigi kehtima hakka-

misega.
1. Mispärast oli Rooma riigi seisukohalt vajalik proletaarlastee maa-

andmine? 2. Mida saavutasid vennad Gracchused oma reformipüüetega?
3. Mispärast kaotas Tiberius Gracchus Roomas kõigi kihtide poolehoiu?
4. Kas suutsid Gracchuste reformid päästa vabariiki laostumisest või mitte?

Mispärast mitte?

Marius ja Sulla.

Rahulolematus kehtiva olukorraga. Gajuse ebaõnnestunud

reformikatsete järel kestsid rahutused edasi ja muutusid peagi

kodusõjaks. Rahvapartei juhiks oli Gajus Marius ja senati-

partei juhiks Sulla. Kord oli üks erakond võimul, kord teine.

Viimaks õnnestus Süllal vallutada Rooma ning ta teostas rea

reforme, sihiga kindlustada senati ja aristokraatia võimu.

Marius ja tema sõjaväereform. A. 107 valiti konsuliks

Marius, talupoja poeg ning karm sõdur, kes oli tõusnud väepea-
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likuks. Sõjavägi ja rahvas jumaldasid teda, rikkad optimaadid

aga pilkasid. Et Marius polnud tähtsast soost, kutsuti teda

„uueks inimeseks". Mariusel õnnestusid hästi sõjalised üritu-

sed. Ta alistas Numiidia kuninga Jugurtha, kes juba aastaid oli

sõdinud roomlaste vastu Aafrikas. Väepealikute ja senati ära-

ostmisega oli Jugurtha ikka pääsenud otsustavast kaotusest.

Samuti vabastas Marius Rooma hirmust germaanlaste ees, kes

olid korduvalt võitnud roomlasi Lõuna-Gallias R

Oma edu võlgnes Marius suurelt osalt uuestikorraldatud sõja-
väele. Seni kutsus senat sõja korral teenistusse kõik maaomani-

kud ja vabastas nad peale sõda jälle. Seega koosnes sõjavägi pea-

miselt talupoegadest. Kui talupojaseisus hävis, vähenes ka

Rooma sõjavägi. Marius aga moodustas varanduseta kodanikest

alatise palgalise sõjaväe, kuhu sõdureid värvati vaba-

tahtlikult. Tähtsaimast kodanikukohustusest sai tasuline elu-

kutse. Oma varustuse sai sõjavägi riigilt. Püsides ka rahuajal
koos ja sõjalisi harjutusi tehes omandas sõjavägi endisega võrrel-

des tunduvalt parema ettevalmistuse.

Kuid uuel väekorraldusel olid ka oma eriomadused. Polii-

tiliselt väheteadlikud ja peamiselt laiematest rahvamassidest tule-

vad sõdurid võitlesid vähem oma isamaa kui oma juhi eest. Vii-

masele vaadati kui tööandjale, kellelt saadi tasu palga ja saagi
näol ja kes varustas neid maaga pärast teenistusaja lõppu. Sõja-
väe suurte lubadustega endi poole võites võisid osavad ning au-

ahned väepealikud teda, kasutada oma plaanide läbiviimiseks ka

siis, kui need suundusid kehtiva korra vastu. Poliitilise elu lavale

astub seega uus tegur — sõjavägi.

Lepinglaste sõda (91—88). Rooma lepinglased hakkasid

nõudma endile Rooma kodanikkudega ühesuguseid õigusi. Kui

senat ja valitsus nende nõudmistele vastu ei tulnud, puhkes mäss.

Et riigil samal ajal seisis ees sõda Pontuse kuninga Mithridate-

sega, oli senat lõpuks siiski sunnitud järele andma ja kõik Itaalia

vabad elanikud said Rooma kodaniku õigused. Kõikjal
hakkasid kehtima rooma õigus ja keel. Senised sugu-

harulised erinevused kadusid kiiresti ja Itaalia muutus ühtlaseks

terviklikuks riigiks.

1 Marius võitis kimbreid ja teutoone nimelt Po orus (10'2., 101. a. e. Kr.).
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Sulla ja esimese kodusõja algus. Mariuse kõrval tõusis

poliitilises elus esile Cornelius Sulla, kes põlvnes vanast, kuid

vaesunud aristokraatlikust perekonnast. Nende ajal tekibki Roo-

mas esimene (a. 88) kodusõda.
Sulla oli väga andekas ja haritud, kuid ühtlasi ka kergemeelne ja

naudinguile kalduv. Temast sai silmapaistev senati ja optimaatide huvide

eest võitleja ja nende võimu jaluleseadja.
Valitud 88. a. konsuliks, tehti Süllale senati poolt ülesandeks minna

sõtta Pontuse kuninga Mithridatese vastu, kes oli tunginud Rooma Aasia

provintsi, et vabastada Idamaid Rooma võimu alt.

Ühenduses Mithridatese sõjaga puhkes Roomas esimene kodusõda

(a. 88). Vaevalt oli Sujlila konsulina asunud sõjateele, kui Rooma rahvakoos-

olek rahvaerakonna algatusel nõudis Sulla tagandamist ja asendamist Mariu-

sega. Sulla pöördus oma vägedega Rooma tagasi ja sundis rahvakoosolekut

end kinnitama tagasi ametisse. Verise tänavavõitluse järel oli Marius sun-

nitud põgenema.

Vaevalt oli Sulla oma sõjaväega läinud Idamaale, kui rahvaerakond

pääses jälle võimule ja Marius pöördus Rooma tagasi. Tema ettevõttel kor-

raldati Roomas rahvaerakonna vastaste tapmine. Mõned päevad peale seda,

kui Marius seitsmendat korda konsuliks valiti, suri ta a. 86.

Sulla riiki valitsemas. Vahepeal võitis Sulla Pontuse

kuninga ja sundis teda kõiki vallutusi Roomale tagasi andma.

Suure sõjaväega saabus ta võidukalt retkelt tagasi Itaaliasse

(a. 82). Rahvaerakonna väed, kes Süllale vastu saadeti, läksid

ta poole üle.

Vallutanud teiskordselit Rooma, laskis Sulla nimetada enda eluaegseks
diktaatoriks. Võidutsev senatipartei korraldas nüüd; kohutava vas-

taste hävitamise. Koostati surmamõistetute nimistud, nn. proskriptsioonid.
Tuhanded hukati, nende varandused konfiskeeriti ja nende maadele asundas

Sulla oma 130 000 sõdurit. Osa konfiskeeritud varandusist kinkis Sulla oma

armualuseile või senatipartei toetajaile. Et oma pooldajate arvu suurendada,
andis ta paljudele hukkamõistetute orjadele vabaduse ja kodanikuõigused.

Diktaatoriks polnud Sulla lasknud end nimetada isikliku võimuiha

pärast, vaid et parem oleks teostada reforme senati võimu kindlustamiseks.

Kolmeaastase valitsemise järel tõmbus Sulla riigijuhtimisest
tagasi ja siirdus oma mõisa, kus ta järgmisel aastal suri (a. 79).

Sulla reformid. Senati võimu kindlustamiseks võeti tsen-

soreilt õigus muuta senati koosseisu. Rahvatribuunide võimu-

piire vähendati tublisti, nii et see amet kaotas oma endise täht-

suse. Kes kord oli olnud tribüün, ei pääsenud hiljemini muisse

riigiameteisse. Tähtsamate riigiametnikkude ametiaega lühen-

dati ja neid võis uuesti ametisse valida ainult teatud vaheaja
järel. Sellega püüti ära hoida mõjukamate isikute võimulepääsu.
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1. Millega on seletatavad Rooma kodusõjad? 2. Missuguse erakonna

juht oli Marius, missuguse Sulla? 3. Missuguste saavutistega omandas

Marius rahva poolehoiu? 4. Mil viisil võis Mariuse sõjaväereform muutuda

hädaohtlikuks vabariiklikule korrale?* 5. Mida näitab asjaolu, et Sulla mää-

rati senati, Marius aga rahvakoosoleku poolt väejuhiks Mithridatese vastu?

6. Kuidas püüdis Sulla kindlustada senati võimu? 7. Kuidas said leping-
lased kasu sisetülidest Roomas ja välissõjast Pontuse kuningaga?

Pompeius ja Caesar.

Pompeius. Sulla reformid ei suutnud lõplikult kindlustada

senati võimu. Juhtus ikka jälle pikaajalisi sõdu, mis nõudsid

väejuhatamise usaldamist kauemaks ajaks ühele isikule, andsid

suure võimu ja sõltumatuse sõjaväe poolt hinnatud juhtidele. Üks

selliseid väejuhte oli Pompeius, kes oli saanud kuulsaks juba Sulla

ajal, võideldes Mariuse pooldajate vastu. Mitmes sõjas ja mäs-

sude mahasurumisel kasvas ta kuulsus veelgi.

Orjade mäss (a. 73). Mitu korda varemalt oli summutatud

väiksemaid orjade vastuhakkamist A. 73 puhkes Lõuna-Itaa-

has Capua gladiaatoritekoolis suurem mäss, mis levis üle kogu

Itaalia. Orjade vastu saadetud Rooma konsulite väed purustati.
Mässajate juht Spartakus viis 120 000 orjast koosneva väe Rooma

vastu. Pompeius ja Crassus teotsesid edukalt mässu lik-

videerimisel, lüües orje mitmes lahingus. 6000 vangilangenud

orja löödi risti maanteede äärde. Spartakus ise langes võit-

luses.

Sõda meriröövlitega (a. 67). Paljud laostunud provintside
elanikud ja poliitilised põgenikud Roomast olid ühinenud meri-

röövlitega. Kiliikia ja Kreeta kaljurannikud olid nende pesad.
Sealsed lahekesterikkad ja kaljused kaldad olid röövlitele headeks

peljupaikadeks. Laevad ja sadamad polnud nende ees julged ja
viljavedu Rooma oli takistatud. Ka sõjaväe saatmine meriteel oli

hädaohtlik kõikjal ristlevate röövlilaevade tõttu. Röövitud ini-

mesi müüdi hulgaliselt rahvusvahelistel orjaturgudel või vabastati

kõrge lunaraha eest. Pompeiusele anti kolmeks aastaks

suur võim sõdimiseks meriröövlitega. Paari kuuga hävitas ta

nende pesad ja kindlustas julgeoleku Vahemerel.

Teine Mithridatese sõda (a. 63). Järgmisena võitis Pom-

peius Pontuse kuninga Mithridatese, kes uuesti oli tõstnud mässu
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Rooma võimu vastu. Rooma riigi piirid laienesid Pompeiuse või-

tude tõttu Eufratini. Süüriast sai Rooma provints ja Palestiinas

hakkas kehtima Rooma ülemvõim.

Suurima hiilgusega, rikkaliku sõjasaagiga ja hulga vangi-

dega saabus Pompeius tagasi Rooma.

Esimene triumviraat (a. 60). Et Pompeius oli Rooma

tulles lasknud oma väe laiali, ei suut-

nud ta ilma sellise seljatoeta viia se-

natis läbi nõudmist, et ta sõdureid

varustataks maaga. Sellep*ärast ühi-

nes ta Crassuse ja Caesariga kolmik-

lepingus, nn. triumviraadis.

Crassus, suurim Rooma pankur,
oli rikastunud Sulla ajal. Suure kuul-

suse oli ta omandanud ka orjade
mässu mahasurumisel.

Gajus Julius Caesar l
,

Mariuse

sugulane, oli kõneosav rahvaerakonna

juht. Kuigi pärit vanast aadlipere-

konnas!, ei hoidnud ta optimaatide

poole, vaid oli ühinenud nende vastas-

erakonnaga. Rahva poolehoiu hanki-

miseks oli ta kulutanud miljoneid

tsirkusemängude ja pidude korralda-

miseks. Olles ühe aasta preetorina

Hispaanias omandas ta pärisrahvaga võideldes suure väepealiku
kuulsuse.

Senat oli võimetu kolme võimsa mehe mõju vastu, kes olid

ühinenud selleks, et aidata üksteist poliitiliste sihtide saavutami-

sel. Pompeius sai maad oma 50 000 veteraanile ja Crassus,
kes otsis spekuleerimisvõimalusi, sai valitsemiseks rikkad Idamaa

provintsid. Caesar valiti konsuliks ning pärast ametiaja möödu-

mist määrati Gallia ja lllüüria valitsejaks.

Caesar Gallias (58—51). Gallias ei leppinud Caesar ainult

endise provintsi valitsemisega ja kaitsemisega, vaid vallutas

1 J. Adamson, Ajaloo lugemik nr. 6 (L. Freiberg, Julius Caesar).
K./Ü. Loodus".

58. joonis. Julius Caesar.
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kogu Gallia. Seni kuulus Taga-Galliast Roomale ainult väike

Vahemere-äärne nurk, muu osa oli killustatud paljude keldi sugu-

harude vahel. Gallia vallutamist on Caesar kirjeldanud oma

„Mälestustes“.

Pealetungivad germaanlased tõrjus ta üle Reini tagasi. Et

näidata Rooma võimu, tungis ta kaks korda üle Reini, kaks korda

üle kanali Britanniasse.

Gallialaste vabadusvõitlus Vercingetorixi juhatusel, mis

ähvardas hävitada Caesari saavutusi, ebaõnnestus. Caesar võitis

otsustava lahingu Aleesia juures (a. 62), Vercingetorix hukati ja
rahu seati uuesti jalule.

Caesari usutamatu edu põhjuseks oli hiilgav väejuhataja-

anne. Oma sõdureid kohtles ta kui seltsimehi. Rünnakud ta

marssis jalgsi oma sõjaväe ees, esimesena ujus läbi igast jõest,

põgenejaid sundis isiklikult võitlusse tagasi.
Reini jõeni ja Atlandi ookeanini laiendas Caesar Rooma

riigi piire. Galliaga võitis ta riigile õitseva provintsi, kaitsevalli

pealetungivate germaanlaste vastu. Kiiresti levisid rooma keel

ja kombed vallutatud maal, kiiresti romaniseeriti gallialased.

Vabariigi hukkumine. Teine kodusõda. Vahepeal oli Cras-

sus Aasias võitluses partlaste vastu saanud surma. Pompeius,
kelles äratas kadedust Caesari edu Gallias, lähenes s en at i p ar-

telle ja sai „konsuliks ilma kolleegiumita", s. o. ainsaks, kaas-

konsulita konsuliks. Juhtivale kohale tõusnud, hakkas ta ajama
Caesarile vaenlikku poliitikat. Caesari Gallia valitsemisaega ei

pikendatud ning senat nõudis, et ta paneks maha väejuhatuse ja
ilmuks Rooma, andma senatile aru oma tegevusest.

Caesar ei täitnud senati soovi, ning sellepärast kuulutati

talle kui isamaa vaenlasele sõda. Nüüd ilmus Caesar Rooma, kuid

koos oma sõjaväega. „Täring on langenud," olevat Caesar ütel-

nud, minnes üle Rubiconi, siinpoolse Gallia piirijõe. Pompeius
koos senatiga põgenes Kreekamaale, sest ta väed ei olnud suuteli-

sed vastu panema Caesari leegionidele. Caesar järgnes talle.

Farsalose lahingus (a. 48) Tessaalias purustas Caesar senati väed.

Pompeius püüdis põgeneda, kuid maandumisel laskis Egiptuse

kuningas ta surmata, et võita Caesari poolehoidu.
Võitnud Pompeiuse poolehoidjad ka Aafrikas ja Hispaanias,

oli Caesari ainuvalitsus kindlustatud. „Tulin, nägin, võitsin"

(veni, vidi, vici), andis ta aru oma tegevusest senatile.
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Caesari ainuvalitsus. Caesar koondas nüüd enda kätte kõik

tähtsamad riigiametid: ta oli eluaegne diktaator, kon-

sul, tribüün ja tsensor. Senati ja rahvakoosoleku otsuse põhjal
saavutas ta veel hulga erakordseid õigusi, näit, õiguse otsustada

sõja ja rahu üle, õiguse kasutada piiramatult riigi raha ja sõja-
jõude, määrata maavalitsejad jne. Senati võimu piirati tundu-

valt ja see muutus tähtsusetuks nõuandvaks asutiseks. Senati

liikmete arvu suurendati 900-le ja uuteks senaatoriteks said Cae-
sari pooldajad.

Näiliselt jäi vabariik oma asutistega küll püsima, kuid

tegelikult oli Caesar ainuvalitseja, monarh. Tema vägede
ülemjuhataja tiitel, imperaator, kujunes hiljem valitseja
nimetuseks näit. Prantsusmaal (tema nimest Caesar sai Saksa-

maal keiser, Venemaal tsaar).

Saanud ainuvalitsejaks, ei jälitanud Caesar senatipartei liik-

meid, vaid kõik tublid ja silmapaistvad mehed võisid saada ameti-

kohtadele. Töötute olukorda parandas ta, korraldades laiaulatus-

likke teede -ja kanaliehitusi. Provintsidesse loodud 80 000

sõduriasundust päästis Rooma liigsest rahvastikust, suurendas

talupojaseisust ja aitas tõhusalt kaasa Vahemeremaade r o m a -

niseerimiseks. Provintsides ta kaotas maksude väljaren-
timise ja seadis sisse kindla järelevalve provintsi ametnike

järele, mille tagajärjel olukord provintsides tunduvalt paranes.

Peale selle väärib tähelepanu veel Caesari kalendrire-

for m. Senise 355-päevase kuuaasta asemele võeti tarvitusele

365-päevane päikeseaasta. Et päikeseaasta kestab tegelikult pisut
kauem, lisandati igale neljandale aastale üks lisapäev. Tema loo-

dud nn. juliaanuse ehk vana kalender oli tarvitusel palju sajan-

deid, Venemaal 1917. aastani.

Caesari tapmine. Et senat tundis end tagaplaanile surutuna

ja alandatuna ja paljud poliitikud kartsid Rooma vabariigi täie-

list hävimist, tekkis Brutuseja Cassiuse juhatusel vande-

selts, kuhu kuulusid paljud senaatorid. Sõprade hoiatusi ja vande-
nõu tunnuseid ei pannud Caesar tähele või ei hoolinud neist. Kui

ta 15. märtsil a. 44 e. Kr. ilmus senatisse, tungisid vandeseltslased

talle pistodadega kallale. „Ka sina, Brutus!“ hüüdnud Caesar,
nähes vandeseltslaste hulgas ka oma senist sõpra Brutust. Caesar

suri kahekümne kolme haavaga kehas, sest iga vandeseltslane oli

otsustanud teda haavata.
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1. Võrrelge Mariust, Sullat, Pompeiust ja Caesarit nende erakondlik-

kude sümpaatiate põhjal! 2. Missuguseis sõdades jäi Pompeius võitjaks?
3. Mispärast sattus Pompeius vastuollu senatiga, mil puhul ta uuesti leppis
temaga? 4. Kuidas püüdis noor Caesar võita endale rahva poolehoidu?
5. Missuguseid ameteid pidas Caesar enne diktaatoriks saamist? 6. Mis-

suguse maa Lõuna-Euroopas vallutas Caesar Rooma riigile? 7. Kuidas tek-

kis kokkupõrge Caesari ning Pompeiuse ja senati vahel? 8. Missuguseid
erinevusi märkame Caesari ja Sulla tegevuses diktaatoritena? 9. Mida tegi
Caesar poliitiliste ja ühiskondlikkude olukordade parandamiseks? 10'. Kust

on pärit nimetus „juliaanuse kalender"? 11. Mis oli Caesari surma põhju-
seks?

Antonius ja Octavianus.

Philippoi lahing (a. 42). Pärast Caesari tapmist selgus, et

senat ei suuda enam juhtida riiki vabariiklikus vaimus. Caesari

pärandile tekkis kolm nõudlejat: 1) vabariiklased, kelle esinda-

jaks olid Caesari tapjad, 2) Antonius, Caesari kaaskonsul ning
truu pooldaja, 3) Caesari sugulane Octavianus, kelle Caesar oli

lapsendanud.

Juba Caesari surnukirstu juures oli A n t o n i u s osanud ära-

tada viha mõrtsukate vastu ja viimased põgenesid Kreekamaale,
kus kogusid sõjaväe vabariikliku korra päästmiseks. Samal ajal
ühinesid Antonius ja Octavianus, hankisid sõjaväe toe-

tusel senatilt endile diktaatori õigused ja läksid vastu vabariik-

laste suurele väele Kreekasse. Philippoi lahingus (a. 42)

purustati vabariiklaste vägi ning selle juhid Brutus ja Cassius

lõpetasid elu enesetapmisega.

Võitjad jagasid riigi endi vahel: Octavianus sai selle lääne-

poolse, Antonius idapoolse osa.

Aktium (a. 31 e. Kr). Antonius valitses Aleksandrias Ida-

maa kuningana. Et abielluda Egiptuse ilusa kuninganna Kleopat-

raga, tõukas ta ära oma endise naise, Octavianuse õe. Rooma

provintse kinkis ta Kleopatrale ja tema lastele ja oma triumfikäi-

gud pidas ta Aleksandrias, mitte Roomas. Tal oli kavatsus eral-

dada Roomast Idamaid iseseisva riigina.

See asi sai sõja põhjuseks Octavianuse ja Antoniuse vahel.

Lääne-Kreeka rannikul Aktiumi juures hävitas Octavianus Anto-

niuse suured lahingulaevad. Antonius põgenes ja tappis enda.
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Octavianus muutus nüüd peremeheks kogu riigis (31). Roo-

ma vabariigi lõpp oli saabunud.

Kleopatra eelistas surma mürgise mao hammaste läbi alandu-

sele, mis oleks oodanud teda, esinedes kõrge vangina Octavianuse

rongkäigus. Viimane aga tahtis osa kunagisest Aleksander Suure

maailmariigist. Egiptus ühendatigi nüüd Rooma impeeriumiga.
1. Kes võistlesid võimu omamise pärast peale Caesari surma? 2. Milline

võimul epretendeerija löödi reast välja Philippoi, kes Aktiumi lahingus?
3. Kel õnnestus pärast Caesari surma ainuvalitsejaks saada? 4. Palju aas-

taid kestis Rooma vabariik?

111. Rooma keisririik (31. a. e. Kr. — 476. a. p. Kr.).

1. Keiser Augustus ja ta järglaste aeg.

Keisririigi tekkimise põhjusi. Põhjused, miks vabariiklik

kord ei suutnud pärast Caesari surma enam püsida, olid mitme-

sugused. Üheks põhjuseks oli sõjaväekorraldus, mis tegi
sõjaväe rohkem sõltuvaks oma väepealikust kui riigist. Iga ener-

giline ja osav väejuhataja võis temale kuuleka sõjaväe abil haa-

rata võimu. Vabariigi langust soodustasid loomulikult rahva-

masside poliitiline vastutamatus, lodevus, isiklikkude

tõekspidamiste puudumine ja teotsemine üksnes tasu- ja saagi-
lootuses. Teisest küljest oli rahvas tüdinud kestvatest mässu-

dest ja sõdadest ning ihkas rahu, mida loodeti saavutada

võimsa valitseja kindla käe all. Tähtsamad ja energilisemad vaba-

riiklased senati parteist olid surmatud kodusõdade ajal. Lõpuks
olid põhjalikult kurnatud provintsid ükskõiksed Rooma

sündmuste vastu. Neile oli täiesti ükskõik, kes oli valitsejaks, kas
senat või ainuvalitseja.

Kõik need eeldused, eriti aga igatsus rahu ja tugeva kesk-

võimu järele lõid soodsa pinna vabariikliku korra hävimiseks ja
ainuvalitsuse tekkimiseks.

Augustuse riigikorraldus. Saanud ainuvalitsejaks, andis

Octavianus a. 27 riigile uue valitsemiskorra, mida nimetatakse

printsipaadi k s. Ta nimetas ennast tagasihoidlikult print-
sepsiks, s. o. esimeseks kodanikuks. Vormiliselt jäi püsima endine

vabariiklik kord ühes senati ja rahvakoosolekuga, kuid tegelikult
oli kõik võim koondunud printsepsi kätte. Tema teenete eest
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annab senat talle aunime Augustus (auväärseim). Keisri isik kuu-

lutatakse pühaks ja puutumatuks.

Kuigi senat jäi püsima, oli keisri võim temast palju suurem.

Augustuse kätte olid ühendatud kõik vabariigiaegsed täht-

samad ametid. Keiser võis tribüünina panna seisma senati

otsuseid, muuta tsenso-

rina senati koosseisu

liikmete tagandamisega

ja uute nimetamisega.
Ta oli ühtlasi ka vägede

ülemjuhataja (imperaa-

tor) ja otsustas sõja

ning rahu üle. Rahva-

koosoleku olulisemad

õigused jäävad väliselt

püsima, kuid tegelikult
on selle asutise mõju
tähtsusetu.

Olukorda provintsi-
des parandati sellega,
et maavalitsejatelt võe-

ti õigus elanikke enda

kasuks maksustada ja
seati sisse ametnikele

tasu maksmine riigi-
kassast.

Keisri isiku kait-

seks lõi Augustus eri-

lise sõjaväe — p r e to-

ri aan i d. Nende tee-

nistusaeg oli lühem ja

palk kolm korda suurem, võrreldes teiste sõduritega

Ligikaudu pool sajandit valitses Augustus rahukeis-

rina Roomas. Kodusõdade ajastu oli möödas. Põllundus, kau-

bandus ja vaimne elu võisid jällegi õitsele puhkeda. Võitlustest

tüdinud kodanikud leppisid meelsasti uue korraga.

Augustuse järeletulijad I sajandil. Et Rooma riik säilitas

väliselt vabariikliku korra, siis ei saanud keisrid surres pä -

59. joonis. Keiser Augustus.
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randada võimu oma suguvõsale. Vormiliselt sai troonile

see, kelle valis senat, tegelikult pidi aga senat tunnistama sageli

keisriks neid, keda toetas sõjavägi. Eriti suurt mõju aval-

das keisri valimisel tema ihukaitsevägi — pretoriaanid. Mõni-

kord aga valisid ka provintsides olevad väeosad oma juhatajate

hulgast keisri. Selle tulemuseks olid sagedased troonitülid.

Esimesel sajandil Augustusele järgnenud keisrid ei olnud

üldiselt silmapaistvad riigimeestena, küll aga mõned hirmuvalit-

sejaina, nagu näit. Nero. Vabariikliku valitsemisviisi viimased

jäänused hävitati ja rahvakoosoleku tähtsus kadus täiesti. Ida-

maal kombeks olev keisri jumaldamine muutus üheks

riigiusu olulisemaks punktiks. Valitsusvastaseid süütegusid
karistati väga karmilt. Üksikisiku vabadust ja puutumatust hin-

das riigivõim vähe.

„Heade keisrite aeg" II saj. II sajandil paranes olukord

tunduvalt. Roomas valitsesid keisrid, keda rahvas nimetas ~head-
eks". Rahva ja riigi hüveolu eest hoolitseti rohkem.

Pillamine keisrikojas kadus, valitsuse väljaminekud vähenesid,

talupoegade eest hoolitseti, korraldades maamüüki, milleks anti

odavaprotsendilist laenu.

Esimesel sajandil oli saanud kombeks, et keiser juba oma

eluajal valis järglaseks tublima oma nõuandjaist ja selle lap-
sendas. See mõjuski, et teisel sajandil valitses üksteise järel
rida häid keisreid.

Silmapaistvam neist oli Tr aj anus (98—117). Rooma

riik saavutas Trajanuse ajal oma suurima ulatuse. Ta vallutas

Armeenia, Mesopotaamia ja Dacia. Kaks esimest provintsi kao-
tati Trajanuse surma järel küll uuesti, kuid Dacia romaniseerus

kiiresti. Riigi laiendamisel püüti saavutada looduslikke piire,
kus need puudusid, täiendati seda kaitsevallide ehitamisega (Doo-
nau ja Reini vahel 550 km pikkune „limes“, Britannias nn. „pik-
tide vall"). Trajanuse järel valitses Hadrianus.

Viimase „hea keisri" Marcus Aureliuse (161—180)

ajal hakkasid põhja poolt germaanlased ründama Rooma riigi

piire, tungides kord isegi Põhja-Itaaliasse. Järk-järgult nõrge-
nes nende rünnakute mõjul Rooma riik, kuni ta paar sajandit hil-

jem langes täiesti germaanlaste saagiks.
1. Loendage põhjusi, mispärast hukkus Rooma vabariik! 2. Kuidas

oli see võimalik, et Octavianus jättis vormiliselt püsima vabariikliku korra,
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ent koondas enda kätte siiski valitsusvõimu? 3. Missugused vabariigiaeg-
sed; ametid koondas enda kätte Octavianus? 4. Millest on tulnud nimetus

„printsipaat“? 5. Mispärast tekkisid peale Augustust keisrite vahetumisel

sageli troonitülid? 6. Iseloomustage Augustusele järgnenud keisreid! 7. Mil-

lal valitsesid „head keisrid"? Nimetage nende poliitilisi teeneid! 8. Mis-

suguse keisri ajal saavutas Rooma riik suurima ulatuse? Millised maa-alad
vallutas ta? 9. Mispoolest halvenes Marcus Aureliuse ajal riigi välispoliiti-
line seisund?

2. Rooma olustikust ja vaimsest elust keisririigi ajal.

Majanduselu. Esimesel ja teisel sajandil omandas Rooma

põllumajandus täielikult aianduse iseloomu. Teravilja kasvatati

ainult orjade toitmiseks. Kui suurte sõdade lõppemise tagajär-

jel vähenes põllunduses kasutatavate orjade arv, hakati tarvi-

tama vabade rentnikkude, nn. koloonide tööjõudu. Viimased

pidid teatud maatüki kasutamise eest tasuma mõisnikule kas na-

tuuras või teoga, mille tõttu nende oma majapidamine kannatas.

Tulemuseks olid talupoegade vaesumine ja sündimuse vähene-

mine. Et jällegi tuli latifundiumides tööjõust puudus, jäeti maad

hoopis kasutamata või lasti nad muutuda karjamaaks.

Hoogsat tõusu oli märgata tööstuses ja kaubanduses. Käsi-

tööliste kõrvale tekkisid suurtööstused ja töölised hakkasid oma

huvide kaitseks koonduma ametiühinguisse. Tööstuslik edu ilm-

nes küll Itaalias ja provintsides, aga ainult mitte Roomas. Roo-

ma rikkad kodanikud lasksid tarbeasju valmistada kodus orjade
poolt ja rooma proletariaat pidas töötamist häbistavaks. Kau-

banduslik liiklemine oli elav nii Rooma maailmariigi üksi-

kute osade vahel kui ka välisriikidega. Kuid üldiselt oli kauba-

bilanss passiivne ja selle tagajärjel vähenes riigi väärismetalli

hulk, mis muutus hädaohtlikuks rahvamajandusele.
Liiklemine. Kaubanduslikku elevust printsipaadi ajal soo-

dustasid hästikorraldatud liiklemisolud. Veel praegu
kasutatavad laiad sõja- ja kaubateed läbisid kogu riiki: Itaalia,
Kreeka, Väike-Aasia, Põhja-Aafrika, Hispaania ja Gallia. Miili-

kivid nende ääres näitasid kaugust Rooma foorumist, maailma

keskusest („kõik teed viivad Rooma").
Sama elav kui maal oli ka liiklemine merel. India

ookeanist Roomani võisid pärsia, egiptuse, kreeka ja rooma kaup-
mehed endid arusaadavaks teha kahes maailmakeeles: Idamaal
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kreeka ja lääne pool ladina keeles. Ostia sadamas tunglesid kogu
maailma laevad.

Ehituskunst. Suure tulikahju järel, mis hävitas Rooma kei-

ser Nero ajal, kerkis varemeist uus linn palju luksuslikumal kujul.

Endiste lamedate katuste ja pindade asemele ehituste juurde tek-

kisid kaared, võlvid ja kuplid. Pea iga keiser laskis

ehitada omanimelise foorumi, mida ümbritsesid uhked mar-

morehitised, samuti võidukaared, milledele olid raiutud nende

hiilgavad teod. Trajanuse võidukaart ehivad umbes 150

reljeefi, mis kujutavad ta võite daakialaste vastu, ja Tituse võidu-

kaar ülistab Jeruusalema hävitamist.

Suures amfiteatris, Colosseumis, kus peeti loomade ja
gladiaatorite võitlusi, leidus kohti 50 000 inimesele, Circus maxi-

mus, kus korraldati peamiselt võiduajamisi, mahutas koguni
270 000 pealtvaatajat.

Ülimal määral luksuslikud olid ka Rooma saunad. Nende

õuedes olid kohad võimlemisharjutuste jaoks, nende jalutusruu-
mides pidasid õpetlased oma ettekandeid, lugesid luuletajad oma

teoseid ette ja narrid esinesid oma naljadega. Isegi lugemistoad
ja raamatukogud olid saunades.

60. joonis. Rooma supelasutis.
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Itaaliaga võistlesid provintsid oma hiilgusega. Kõrge-
kaarelised veejuhtmed muutsid Põhja-Aafrika ja Süüria kõrved

viljakaks maaks. Linnad uhkustasid laiade tänavatega, templi-

tega, tsirkustega ja amfiteatritega. Tänapäevani on säilinud

rooma asunduste jäljed: sambarusud Aafrikas, veejuhtme võlvid

Lõuna-Prantsusmaal. Veel tänapäev kasutatakse Roomas vanu

vee juhtmeid, Prantsusmaal ja Veronas antakse etendusi

rooma teatreis. Ometi ei tohi arvata, nagu oleksid kõik roomla-

sed asunud kaunites elamutes. Rooma elanike enamikule jäid

sünged üürikasarmud.

■Vi

i

Rooma tänavad jäid peale väheste erandite endiselt kit-

saiks ning kõveraiks. Majad asetsesid tihedalt üksteise kõrval,
nende ülemised korrad ulatusid sageli tänava kohale. Tuli-

kahjud levisid sellises linnas väga kiiresti. Seepärast tundsid

roomlased suurt rõõmu, kui keisrid asutasid elukutselise tule-

tõrje.
Rooma rahvastik. Maailmariigi keskusse, Rooma valgus

kogu riigist õpetlasi, juriste, arste, kunstnikke, kirjanikke, näit-

lejaid, karjäärihimulisi ametnikke ja inimesi muu elukutsega.

62. joonis. Amfiteater (Colosseum).
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Kuid sellest rahvastiku kirjust kogust eraldusid selgesti kaks eri-

nevat kihti: suurmaaomanikud ja suurkaupmehed ning proleta-
riaat. Esimesed elasid külluses, nautides kõiki võimalikke elu-

mõnusid, teised, tööpõlgajad, veetsid oma aja tänavail logeldes,
leiba ja lõbu nõudes ja teenides ülalpidamist osalt oma häälte

müümisega.
Avalikud lõbustused. Suurt tähtsust roomlaste elus omasid

üldised ja avalikud lõbustused, millest võtsid osa nii rikkad kui

vaesed. Vana-Roomas peeti pidustusi peamiselt jumalate auks.

Keisririigi ajal korraldati neid märksa toredamalt keisrite või

auahnete ametnike poolt rahva poolehoiu võitmiseks. Lõbustu-

sile pühendatud päevade arv tõusis aastas üle saja. Selle tule-

museks oli rahvamasside võõrdumine tõsisemast tööst.

Teater huvitas roomlast ainult hiilgava lavastuse või

ettekantavate toredate naljade pärast. Näidendist ei otsitud

sügavamõttelist ja harivat sisu, nagu seda hindasid kreeklased,
vaid lõbusat ajaviidet. Mitu korda suurem oli tung tsirku-

sesse või amfiteatrisse kui teatrisse.

Võiduajamisi tsirkuses vaatama tulid igasugused inimesed,

alates keisri ja senaatoriga, lõpetades proletaarlastega. Võidu-

ajamiste eel korraldati tsirkuses rongkäik. Sellest võtsid osa

pidustusi avav ametnik, preestrid jumalakujude ja keisripilti-

dega ning siis alles võidusõitjad. Viimaseid pidasid ülal ja kooli-

tasid võiduajamistest huvitatud teatud ringkonnad, kelle vankri-

juhid omavahel võistlesid. Võitjad said aupalgaks peale kiidu-

avalduste kas raha, kalli pärja või mõne väärtasja.
Peale tsirkuse armastasid roomlased veel käia amfiteat-

ris. Siinsed etendused olid palju tooremad tsirkuse omadest.

Siin võitlesid gladiaatorid kas üksteisega või kiskjate looma-

dega elu ja surma peale. Gladiaatorid olid algul enamasti surma-

mõistetud vangid ja orjad, aga hiljemini hakkasid ka päris suur-

sugused inimesed gladiaatoriteks. Muu seas esines gladiaatorina

isegi keiser Marcus Aureliuse poeg Commodus ning laskis end

rahadelgi kujutada gladiaatorina.
Pärast etendust amfiteatris või tsirkuses jagasid keisrid

sageli kingitusi või korraldasid üldisi pidusööke, kus ka kõige
vaesemad võisid olla tseesari külalised.

Isegi saunad, nn. termid, olid mõeldud lõbustusasutistena,
kus veedeti suurem osa vabast ajast.
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Roomlaste kõlblus. Riigi algaegadel olid roomlased lihtsad, karmilt
kõlblad talupojad. Lihtsus, julgus, seaduste austamine, riigimeelsus, lühi-

dalt, mehisus oli vana roomlase vooruseks. Tema uhkuseks oli „olen room-

lane" (rivis Romanus sum).

Kuid vallutussõdade järel, mil tutvuti eriti idamaiste mõnusustega, algas
kõlblas langus ja süvenes ikka enam printsipaadi ajal. Endine lihtsus ja
mõõdukus kadusid. Verised ja toored lõbustused muutsid inimesed' nürimeel-
seiks ja julmadeks. Rikastumistung ja nautimisiha viisid sagedasti kuri-

tegudele. „Oo ajad, oo kombed!“ ahastas juba vabariigi lõpupoolel kuul-

saim rooma kõnemees Cicero. Endine abielu pühadus oli kadunud. Sündi-
miste arv vähenes, sest perekonna eest hoolitsemine oleks takistanud elunau-

timist. Lasterikaste perekondade soodustamise ja kõlbluse kaitseks antud

seadused ei suutnud pidurdada üha arenevat kõlblat langust.

Teadus. Teaduste alal ei andnud roomlased peaaegu midagi
uut, vaid kordasid peamiselt kreeka õpetlaste mõtteid. Nii oli

see loodusteaduses, matemaatikas ja ka filosoofias. Tähtsamatest

printsipaadiaegsetest rooma filosoofidest võiks nimetada Epik-
tetost, Senecat ja keiser Marcus Aureliust. Kõik nad olid stoi-

kud, Stoikud rõhutasid mõistusepärast elu ja meelerahu ning
enesevalitsemist igas olukorras.

Ainult ajaloo ja õigusteaduse alal on roomlased pärandanud
järeletulevaile põlvedele mõndagi. Titus Livius koostas
Rooma ajaloo, alates Aenease lahkumisega Troojast ja lõpetades
Augustuse ajaga. Plutarchos koostas silmapaistvate kreek-

laste ja roomlaste biograafiad, Tacitus kirjeldas germaanlaste
elu-olu.

Rooma õigusteadus aga omab veel meie ajalgi suurt

tähtsust. Rooma õiguse areng algas 12 tahvli seadusega.
Alguses oli rooma õigusemõistmine väga formalistlik. Kaebaja pidi

kohtus tarvitama teatud kindlaksmääratud väljendust. Viinapuust ei toh-

tinud ta, näiteks, kõnelda, sest 12 tahvli seadustes ei esinenud seda sõna.

Küll aga võis ta kõnelda lihtsalt puust. Kes pisutki oma sõnades läks kõr-

vale eeskirjust, see kaotas protsessi, kuigi tal sisuliselt oleks ehk olnud

õigus võita. Hiljemini kadusid sellised väiklased määrused ja õigusemõist-
misel peeti enam asja sisulist külge silmas.

Mitmed keisrid lasksid koguda ja korraldada seadusi. Täie-

liku seadustekogu koostamine õnnestus alles VI sajandil, keiser
Justinianuse ajal. Juristid ei korraldanud ainult kehtivaid

seadusi ega andnud nõu kohtuasjus, vaid püüdsid omalt poolt
mõjutada ka seaduseandlust.

Paljud neist arvasid kreeka filosoofia mõjul, et kõik inimesed on sün-

dinud vabadena ja üheõiguslikena ning seetõttu on orjus lubamatu nähtus.
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Ometi ei suutnud nad viia valitsust orjuse ametliku kaotamiseni, kuigi head

keisrid andsid mõnesuguseid orjade seisukorda parandavaid seadusi.

Kirjandus. Rooma kirjanduse „kuldne ajajärk" oli Augus-
tuse valitsuse ajal. Juba enne seda oli ladina keel saavutanud

oma kunstipärase täiuse Cic e r o kõnedes. Homerose eeskujul
lõi Vergilius (71. a. e. Kr. — 19. a. p. Kr.) rooma rahvus-

liku eepose „Aeneis’i“. Horatius (65. a. e. Kr. — 8. p. Kr.)
ülistas oma oodides Augustust ning tema õnnistusrikast valitsust.

Ovidius kasutas oma luuletistes kreeka lugulaulude motiive.

1. Millega on seletatav aianduse areng Itaalias kahel esimesel sajan-
dil? 2. Kes olid koloonid ja millega on seletatav koloonide kihi tekkimine?

3. Mis põhjustas printsipaadiaegse suure tõusu tööstuses ja kaubanduses?

4. Millised asjaolud soodustasid ainelise kultuuri ühtlustamist kogu Rooma

riigis? 5. Nimetage mõningaid roomlaste ehituskunsti hiigelsaavutusi?
6. Iseloomustage jõukate roomlaste kodust elu keisririigi ajal! 7. Missugu-
seid avalikke lõbustusi harrastati eriti keisririigi-aegses Roomas? 9. Võr-

relge teatri tähtsust Roomas ja Ateenas! Millest võiksid olla põhjustatud
erinevused? 9. Milles avaldus keisririigi ajal kõlbluse langus? 10. Mis-

suguste teaduste alal andsid roomlased kõige rohkem uut? 11. Kes olid

roomlaste tähtsamad kirjanikud?

3. Ainuvalitsuslik keisririik.

Diocletianus ja Constantinus.

Riigi nõrgenemine sõdur-keisrite ajal. Kolmandal sajandil
muutusid Rooma riigile hädaohtlikuks paljud välisvaen-

lased. Riigi põhjapiiri ähvardasid mitmesugused germaan-

laste suguharud, tungides üle Reini ja Doonau. Idas tuli

Rooma riigil võidelda vasttekkinud Uus-Pärsia riigiga,

Põhja-Aafrikas tegid röövretki liibüalased ja maurid. Et Rooma

riik pole alati suuteline kaitsema edukalt oma piire pealetungi-
vate barbarite vastu, lubatakse neil asuda riigi pii r i äär-

se i s s e maisse tingimusega, et nad on kohustatud sõjaväes

teenima ja piiri kaitsema. Sõjakohustuslikkude barbarite asun-

damine Rooma riigi piiridesse muutis sõjaväe rahvusvaheliseks

seguks. Seal teenis germaanlasi, illüürlasi, süürlasi ja Aafrika

suguharusid.
Säärasel välispoliitiliselt raskel ajal oleks Rooma vajanud

kindlat korda ja valitsust riigi siseelus. Kuid pea kogu 111 sajan-
dil polnud kumbagi.
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Sõjavägede võim oli nii suur, et nad tõstsid troonile ja tõu-

kasid troonilt keisreid. Saja aasta kestel kandsid umbes neli-

kümmend isikut keisritiitlit, kusjuures vahetevahel oli mitu keis-

rit korraga. Sagedasti olid keisriks provintslased,

isegi kunagised orjad. Selle tulemuseks olid kestvad ja verised

kodusõjad, mis laastasid riigi ja rahva elu. Siiski teostati sõdur-

keisrite ajal (212. a.) üks tähtis uuendus: kõikidele vabadele

kodanikkudele anti Rooma kodaniku õigused. Sellega
kaotati kõik õiguslikud vahed provintside ja Itaalia elanikkude

vahel.

Majanduselu langus. Alatiste sise- ja välissõdade tulemu-

seks oli majanduslik langus. Maa oli rüüstatud, rahva-

arv langenud, liiklemine oli kindlusetuks muutunud. Kauban-

dust halvas pidevalt kasvav meriröövlite arv. Kestvad sõjad
nõudsid tohutuid väljaminekuid ja sellega rööbiti kasvas elanike

maksukoorem. Paljud langesid hädaaegadel suurtesse võlgadesse.
Maksude sissenõudmisel talitati sagedasti ülekohtuselt, sõjavägi
korraldas kohtadel omavoliliselt rekvisitsdoone ja nõudis moona-

vooris käimist. Kõigele sellele lisaks tuli rahaväärtuse langus,
sest keisrid andsid erakordsete väljaminekute katteks välja uut

ja odavat raha, mille väärismetalli väärtus oli ainult V 8 nominaal-
hinnast. Äärmisest viletsusest ja vaesusest ei leidnud kohati

elanikud muud väljapääsu kui põgenesid kohtadelt ja asusid rööv-

lite kilda või läksid elatusvõimalusi otsides barbarite juurde.
Selleaegne olukord kajastub hästi ühel 111 sajandi papüürusel, mis

loendab mitmesuguseid oraaklitele esitatud küsimusi. Sealt paistab,
et inimesi on huvitanud eriti sageli sellised küsimused, nagu: „Kas tehakse

mulle oksjon?“ „Kas muutun kerjuseks?“ „Kas pean põgenema?“ jne.

Üksikud rikkad siiski oskasid kohaneda olukordadega ning

isegi kasutada neid. Kapital näib koonduvat enam suurkapita-
listide kätte, kuna keskmine talupoeg ja kodanik aina vaesuvad.

Diocletianuse ja Constantinuse valitsuskorraldus. Umbes

sada aastat kestnud kodusõdade järel õnnestus ühel sÕdur-keis-

reist, Diocletianusel (284—305) kindlamini endistest haa-

rata võimu. Uue valitsemis- ja troonipärimiskorraldusega püüab
ta kindlustada riigi sisemist rahu. Et riigi ulatuslikkus tegi ras-

keks selle valitsemise ja juhtimise ühest keskusest, eriti sõja

korral, jagab ta riigi valitsemise kaas keisriga. Mõlemad

keisrid (augustused) nimetavad endile troonipärimisõigusega
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abivalitsejad (tseesarid). Sellise

korraldusega lootis Diocletianus päästa
riiki troonitülidest ja kindlustada kõige
tublimate valitsejate võimulepääsu.

Augustused võisid valida kõige kohase-

maid isikuid tseesareiks, kes hiljemini

pidid pärima ka keisrivõimu.

Kuid Diocletianuse korraldus ei suut-

nud ära hoida troonitülisid, mis puhkesid
kohe pärast ta ametist lahkumist (a. 305).
Nendest tuli välja võitjana Constan-

t i n u s, kes sai troonile jällegi sõdurite

«abil. Püüdes kindlustada trooni oma

suguvõsale, kõrvaldas Constantinus seni-

sed kaasvalitsejad ja määras nende ase-

mele oma pojad.
Diocletianuse ja Constantinuse ajal

omandas Rooma riiklik kord lõplikult

absolutistliku kuju. Keiser, isand

ja jumal (dominus et deus), omab piira-
matut võimu, tema sõna on seadus. Ta

ümbritsetakse idamaise luksusega ja au-

avaldustega, üksikasjaliselt ja suure pühalikkusega korraldatud

kojatseremoniaaliga. Nähtamatu laiemale avalikkusele, elab ta

aukartust äratavana nagu jumal templi pühimas paigas.

Senat minetab oma tähtsuse lõplikult ja tema asemele astub

nõuandva tähtsusega „keiserlik nõukogu". Seadusandlus kuulub

täielikult monarhi võimkonda. Endiste valitud ametnikkude ase-

mele asetuvad kõikjal keisri või tema usaldusmeeste poolt nime-

tatud ametnikud, kes on liigitatud kindla auastendi järgi.
Uueks riigi pealinnaks saab Constantinuse ajal Bütsants, mis

omandab nüüd Konstantinoopoli nime. Uus pealinn näis

keisrile olevat soodsam Roomast. Siin puudusid vabariiklikud

pärimused, selle asend oli küllalt soodus nii kaitse kui kaubanduse

mõttes. Ühtlasi asus ta lähemal vaenlaste poolt ähvardatud piirile.
Rooma oli minetanud oma valitseva seisundi — ta polnud enam

maailma pea.

Diocletianuse ja Constantinuse majanduspoliitika. Pillav

õueelu, suur ametkond ja sõjavägi nõudsid riigilt suuri väi j a-

63. joonis. Keiser Constan-

tinuse peakuju.
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minekuid. Selle tasakaalustamiseks pidi riik suurendama

rahva maksukoormat. Iga linna ja maakonna kohta määras valit-

sus maksusumma kindlaks. Linnades jagasid selle üldsumma

maksumaksjate vahel vastavad ametnikud — dekurioonid, maal

mõisnikud.

Maksudekogujad olid vastutavad maksude laekumise eest ja

pidid tasuma puudujäägi omast taskust. Et sellises olukorras

ei tahtnud keegi olla maksudekogujaks, muudeti see amet sun-

duslikuks ja päritavaks. Ka ei tohtinud maksude kogu-
jad kohalt lahkuda.

Ka talupoegadelt võeti liikumisvabadus ja nad muutu-

sid sunnismaiseiks (a. 332). Talupojad-rentnikud, kes

maksid riigile suuri makse, teenisid sõjaväes ja töötasid mõisa-

põllul, sattusid majanduslikult rasketel aegadel võlgadesse ja

püüdsid sellest ummikust pääseda põgenemisega kaugematesse
elukohtadesse. Et see oli riigile kahjulik majanduslikult kui ka

riigikaitse’ seisukohalt, kinnistati talupojad maa külge. Algul
pandi sunnismaisus kehtima riigi piiridel, kus koloo n i d e

põgenemine oli eriti hädaohtlik, hiljemini aga üle kogu riigi.
Samuti muudeti mõningate üldvajalikkude käsitööliste

elukutse sunduslikuks, päritavaks ning neilgi keelatakse elu-

kohalt lahkumine.

Uue korraldusega suurenes mõisnike võim talupoegade üle.

Et makse paremini kätte saada, anti mõisnikele isegi politsei-

jakohtuvõim. Talupojad langesid sellega pooleldi orja seisu-

korda, mis hävitas neis igasuguse huvi ja armastuse riigi vastu.

1. Mispärast sattus Rooma riik 111 sajandil raskustesse? 2. Millest

tekkis talupoegade majanduslik viletsus? 3. Milles seisab Diocletianuse ja
Constantinuse tähtsus Rooma ajaloos? 4. Mispoolest erines uus valitsus-

korraldus printsipaadiaegsest? 5. Mida taheti saavutada kaasvalitsejate

süsteemiga? 6. Mispärast muudeti talupojad sunnismaiseiks? 7. Kuidas

mõjus talupoegade sunnismaiseiks tegemine nende isamaa-armastusse?

4. Kristlus.

Ristiusu põhimõtted. Keiser Augustuse valitsuse ajal sündis

Juudamaal Betlehemi linnas Jeesus Kristus, ristiusu põhjen-

daja. Peale ta surma ristil levitasid ta jüngrid, eriti Paulus,
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tema õpetust ja asutasid kõikjal Rooma riigis kristlikke

kogudusi.
Kristus õpetas, et on olemas ainult üks jumal, kelle kõrval

ei tohi olla teisi. Kõik inimesed, nii rikkad kui vaesed on ühe-

väärsed jumala ees. Ta õpetus oli ühtlasi armastuse- ja vendluse-

õpetus, sest ta käskis inimesi armastada oma ligimest kui ise-

ennast. Kristuse surma lunastavasse mõjusse uskuväile inimes-

tele töötati paremat ja igavest elu pärast surma.

Eeldusi ristiusu levimiseks. Keisriteaegses Rooma riigis
oli pind mitmeti soodus ristiusu levimiseks. Ühtlane Rooma

maailmariik oma eeskujulikult korraldatud teedega, oma ühtlase

hellenistliku-rooma kultuuriga ja oma kahe maailmakee-

lega (ladina ja kreeka) kergendas uue usundi levimist üle kogu

riigi maa-ala. Teisest küljest oli inimeste hingeelu Rooma

riigis kõigiti kohane ristiusu vastuvõtuks ning muutus seda koha-

semaks, mida enam süvenesid korralagedus riigis, vaesumine laia-

des kihtides ja elutühjuse-tunne kõrgemas seltskonnas.

Et ristiusk pöördus esijoones rõhutute ja koormatute poole,
siis leidis ta arvukalt pooldajaid vaeseis rahvamassides ja orjade
seas. Tõotas ju ristiusk maiste kannatuste eest igavest õndsust

pärast surma.

Kuid ka rikkais ja haritud kihtides leidis

ristiusk pooldajaid, sest usk vanadesse rahvuslikesse jumalaisse
oli kadumas. Usuliste tunnete rahuldamist otsiti mujalt. Riigis
levisid mitmesugused usundid. Eriti said võimsaiks idamaised

usundid, näit. Pärsiast pärinev päikesejumala M ithr a kultus.

Kolmanda sajandi teisel poolel, Aurelianuse ajal kuulutati Mithra

isegi avalikult riigi peajumalaks. Need uued usundid kas tõrju-
sid välja vanad usukujutlused või muutsid ja täiendasid neid.

Võitlus ristiusu ja Rooma riigivõimu vahel. Kuigi Rooma

riigivõim oli üldiselt väga leplik võõraste usundite vastu, kujunes

riigi vahekord ristiusuga väga teravaks; kristlaste tõekspidami-
sed käisid mitmes suhtes vastu kehtivaile seadusile ja üldistele

harjumustele. Kristlased, kui ainsa jumala kummardajad, ei

andnud jumalikku au keisrile ega tunnustanud

teisi rooma jumalaid. Nad olid maise elu ja mõnususte

eitajad, ükskõiksed rooma kunsti ja teaduse vastu, hoidusid riigi-
ja väeteenistusest. Ka ei hoolinud kristlased kehtivast sotsiaal-

sest korrast ja jutlustasid vendlusest ja samaväärsu-
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sest Jumala ees. Pealegi moodustasid kristlikud kogudused tea-

tud mõttes riigi riigis, valitsedes endid ise. Riigi seisukohalt võe-

tuna tundusid nad riigivastase poliitilise salaliiduna: harrastasid

kohati kommunistlikku varade-ühisust, õpetasid kõikide sama-

väärsust, tõrkusid keisrile ohverdamast, uskusid uue rahuriigi

saabumist pärast Rooma hukkumist.

Neil põhjusil oli kristlasil kokkupõrge riigivõimuga mööda-

pääsematu. Kui mässulisi ja riigivastaseid hakati neid jälitama.
Esimesena tegi sellega algust keiser Nero a. 64 p. Kr. Neid põletati

tuleriidal, visati metsloomade ette, poodi risti. Ainult metsades ja maa-

alustes matusepaikades, katakombides võisid Rooma kristlikud kogudused,
mis koosnesid esialgu peamiselt orjadest ja vabakslastuist, „vaevatuist ja
koormatuist“, vargsi kokku tulla oma Jumalat teenima.

Hoolimata kõigest tagakiusamisest levis ristiusk ikka enam

ja enam. Need paljud, kes rõõmuga läksid surma usu eest kanna-

tajatena, märtritena, võitsid oma surmaga ikka uusi pooldajaid

Kristuse õpetusele, aegamööda ka haritud kihtides.

Ristiusu võimulepääs. Kui kristlaste arv väga suureks kas-

vas, oli valitsus sunnitud senist usupoliitikat muutma. Milano

ediktiga a. 313 tunnistas Constantinus Suur ristiusu üheõigus-

likuks paljude teiste uskudega Rooma riigis. Ka kristlased võisid

siitpeale saada Rooma riigiametisse.
Teatakse kõnelda juhtumist, mis muutnud keiser Constanti-

nuse seisukohta ristiusu suhtes. Võideldes oma vastaskeisri vastu,
katsetanud Constantinus seda ristiusu Jumala nimel ja saavuta-

nudki võidu vastase üle. See sündmus võitnud keisri ristiusule

ja ristiusulised keisrile.

Et lõpetada tülisid Kristuse õige õpetuse mitmeti tõlgitsemise

üle, kutsus Constantinus a. 325 Nikaiase kirikukogu kokku, kus

esinesid vastamisi kaks erakonda (Ariuse ja Athanasiuse õpetu-

sed). Ägedate vaidluste järel kirikukogu määras kindlaks üldise

katoliikliku usutunnistuse ja ühendas seni ainult nõrgalt üks-

teisega seotud ristiusukogudused üheks riigikirikuks.

Surivoodil laskis keiser Constantinus end ristida. Hiljem

keiser Theodosius kuulutas ristiusu Rooma riigiusuks (a. 380),
katoliku kirik sai riigikirikuks. Lahkusulisi kiusati karmilt,

paganlikele jumalaile ohverdamist karistati kui riigiäraandmist.

A. 394 peeti viimast korda olümpiamänge. Platoni akadeemia

Ateenas hingitses veel kuuenda sajandini, mil ta suleti. Theodo-
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siuse ajast peale taandus paganlus üsna mahajäetud maakol-

kaisse.

Rahvas purustas paganate jumalakujusid ning templeid. Aleksandrias

lõhuti muu seas salapärane Serapise tempel, mis võrratus ilus ja suuruses

vaatas kõrgelt nõlvakult alla linnale ja merele. Sel puhul kartsid paganad,
et ühe vana ennustuse päraselt kogu maailm muutub jälle kaoseks. Aga

„taevas jäi sõbralikuks maa kohal ning Niilus jagas oma õnnistusi nagu

vareminigi".

Kirikukorraldus. Esialgu valitses kristlikes kogudusis täie-

lik üheõiglus — kõik võisid jutlustada ja täita usukombeid. Hil-

jem usaldati jumalateenistuse pidamine selleks valitud koguduse-

liikme, preestri kätte. Et preestreid oli ühes kogukonnas

palju ja usuelu vajas ühtlustamist, valiti preestrite hulgast üks

piiskopiks, s. o. ülevaatajaks. Viimaste hulgast eraldusid

peapiiskopid, kellede mõju oli, teistega võrreldes, palju
suurem ja keda loeti õigeteks usuelu juhtideks. Peapiiskoppidest
tähtsamaks kujunes Rooma kui riigi pealinna piiskop, kellest sai

hiljem paavst, kogu õhtumaise kiriku juht.
Esikohale kristliku kiriku juhtimises püüdis ka Konstanti-

noopoli peapiiskop. Tekkisid tülid, mille tulemuseks oli keskajal
kristliku kiriku jagunemine kaheks — rooma - ja kreeka-

katoliku kirikuks.

1. Milles seisid ristiusu tähtsamad; põhimõtted? 2. Missugused asja-
olud soodustasid ristiusu levikut Rooma riigis? 3. Mispärast ei sallinud

Rooma riigivõimud kristlasi? 4. Missuguse keisri ajal algasid kristlaste

tagakiusamised? 5. Kes tunnustas ristiusu üheõiguslikuks teiste uskudega?
Millal ja missuguse edikti näol toimus see? 6. Kuidas mõjus tagakiusamine
ristiusu levimisse? 7. Mis’ põhjustas keisrite usupoliitika muutumise krist-

laste suhtes? 8. Mispoolest on tähtis Nikaia kirikukogu? Millal see peeti?
9. Milles seisnes Ariuse ja Athanasiuse õpetuse erinevus? Kumb neist pää-

ses kehtima katoliku kirikus? 10; Missugused ametid tekkisid kristlikus

kirikus? 11. Millal kuulutati ristiusk riigiusuks ja keelati paganlikud
jumalateenistused? 12. Mis te arvate, kas ristiusu ainulubatuks kuuluta-

mine tõi kristlikule kirikule kasu või kahju? Mispärast?

5. Rooma riigi jagunemine.

Germaanlaste tungimine Rooma piiridesse. Juba teisel sa-

jandil olid keisrid lubanud paljudel germaanlasil asuda elama

Rooma riigi piiridesse. Constantinus võttis liitlasena Pannoo-

niasse 300 000 vandaali. Tema poegade ajal jätkusid maapuu-
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dust tundvate germaanlaste pealetungid rahvast hõredaks jäänud

Rooma riiki.

A. 375 tungis Aasiast Lõuna-Venemaale metsik mongoli

tõugu rändrahvas —
hunnid, Nad vallutasid osa L.-Venemaal

elavaid goote, teine osa, neist, nn. läänegoodid tungisid hunnide

survel üle Doonau ja said luba elama asuda Möösiasse ja Traa-

kiasse. Läänegoodid ei jäänud ainsaks germaani suguharuks,

kes hunnide survel Rooma riigi piiresse tungisid. Neile järgnesid

hiljem teised. Ka hunnid tegid katset Rooma riigi alasid vallutada.

Riigi sisemine germaanistumine. Nende võitlustega rööbiti

arenes Rooma riigi sisemine „barbaaristumine“. Juba sellest

ajast peale, kui Augustus oli moodustanud endale germaanlasist

ihukaitseväe, tungis ikka enam ja enam germaanlasi Rooma:

leegionäridena, talupoegadena, väepealikutena, ametnikena ja

senaatoritena. Constantinus Suur andis germaanlasile õiguse

pääseda kõrgeile ohvitseri- ja ametnikukohtadele. Samuti toimi-

sid ka järgnenud valitsejad lootuses, et jõurikas ja rikkumatu

loodusrahvas suudab energilisemalt kaitseda riigi huve kui helli-

tatud ja väsinud roomlased.

Riigi jagamine. (Pärast viimase mõjukama keisri Theodo-

siuse surma a. 395 jagasid pojad ta soovile vastavalt riigi

kaheks osaks. Honorius sai lääne-, Arkadius idaosa. See

jagamine võeti ette valitsemisraskuste pärast, mida tekitas mää-

ratu suureks kujunenud riigi valitsemine ja kaitsemine välisvaen-

laste vastu ühele isikule. See jagamine jäi lõplikuks. Ei tõus-

nud ühtegi valitsejat, kes oleks suutnud riiki uuesti üheks tervi-

kuks ühendada.

1. Mispärast suurenes IV sajandi lõpul germaanlaste tung Rooma

riigi piiresse? 2. Kuidas pääsesid germaanlased ametikohtadele riigis?
3. Kes jagasid Rooma riigi lõplikult kaheks osaks ning mispärast?

6. Lääne-Rooma riigi langemine.

Languse käik. Viimased keisrid olid nõrgad valitsejad, kes

ei juhtinud riiki ise, vaid lasksid seda teha germaanlasist väejuhti-

del. Samal ajal jätkus barbarite pealetung, eriti Lääne-

Rooma riigile. Kord-korralt vallutasid germaanlased ühe riigi-
osa teise järel. Nii läksid riigile varsti kaduma Gallia, Hispaania

ja Põhja-Aafrika (a. 429).
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Rooma maailmariik oli kuivanud kokku ainult Itaalia pii-
resse. Aastal 455 rüüstasid ka seal ja isegi Roomas metsikud

vandaalid. Näiliselt valitsesid küll veel roomlasist keisrid, kuid

tegelikult asetavad neid troonile ja tõukavad sealt germaanlasist
väejuhid. Lõpuks kuulutasid heruulid oma väepealiku odo a -

k e r’i Itaalia kuningaks (a. 476). Viimane keiser Romulus

„Augustulus“ tõugati troonilt. See sündmus tähista.bki Lääne-

Rooma riigi lõppu. Lääne-Rooma riigi lõpp tähistab ühtlasi

vana-aj a lõppu ja keskaja algust.

Languse põhjusi. Diocletianuse ja Constantinuse katsed

riiki päästa ei õnnestunud, vaid pikendasid ainult selle surma-

heitlust. Keisririik elab edasi, kuid ühtsoodu nõrgenedes.
Vaesus ja korralagedus suurenevad; sõjavägi, mida täiendatakse

barbaritega, langeb ja piiride kaitsemine nõrgeneb. Elanikud

valguvad maalt linnadesse ja isegi väikelinnad tühjenevad suurte

kasuks. Kultuur kõigis ta avaldusis satub langusse. Absolutist-

lik kord riigivalitsemises. ja sunnikord majanduselus olid

muutnud inimesed ükskõikseks riigi vastu. Seda ükskõiksust

süvendas veelgi ristiusk, mis hoolis vähe kõigest maisest, ka

riigiasjust. Rahvasterännuga esilekutsutud sõjad andsid ainult

välise tõuke juba niikuinii üdini nõrgenenud riigi langemisele.

7. Antiikkultuuri tähtsus.

Kuigi Lääne-Rooma riik lagunes, ei hävinud kõik ta kultuuri-

saavutised, vaid kandusid edasi järgnevasse aega.

Omandanud kõrgema kultuuri kreeklasilt, roomlased oma-

korda kandsid selle edasi läänepoolseisse maisse —

Hispaaniasse, Galliasse, Aafrikasse ja isegi Britanniasse. Kogu
tohutu maailmariigi piirides kujunes ühine kreeka-rooma kultuur,
mis ikka enam ja enam immutas Vahemerd ümbritsevate rahvaste

kõrgemad kihid.

Vallutanud Rooma riigi, ei jäänud sissetungijad, barba-

ri d puutumata vallutatud maa kõrgest kultuurist. Nad õppisid
roomlasilt põllu- ja käsitööviise ja roomlaste linnakultuur mõju-
tas uute linnade tekkimist. Ladina keel jäi pikaks ajaks ainu-

valitsevaks diplomaatide, teadlaste ja kiriku keelena. Rooma

õigusteaduse mõju ulatub nüüdisajani. Püsima jäi ka kristlik
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kirik, mis kujunes järgneval ajastul, keskajal kogu Euroopa
vaimuelu juhtivaks organisatsiooniks, mille kaitse all kanti edasi

mõndagi Rooma riigi kultuurilisest pärandist tulevatesse aega-

desse. Rooma teadused ja kunst, taasäratatud renessansiajal,
andsid tõuke moodsa vaimuelu kujunemisele. Mälestus Rooma

Impeeriumist aitas sisendada keskajal Saksa keisrile ja paavsti-
dele mõtet, et tuleks luua kõigi kristlaste ühine riik.

1. Millal langes Lääne-Rooma riik? 2. Kuidas oli viimse keisri nimi?

Kes sai tema asemel kuningaks? 3. Mispoolest on L.-Rooma riigi langemis-
aasta ajaloos tähtis? 4. Millised; olid L.-Rooma riigi languse põhjused?

5. Milles seisneb antiikkultuuri tähtsus meie aja seisukohalt?
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Keskaeg.

1. Riikide kujunemine esimestel sajanditel peale Lääne-

Rooma riigi hävingut.

Germaanlased jagavad Lääne-Rooma riigi.

Indoeurooplased ja nende rändamine. Aastatuhandeid enne

Kristuse sündi elasid praeguse Euraasia l steppides metsikud

ja sõjakad indo eurooplased ehk aarialased. Häid karja-
maid otsides liikusid nad siin oma veiste ja hobustega ühest

kohast teise. Rahvaarvu kasvades lahkus osa indoeurooplasi oma

senisest asukohast ning läks endale uut kodumaad otsima. Mõned

suguharud rändasid Aasiasse, teised liikusid Euroopas
1õ u n'a, lääne või põhja poole. Indoeurooplased olid väga
sõjakad ja julged ning seetõttu vallutasid nad kerge vaevaga teiste

rahvaste maid. Ka oskasid nad tarvitada hobust lahinguratsuna,
— teistele rahvastele aga oli selline väle koduloom enamasti tund-

matu. Uutes elukohtades segunesid võitjad maa seniste elanikku-

dega. Nii tekkisid Iraani kiltmaal pärslased, Indias hindud, Bal-

kani poolsaarel hellenid, Apenniini poolsaarel itaalikud, Lääne-

Euroopas, Vislast ida pool asetsevad metsaaladel slaavlased ja
baltlased. Seal, kus indoeurooplased asusid vanale kultuurmaale,
muutusid nad ise enamasti kultuurrahvaiks, nagu seda olid näit,

kreeklased ja roomlased. Mujal indoeuroopa rahvad püsisid aga

üsna kaua metsikuina.

Germaanlased saabusid Kesk-Euroopasse hiljem kui muud

indoeuroopa rahvad ning seetõttu pidid nad maa omandamisel

sõdima varem sinna jõudnud rahvastega. Nad jäid elama Kesk-

1 Indoeurooplaste algkodu küsimuses esineb palju erinevaid seisukohti.

Ükski neist pole täiesti kindel.
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Euroopasse ning Skandinaaviasse. Esimestel sajanditel peale

Kristuse sündi oli nende läänepiiriks, vastu Rooma riiki, Reini

jõgi ja lõunapiiriks Doonau.

Germaanlaste igapäevane elu. Germaanlased tõid palju uut

Euroopa tsivilisatsiooni.

Sel ajal, kui suurt Rooma keisririiki läbisid hästisillutatud maanteed,

mida mööda oli mugav sõita ühest linnast teise, puudusid germaanlastel
maanteed veel täiesti. Ühest külast teise liiguti sillutamata radasid ja

metsateid pidi; sildu ei olnud üldse, mistõttu tuli jõgedest kas üle ujuda või

otsida madalamaid kohti läbiminemiseks. Metsi ja soid oli veel üsna palju.

Nende vahel leidus siiski ka põlluks tehtud lagendikke. Põldudel töötasid

enamasti naised, orjad ja raugad. Üldiselt ei pidanud vabad mehed koha-

seks tegelda koduse tööga, vaid küttisid ja kalastasid meelsamini. Põllu-

töö, karjakasvatamine ja muud kodused talitused olid naiste, laste, orjade ja

vanade hoolteks. Andmeid germaanlaste elust leiame peamiselt rooma

ajaloolase Tacituse 1 kirjutisist, mis käsitlevad just läänegermaanlaste olu-

sid, kuid sarnasusi leidus tõenäoliselt ka teiste suguharude juures.

Läänegermaanlased olid Tacituse ajal juba paigalejäänud põlluharija

ja karjakasvataja rahvas. Teised suguharud olid veel rändavad. Põllu-

harimine oli siis veel algelisel tasemel, maa oli külakonna päralt, millest

põllumaa, sageli ka muud maad, näit, heinamaad;, lühema või pikema aja

järel jaotati harijate vahel. Majade ümbruses oli sageli aiamaa, mis oli

taluniku isiklik omand. Elamud ei asetsenud tihedalt küladena koos, vaid

laiali ja linnad puudusid täiesti.

Väliselt olid elamud lihtsad, saviga pätsitud puuhütid, kõrkjaist või

õlgedest katusega. Kaunistuseks olid mõnel pool puust nikerdatud hobuse-

pea kujutised. Majas oli harilikult üks eluruum, lahtise koldega keskel ja

naridega magamiseks seina ääres. Riideist oli tuntud linane, mida kasutati

kehakatteks ühes loomanahkadega. Viimaseid tarvitati ka vaipadeks.

Tolleaegsel! germaanlasil puudus, ühisele kultuurile ja eluviisidele vaa-

tamata, igasugune rahvustunne, mistõttu sõdisid omavahel üksikud sugu-

konnad, külakonnad, isegi perekonnad. Seega on arusaadav ka nende suhe

Rooma riigiga. Germaanlased ei püüdnud seda vallutada teadlikult, vaid

osa neist vaatas Roomale isegi kui sõbrale, kes pakkus kaitset omade vaenu-

liste suguharude vastu. Üldiselt- olid germaanlased sõjakad, suurekasvuli-

sed ning blondid. Nende peamiseks vahelõbuks sõjakas elus olid joomine

ja täringumäng. Mõned sajandid peale Kr. sündimist olid germaanlased

tuntud palgasõduritena Rooma sõjaväes, olles väga lojaalsed. Mitte ger-

maanlaste väline pealetung ei hukutanud Rooma riiki, vaid mitmesaja-aastane,

pikaline, rahulik germaanlaste sissetung ta ellu, mis lõppes valitsusvõimu

ülevõtmisega.

Germaanlased olid värskendav ning uuendav jõud, milles pei-

tusid suured erinevused Roomas kehtivast korrast — suurem

1 Tacitus elas keiser Trajanuse ajal.
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poliitiline vabadus, üksikisiku individuaalse initsiatiivi piirama-

tus, lasterikkad perekonnad jne.
Lääne-Rooma riigi hukkumine ja barbarite riikide tekki-

mine. Hiina riigi laienemisega tekkis Aasias rahvaste liikumine,
millel olid mõjuvad tagajärjed ka Lääne-Euroopa elule.

Hiina piiril elavad mongoli tõugu koli jad rahvad ei tahtnud

rahulikult koos elada hiinlastega ning hakata põldu harima, see-

pärast liikusid nad hiinlaste eest enam lääne poole. Kuulsaimad

neist mongoli rändrahvaist olid hunnid. Juba Aasias võitsid
nad muid rändrahvaid, olgu mongoli, olgu aaria tõust. Hunnid

olid lahinguis küll väga sõjakad, kuid pärast vpitu ei käinud

nad allaheidetutega julmalt ümber, vaid sõbralikult. Seetõttu

sulasid alistatud rahvad kergesti hunnide hulka ning viimaste

arv kasvas väga suureks. Hunnid olid osavad ratsanikud. Rooma

riigis jutustati, et nad veedavad päeva ja öö hobuste seljas, söö-

vad sadulas, vahetavad seal kaupu ja vahel isegi magavad.
Umbes a. 375 p. Kr. tungisid hunnid läbi nn. rahvaste vä-

rava 1 Euroopasse. Nende tulek andis tõuke suureks rahvaste-

rännuks, sest germaani rahvad, kes ei tahtnud neile alistuda,
otsisid põgenedes endile uusi asukohti.

Hunnide Euroopasse saabumisel elasid Mustast merest ja
Doonau alamjooksust põhja pool germaani tõugu goodi d.

Dnestri jõgi jagas goodid ida- ja läänegootideks. Idagoodid alis-

tusid hunnidele, läänegoodid aga palusid luba elama asumiseks

Rooma riigi piiresse, Doonaust lõuna poole. Rooma keiser, kes

kattis alustada sõda gootidega, andiski selleks loa ja goodid asu-

sid elama praegusse Bulgaariasse. IV s. lõpul tõstsid aga lääne-

goodid mässu, lahkusid Bulgaariast ning tungisid V s. alguses
Itaaliasse. Nad rüüstasid siin maad ja läksid edasi Lõuna-Gal-

liasse ja Hispaaniasse, kus asutasid 415. a. läänegootide
riigi. Teisedki germaani rahvad, nähes suure keisririigi jõue-
tust, tulid üle Rooma riigi piiride ning valisid endile uued asu-

kohad. Vandaalid asutasid oma riigi Põhja-Aafrikasse,
burgundid Rhõne’i ja Saõne’i jõgikonda, neist põhja poole,
Reini keskjooksule alemannid; frangid vallutasid maid põhjapool-
ses Gallias ning anglidja saksid lõid palju väikesi riike

Inglismaal, mis samuti kui Gallia kuulus varemini Rooma riigile.

1 Uurali mäestiku ja Kaspia mere vahemaa.
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Galliat tahtsid vallutada ka hunnid, kes olid loonud tugeva

riigi Kesk-Euroopasse. 451. a. tekkis neil seejuures kokkupõrge

rooma ja germaani vägedega Katalaunia väij ui. Hunnid

võitlesid kuulsa kuninga All i1 a juhatusel, ent kaotasid lahingu.
Hunnide riikki lagunes varsti peale Attila surma, ja rahvas segu-

nes teiste rahvastega.

Pärast Lääne-Rooma riigi langemist (a. 476) vallutasid Itaa-

lia idagoodid, kes omakorda alistusid (a. 554) Ida-Rooma keisrile

Justinianus Suurele. Varsti pidi aga Ida-Rooma riik osa maad

Itaalias ära andma germaani tõugu langobardidele (a. 568).

Kristlik kirik. Vana-aja lõpu- ja keskaja algussajandid olid

täis suuri segadusi. Olukord oli äärmiselt ebakindel. Üksikud ini-

mesed, kes olid olnud uhked oma jõukusele, leidsid endid ühel päe-
val paljaksriisutuna vaenlasist. See, kes täna oli veel vaba ning

õnnelik, võis homme olla juba vaenlase ori või koguni surnud.

Selliseil raskeil ajul otsisid inimesed enam kui varemini lohutust

ristiusu kirikult, mis tõotas oma liikmetele taevas igavest elu ja
õndsust. Kirik seisis segaseil ajul kui majakas tormis, näidates

inimesile, kuhu püüda.

Samuti pakkus kirik oma liikmeile kaitset siin maa peal, näit,

abistas puudustkannatajaid. Oma teadmistega abistasid vaimu-

likud ka seal, kus polnudki tegemist nende otseste ülesannetega,
näit, andsid nõu veepaisutamisel, rääkimata sellest, et kogu kas-

vatus ja hoolekanne läks kiriku juhatuse alla. Ilmliku võimu nõr-

kus ainult soodustas kiriku mõju tõusu.

Rooma piiskoppidest hakati IV ja V s. palju enam lugu

pidama kui teistest piiskoppidest Lääne-Rooma riigis, milleks oli

mitmesuguseid põhjusi. Rooma piiskopid olid sobivalt lahenda-

nud usutülid ja kaitsenud kiriku huve. Rooma piiskopkond oli,
võrreldes teiste piiskopkondadega, väga suur: sinna kuulusid ena-

mik Itaaliast, Sitsiilia, Sardiinia ja Korsika. Ja ühe vana vaga-

jutu järgi olid apostlid Peetrus ja Paulus ise asutanud Rooma

piiskopkonna. Peetrus olnud esimene Rooma piiskop. Seepärast
nimetasid Rooma piiskopid endid uhkusega Peetruse järeletuli-

jaiks. Nagu Kristus oli evangeeliumi järgi andnud Peetrusele

suurema võimu kui teistele jüngritele, nii nõudsid Rooma piisko-
pidki endile esikohta piiskoppide seas. Kõik teised kirikujuhid

pidid kuulama nende sõna.
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Rooma piiskoppide seas oli palju vagu ja tublisid mehi. Neist

tähtsaim paavst, Gregorius Suur (elas a. 600 ümber), kor-

raldas jumalateenistusi, mis olid toredamad seniseist, ning võttis

kirikus tarvitusele kunstipärase kirikulaulu. Hoolitsedes ristiusu

levimise eest üritas ta m i s j o n i t öö d kauges Britannias. Sinna

saatis ta 40 munka misjonärideks, et nad pööraksid paganaid
ristiusku. Langobardide kuningate ees astus ta välja
kiriku ja preestrite kaitseks, nii et need loobusidki ristiusulisi taga
kiusamast. Rooma linna rahvale korraldas ta puuduse ajal mak-

suta vilja jagamist.
Selliste meeste, nagu Gregorius Suure tõttu kasvas lugupida-

mine Rooma piiskopest endistes Lääne-Rooma riigi maades. Ida-

Rooma riigis aga hakati kirikujuhiks pidama Konstanti-

noopoli patriarhi. Seal ei tahetud tunnustada paavsti

kirikupeana. Ka erinesid lääne ja ida kirikutegelaste arvamused

ristiusu sisulistes küsimustes. Nii arvasid bütsantslased, et Püha

Vaim läheb välja ainult Jumal-Isast, katoliiklaste arvates lähtus

ta aga nii Jumalast kui ka Jumala Pojast. Lõpuks jaguneski
kogu kristlik kirik kaheks: rooma-katoliku kirikuks läänes ja
kreeka-katoliku kirikuks idas (1054). Sellest aastast loetaksegi
kirik u 1 õ h e algust. Rooma piiskoppi, rooma-katoliku kiriku

pead, nimetatakse paavstiks.
1. Missuguste rahvaste perre arvatakse germaanlased? 2. Kes kuulu-

vad sinna veel? 3. Missugused jõed lahutasid Rooma riiki germaanlaste
maadest esimestel sajanditel p. Kr.? 4. Mille poolest erines tööjaotus ger-

maani külas meieaegsest? 5. Kuidas kasutasid germaanlased küla ühismaid?

6'. Millega veetsid germaani mehed oma vaba aega? 7. Missuguste rahvaste

perre kuulusid hunnid? 8. Mispärast lahkusid hunnid oma esialgselt kodu-

maalt? 9. Millal ja kust saabusid hunnid Euroopasse? 10. Mispärast sula-

sid allaheidetud rahvad kergesti hunnide hulka? Mis te arvate: oli see kah-

juks või kasuks hunnide vägevusele? 11. Missugune oli hunnide tulekul

1) idagootide ja 2) läänegootide saatus? 12. Missugused germaanlaste riigid
tekkisid rahvasterännu ajal Rooma riigi piires? 13. Kelle vahel ja millal

peeti Katalaunia lahing? Milles seisneb ta tähtsus? 14. Missugune oli hun-

nide riigi saatus pärast Attila surma? 15. Mispärast tõusis kristliku kiriku

tähtsus rahvasterännu ajal? Mispärast hakati Rooma piiskoppe pidama
autoriteetsemaiks teistest piiskoppidest? 15. Kuidas hakati hüüdma katoliku

kiriku pead? 17. Mispärast tekkis lõhe rooma- ja kreeka-katoliku kiriku

vahel? Millal? 18. Joonistage umbkaudne Euroopa kaart-visand ning mär-

kige seal noolega: a) hunnide tungimine idagootide alale, b) läänegootide
rändamised! 19. Märkige Euroopa — Põhja-Aafrika kaartvisandile ger-

maanlaste riigid, mis tekkisid Rooma riigi piires rahvasterännu ajal!
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2. Frangi riik (481—843).

Frangi riigi loomine. Pärast Rooma riigi langemist hakka-

sid Reini jõe alamjooksul asuvad frangid laiendama oma maid

lääne ja lõuna poole. Kuningas Chlodovech (481—511),
võimsaim frankide valitsejaist, ühendas kõik frangid oma valit-

suse alla. Ta vallutas Gallia kuni Garonne’i jõeni. Sõjas aleman-

nide vastu vallutas ta kogu alemannide maa. Kui ühes tähtsas

lahingus võit näis kalduvat vaenlaste poole, tõotas Chlodovech

hakata kristlaste Jumala austajaks, kui see annab talle võidu.

Nii sündiski. Varsti laskis ta end ühes 3000 tähtsama mehega
Reimsis ristida.

Chlodovechi järeletulijad jätkasid riigi suurendamist sõja ja
kavaluse teel, vallutades Tüüringi ja Burgundia.

Frangi riigi kujunemisega, muutus ka valitsemisvõim.

Kuningavõimu suurenemist soodustasid võidukad sõjäd, ku-

ninga valdusse minevad peremeheta jäänud võidetud maad ja
muud varandused. Tähtis põhjus võimu koondumiseks üksikisiku

kätte oli riigi suurus, mis raskendas üldise rahvakoosoleku teos-

tamist. Riiki valitsedes liikus kuningas ühest kohast teise.

Raha vähesuse tõttu oli majandusel naturaalmajanduse ilme. Raha oli
käibel maal vähe ning seepärast maksti kuningale makse põllusaadustes.
Neid ühte kohta kokku vedada oleks aga suures riigis olnud tülikas. Endi-

sed roomlaste ehitatud linnad Gallias ja muudes germaanlaste poolt vallu-

tatud provintsides jätsid väga lagunenud ja korratu mulje. Läbisegi aset-

sesid siin rooma amfiteatrid ja saunad ning kristlikud kirikud, lagunevate
või sõjas purustatud kreeka sammaste ja rooma võlvide vahel kerkisid vilet-

sad germaani talumajad.

Suurimaiks halduslikeks alaühikuiks riigis olid krahv-

konnad, krahviga eesotsas, kelle kätte oli koondunud kõrgem
kohalik võim. Piiriäärseid krahvkondi kutsuti markkrahv-

kõnniks ning neis valitsevaid krahve markkrahvideks. Mark-

krahvid olid enamasti suurema võimuga kui sisemaal asuvad

krahvid, mis oli nõutav piiri kaitsemise tõttu.

Peale üle riigi laiali asuvate krahvide oli kuningal õue juures
rida nõuandjaid ja ametnikke. Kõige tähtsamaks neist muutusid

majordoomused. Alguses olid nad ainult kuninga maja-

pidamise juhatajad, hiljemini kogusid nad kogu riigi valitsemise

endi kätte, nii et kuningad jäid ainult nimepidi kuningaiks.
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Germaanlased ja kirik. Vana-aeg pärandas keskajale krist-

liku kiriku. Rooma kirik andis peale ristiusu edasi veel teisi

väärtusi, näit, kreeka ja ladina keele. Rooma riigis oli kirik

riigi teenistuses. Peale Lääne-Rooma riigi langemist esines kirik

riigivõimule võrdsena ning püüdis viimast peagi ületada.

Enne ristiusu vastuvõtmist austasid germaanlased loodus-

jõude ja -nähtusi. Aga nad mõtlesid sealjuures loodusjõude
omavat jumala või hiiglase kuju. Jumalad esindasid inimesele ja
elule sõbralikke, hiiglased aga vaenlikke loodusjõude. Nii olid

germaanlastel näiteks hävitava tule ja külmetava jää hiiglased,

aga põlde kastva ja õhku puhastava äikese jumal T h o r ning

viljakandva maa ja abielu jumalanna Freya. Nõidumine oli

au sees. Tulevikku ennustati pühade hobuste hirnumisest, lin-

dude lennust ja unenägudest.

Rooma provintsidesse asunud germaanlased võtsid juba IV

ja V s. vastu ristiusu, kuid mujal asuvad jäid enamasti kaua paga-

naiks. Frangi kuningas Cholodovech astus kohe katoliku usku.

Seega sai siin kiriku liitlaseks ka riigivõim. Katoliku usu vastu-

võtmine Frangi riigis aitas selleks kaasa, et Lääne-Euroopas sulas

germaani isandrahvas alluvatega ühte ja moodustas nii romaani

rahvastiku.

Paganaksjäänud Kesk-Euroopa germaanlasi kristianiseerisid

VIII s. anglosaksi misjonärid. Kõige tähtsam neist oli Boni-

fatius, kelle vägev Frangi riik oli kuulutanud oma kaitse-

aluseks. Paganate maad, mida Bonifatius jutlustades läbi käis,
jagas ta piiskopkondadeks ning pani sinna ametisse piiskoppe ja
alamaid vaimulikke. Neilt kõigilt võttis ta tõotuse kuulata

paavsti sõna. Paavst omalt poolt nimetas ta kõigi sakslaste pea-

piiskopiks, asukohaga Mainzis.

Bonifatius ja tema õpilased asutasid kirikuid ja kloostreid.

Kloostrid olid ühiselamud vagadele meestele ja naistele, kes taht-

sid elada vallaliselt ja vaeselt ning pühendada kogu elu palumi-

sele, piiblile, uurimisele ja usukuulutamisele.

Kirikuriigi tekkimine (umb. 754). Bonifatiuse kirikukor-

ralduse püüdeid aitas teostada Frangi riigi majordoomus Pip-

pinLü h i k e. Tema aitas ka kaasa paavstiriigi loomisele.

Nagu nägime, kuulus osa Itaaliat langobardidele, osa

aga Ida-Rooma riigile. Viimasele allus nimepidi ka Rooma linn.
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Langobardid ihkasid väga endile vana suurlinna ning püüdsid
teda korduvalt vallutada.

VIII s. keskpaiku piirasid langobardid jälle kord Roo-

mat. Paavst pöördus abipalvega Ida-Rooma riigi keisri poole.
Kui aga selgus, et Konstantinoopolist pole loota tõhusaid abiväge-

sid, palus paavst abi frankide kuulsalt majordoomuselt Pippin
Lühikeselt. Pippin tõttaski oma sõjaväega Itaaliasse ning

võitis langobarde. Maad, mis ta langobardidelt vallutas, kinkis

ta paavstile valitsemiseks. Nii tekkiski 754. a. kirikuriik.

Karolingid pääsevad Frangi troonile. Chlodovechi järele-

tulijate ajal olid Frangi riigis tekkinud trooni tülid. Kor-

duvalt jagasid kuningliku Merovingide 1 soo liikmed riigi oma-

vahel, sõdisid üksteisega ning kiusasid üksteist taga väga kava-

lalt ja alatult. Kord riigis paranes alles siis, kui Karolingide
soost majordoomused valitsemise endi kätte võtsid. Nimeliselt

jäid küll kuningad alles, kuid tegelikult valitsesid majordoomused.
Eriti kuulus viimaseist on Karl Mar t e 11, kes seitse päeva
kestnud P oi t i e r s’ lahingus lõi taganema araablased (a. 732).
Tema poeg, majordoomus Pippin Lühike otsustas kõrval-

dada Merovingi kuningate nimelise valitsuse. Paavsti ja frangi
aadli nõusolekul krooniti ta Frangi kuningaks (751), viimane

Meroving aga saadeti kloostrisse.

Karl Suure valitsusaeg (768—814). Poliitiline olukord. Pip-

pin Lühikese järel asus Frangi troonile tema poeg Karl. Karl

tahtis Frangi riigist teha suurriiki ning hakkas peagi maid

vallutama. Esijoones võitles ta oma hõimuvendade germaan-

lastega. Itaalias vallutas ta langobardide riigi ning kroo-

nis end nende kuningaks. Samuti vallutas ta Baieri. Saksi-

dega sõdis ta üle 30 aasta. Saksidel puudusid ühine riik ja
juht, mis raskendas nende sõdimist Karli vastu.

Karl vallutas varsti sakside maa ning saatis sinna oma krah-

vid maad valitsema ja misjonärid rahvast ristima. Riigipiiride
kindlustamiseks sõdis Karl ka mittegermaanlasist naabritega.
Ida pool võitis ta a vaare ning asutas Drava ja Doonau jõe
vahele Ida-p iiri margi. Slaavlasi Elbe paremal kaldal

sundis ta endale makse maksma. Lõunas vallutas ta araablaste

1 Merovingideks nimetati valitse jasugu ühe Chlodovechi esiisa nime

järgi.
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kätte sattunud Pürenee poolsaare kirdenurga kuni Ebro jõeni
ning asutas sinna Hispaania piirimargi. Nii ulatus

Karl Suure riik lõpuks Elbest Biskaia lahe ja Ebro jõeni ning
Põhjamerest lõuna poole Tiberi jõge. Lääne-Rooma riigi lange-
misest saadik polnud nähtud Lääne-Euroopas nii suurt riiki.

Karli käes oli suur hulk Lääne-Rooma riigi maid ning see-

pärast näis täiesti loomulik, et ta hakkab oma suurt riiki nime-

tama keisririigiks. Paavsti toetusel saigi Karl endale

keisri nime. Roomas oli tekkinud paavst Leo 111-le vaenlasi, kel-

lede eest ta põgenes kaitset otsides Karl Suure juurde. Karl viis

paavsti Rooma tagasi ning karistas seal karmilt tema vastaseid.

Tänuks selle eest kroonis paavst jõuluõhtul a. 800 Karl Suure

keisriks. See toimus kuulsas Peetri kirikus. „Elu ja võitu

Karlile Augustusele, Jumalast kroonitud suurele ja rahu-

toojale keisrile," hõiskas rahvas, kui paavst pani krooni pähe

tugevale germaani mehele, kes vaevalt oskas lugeda ning kirju-
tamist ei saanud iial selgeks.

Karl Suure vägevus muutus varsti kuulsaks. Jeruusalema patriarh
saatis talle Jeesuse hauakiriku võtmed, andes seega haua otsekui Karli kaitse

alla. Palestiinasse asutas Karl haigemaju palverändajate jaoks. 1001 öö

muinasjuttudest tuntud Araabia kaliif Harun-al-Rašid saatis oma saadikud

Karli sõprust otsima.

Et suures riigis korda luua, pani Karl kogu riigis kehtima

kindlad seadused. Selleks laskis ta üles kirjutada üksikute riigi
rahvaste tavaõigused, s. o. üleskirjutamata, kuid kasutusel olnud

normid. Puudusi ja lünki neis püüti kõrvaldada uute määrus-

tega, nn. kapitulaaridega. Viimased andis keiser koos kõrge-
mate ametnikkude ja aadliga. Kõrgemate riigiametnikkude,
krahvide järele valvasid erilised keisri lähetuskrahvid.

Majanduselu ja vaimne kultuur. Oma alamate jõukust püü-
dis Karl kõigiti suurendada. Peatööharuks riigis oli põllun-
dus. Kar] laskis metsamaid põlluks teha ja käskis mõisnikke

seal uusi majapidamisi asutada. Keisrimõisades tegi ta korral-

dusi paremate viljapuude ja juurviljasortide kas-

vatamise kohta ning võttis tarvitusele kolmepõllusüs-
teemi. Kolmepõllusüsteemi juures on iga aasta vaheldumisi

kaks osa põldu vilja all, kolmas aga söötis.

Kaubanduse ja tööstuse edendamiseks tegi Karl palju, näit.,
ta laskis parandada seniseid teid ja ehitada uusi. Siiski oli Frangi
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riigi majandus mi lähedal naturaalmajandusele, et kaubanduse ja
tööstuse järele olid nõudmised äärmiselt väikesed ning need alad
ei läinud siis veel õitsele.

Karl Suur oli oma aja kohta võrdlemisi haritud ja pidas väga
lugu õpetatud meestest. Oma õue juurde kogus ta oma

aja kuulsamaid õpetlasi. Ühes tema perekonnaga moodustasid

nad teatavat liiki a k a d e e -

mi a, asutise teaduse- ja
kunstiküsimuste arutamiseks.

Tähtsamaks uurimisalaks oli

siin usuteadus. Aga ka vanu

ladina kirjanikke ja
mõttetarku loeti hoolega
ning kirjutati ümber nende

raamatuid. Ka akadeemia

liikmed ise kirjutasid oma

teosed ladina keeles ning
armastasid endid nimetada

vanade kuulsate meeste nime-

dega. Karl ise oli Taavet,
õuekooli tähtsamat õpetajat,
anglosaks Alkuin’i hüüti Ho-

ratius’eks, üks kolmas aka-

deemia liige kandis Homeros’e nime jne.
Ladina keele ja vaimuvara kõrval tundis Karl aga huvi ka

germaani rahvaluule vastu. Näiteks, ta laskis koguda
vanu saksa rahvalaule. Kahjuks on see huvitav kogu hiljemini
kaotsi läinud.

Suurt huvi ja hoolt osutas Karl kirikule ja koolile. Ta las-

kis ehitada uusi kirikuid ja kloostreid ning kutsus jumala-
teenistuste ilustamiseks Itaaliast lauljaid ja oreli-

mängijaid. Tema algatusel asutati ka toom- ja
kloostrikoole. Kõigest sellest hoolimata jäi inimeste suur

enamik sel ajal veel alghariduseta ning lihtne lugedaoskamine
oli rahva seas väga salapärane kunst.

±angi riigi jagamine (843). Karl Suure järel valitses tema

poeg Ludwig Vaga. Juba tema eluajal tekkisid võitlused

tema poegade vahel küsimuse pärast, kes pärast isa surma peab
valitsema riiki. Keset sõdu suri Ludwig, tülid aga jätkusid.

64. joonis. Karl Suure hauakirik

Aachenis.
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Lõppeks jõudsid vennad kokkuleppele ning Verdun’i lepingus
a. 843 jagasid Frangi riigi endi vahel kolmeks. Riigi idaosa,
Reini paremal kaldal asuvad maad sai Ludwig. Teda nimetati

Ludwig Sakslaseks, sest tema maal elas germaani rah-

vastik. Karl Paljaspea sai maa lääne pool Rhõne’i,

Saõne’i, Maasi ja Schelde jõgesid romaani rahvastikuga. Nende

riigi vahepealsed alad ja Itaalia jäid Lot h a r’ile. Siin elas

osalt romaani, osalt germaani rahvastik. See jaotus on aja-
looliselt väga tähtis, — temaga pandi alus hilisemaile Saksa,
Prantsuse ja Itaalia rahvusriigele. Mõnikümmend aas-

tat hiljem jagasid Ludwig Sakslane ja Karl Paljaspea need

Lothari maad, mis olid nende riikide vahel, Itaalia jäi aga puu-

tumata.

1. Kes lõi ühise frankide riigi? Millal see toimus? 2. Missuguste rah-

vastega sõdis Chlodovech ja milliste tagajärgedega? 3. Milleks laskis Chlo-

dovech end ristida? 4. Mainige põhjusi, mispärast muutus kuningavõim
Frangi riigis suureks! 5. Mispärast oli Frangi kuningate residents liikuv?

6. Kuidas toimus Frangi riigi valitsemine? 7. Missugused ametnikud hakka-

sid: Frangi riigis Merovingide ajal juhtivat osa etendama? Kuidas see juh-

tus? 8. Millal võtsid endise Rooma riigi piiresse asunud germaanlased vastu

ristiusu? 9. Kas iiri või anglosaksi misjonäridel oli enam edu Kesk-Euroo-

pas germaanlaste kristianiseerimisel? 10. Milles seisab Bonifatiuse täht-

sus? 11. Millal ja kuidas tekkis kirikuriik? 12. Millal sai Pippin Lühike

Frangi riigi kuningaks? 13. Kuidas oli Pippin Lühikese isa nimi ning mis-

poolest oli ta tähtis? 14. Millal valitses Karl Suur? Missuguste rahvastega

sõdis Karl Suur ja milliste tagajärgedega? 15. Märkige Euroopa kaart-

visandil umbkaudu Karl Suure riigi piirid! 16. Mida te teate Karl Suure

seadusandlusest? 17. Mida tegi Karl Suur kaubanduse ja põllunduse eden-

damiseks? 18. Mil viisil hoolitses Karl Suur hariduse ning teaduse ja kunsti

eest? 19. Mis te arvate, mispärast kirjutasid Karl Suure akadeemia liikmed

nimelt ladina keeles? 20. Millal ja mispärast jagati Frangi riik? Joonis-

tage umbkaudne kaartvisand Frangi riigi jagamise kohta!

3. Bütsants ja araablaste riigid — varase keskaja
kultuurmaad.

Ida-Rooma riik ei langenud rahvasterännu ohvriks. Siis,
kui vallutati Lääne-Rooma, jäi püsima Ida-Rooma riik, mille pea-

linn ja osalt ka maad olid paremini kaitstud mägede, jõgede ja

mere tõttu kui Lääne-Rooma riigi omad. Ida-Rooma riik oli ka

jõukam oma naabrist. Ida-Rooma eraldumisel Lääne-Roomast

kuulusid talle maa-alad lõuna pool Doonaud, Vahemere idapool-
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sed saared, Rooma riigi Aasia provintsid ja Egiptus, seega ena-

masti maad, mis juba Aleksander Suur oli ühendanud üheks rii-

giks. Enda kaitseks pidi see nn. Bütsantsi 1 riik pidama palju
sõdu hunnide, pärslaste, slaavlaste jt. vastu.

Justinianus Suur (527—565). Keiser Justinianus Suur püü-

dis, vaatamata väliseile ohtudele, Bütsantsi riiki laiendada

endise ühise Rooma riigi piirideni, mis õnnestuski osalt.

Ta võitis vandaalidelt tagasi Põhja-Aafrika, idagootidelt kest-

vate sõdade järel Itaalia ning läänegootidelt Lõuna-Hispaania.
Pärslaste vastu Aasias ja slaavlaste vastu Balkani poolsaarel ei

sõdinud Justinianus nii õnnelikult. Ta lubas esimesile suuri sõja-
makse ning viimaseile maid Balkani poolsaarel. Slaavi asukaid

võttis keiser isegi riigiväkke, nagu seda varemini oli tehtud ger-

maanlastega juba Lääne-Rooma riigi ajal.
Ida-Rooma riik oli roomapärane ainult nime järgi. Tegeli-

kult oli ta pooleldi idamaine. Hävitavad sõjad tegid siingi
oma töö. Siis, kui riigis vajati kaitset, hukkus inimesi miljonite
viisi väliseis vallutussõdades. Justinianuse surma puhul
oli riik vaesem, nõrgem ja veel vähem roomapärane kui tema

valitsemise algul.
Vaatamata eeltoodule ei saa nentimata jätta tähelepanuväär-

seid uuendusi ja korraldusi riigi siseelus. Riiki valit-

seti absolutistlikult. Justinianus oli nii seaduste andja
kui ka nende elluviija ning kohtuasjus ülemkohtunik, kelle otsus

oli lõplik. Ülevaatlikkuse mõttes ta laskis kõik eelkäinud keis-

rite ja enda antud seadused koguda „Corpus juris civilis’e“ nime-

lisse seadus tekogusse. Kirikueluski omas- keiser ülem-

võimu : ta nimetas ametisse Konstantinoopoli patriarhi ning kin-

nitas kirikukogude otsused. Oma isikut ümbritses Justinianus,
nag.u teisedki Bütsantsi keisrid, suure aupaistega. Keisrit peeti
pühaks, teda nimetati Jumala asemikuks. Kõnetades teda las-

kuti ikka põlvili. Keisri esinemised toimusid väga pidulikult,
neil oli ta alati ümbritsetud suurest saatjaskonnast.

Justinianuse valitsemisajal puhkes suur mäss usulistel mo-

tiividel. Teineteist vaenustasid õigeusulised ja lahkusulised. Kui

aga riigivõim vahele segas, ühinesid nad endakaitseks viimase

1 Bütsantsiks nimetati ühelt poolt Ida-Rooma riigi pealinna Konstanti-

noopolit, teiselt riiki ennast.
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vastu. Siiski õnnestus valitsusvägede! mäss väga veriselt maha

suruda. Väidetakse, et tol korral hukati umbes 30 000 mässajat.

Segaduste vältimiseks püüdis keiser kogu riigis kehtima panna

ühtlast usku. Teised keelati kas täiesti või tehti neile kit-

sendusi. Ka suleti tema ajal Ateena akadeemia, kus veel

kreeka mõtteteadust õpetati, õigeusu levimist soodustati kõi-
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giti, muuseas ehitati uusi kirikuid, nende hulgas Konstantinoo-

poli kuulus Püha Sophia kirik.

Peale Justinianuse surma ähvardasid riiki sageli välis-

vaenlased, slaavlased, pärslased, hiljem araablased, keda

üldiselt suudeti siiski tagasi tõrjuda, sest bütsantslased olidsõja-
tehnikalt naabreist ees. Merisõjas
tarvitasid nad muuseas kuulsat

kreekatuld — väävlist, takku-

dest, laastudest ja õlist tehtud segu,

mis ka vee peal ujudes põles.

Bütsantsi kultuur. Lääne-Roo-

ma aineline kultuur langes suurelt

osalt barbarite ohvriks. Segased

ajul ununesid paremad põllundus-

viisid, soikusid tööstus ja kauban-

dus, sest võitjad rahvad ei vaja-
nud sel määral tarbeasju nagu roo-

ma kodanikud. Ida-Rooma aineline

kultuur aga jäi endiselt edasi elama.

Tööstus oli siin õitsevam kui

mujal Euroopas. Arenenud oli eriti

riidetööstus. Bütsantsi kang-
rud kudusid väga toredate piltide-

ga vaipu ja eesriideid. Neid tarvi-

tasid peale kõrgemate ametnikkude

ja eraisikute ka paljud kirikud.

Kirikud andsid palju tööd samuti

kullaseppadele, kes tegid
väikesi mosaiikpilte, pühapiltide
ette lambikesi, ehteristikesi jne.

Nagu tööstus, nii oli ka kaubandus siin elav. Konstantinoo-

pol oli otsekui kogu maailma suur kaubaturg. Idamaalased ost-

sid siin eurooplaste kaupu ja vastupidi. Head äri tehes muu-

tusid Konstantinoopoli kodanikest paljud rikkaks ning võisid ehi-

tada endile toredaid maju.
Vaimsetest küsimustest huvitasid bütsantslasi kõige rohkem

usulised küsimused. Nende kohta ei võetud sõna ainult

kirikuis ja palvekoosolekuil ning raamatuis, vaid isegi hipodroomil

66. joonis. Elevandiluust kuju
Bütsantsist.
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67. joonis. Püha Sofia kirik Konstantinoopolis. Kuppel

asetseb neljal suurel kaarel, mida toetavad neli tohutut pülooni. Kirik on

eriti tähelepandav oma sisekaunistuse toreduselt: ta müüre katab mitme-

värviline marmor ja tänapäev küll krohviga varjatud mosaiigid ilustavad

kuplit, apsist ja võlve.
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tulid usulised vastuolud nähtavale. Ametliku kiriku pooldajad

arvasid, et Kristus on nii inimene kui ka jumal, lahk-

usulised väitsid, et ta on kas ainult jumal või ainult, inimene.

Mõned kristlased kummardasid väga innukalt pühapilte,

isegi härdamalt kui Jumalat ennast. Teised kristlased nimetasid

piltide kummardamist ebausuks. Sellest lähtuv nn. „pilditüli“
kestis üle 100 aasta ja lõppes seega, et pühapildid jäid kirikusse.

Teadus ja kunst olid kiriku teenistuses. Kuigi uuriti pagan-

likke kirjanikke, mõttetarku ja teisi teadlasi, püüti nendegi juu-
res esile, tõsta peamiselt seda, mis oli kokkukõlas ristiusu vaa-

detega. Kunstnikud töötasid kõigepealt kirikute ehitamise ja
kaunistamise alal. Siin tekkis omapärane bütsantsi stiil.

Selles stiilis kirikud omavad tavaliselt ristikujulist põhiplaani.
Nende keskmine osa on kaetud suure kupliga, ääreosad tihti väik-

sematega. Kirikuis leidub palju väikesist värvilisist kividest

kokkupandud mosaiikpilte ning suuri seinamaalinguid, mis maa-

liti otse niiskele seinakrohvile.

Araablaste tähtsus ajaloos tõuseb. Vanas ajaloos olid sageli
esikohal semi tõugu rahvad, nagu babüloonlased, assüürlased, foi-

niiklased, kes selle esikoha aga pidid loovutama indoeuroopa sugu-
harudele. Alles VII s. peale Kristust ilmus jälle ajaloo areenile

üks semiidi rahvus, kes hakkas seal mängima võitja osa. Need
olid araablased.

Araablaste tähtsuse tõusu peateguriks oli nende kuu-

lus prohvet Muhamed. Tema käskis araablasi kogu maailma

vallutada ja nende arvates õigesse usku pöörata. Muhamed põlv-
nes vaesest perekonnast ja jäi varakult orvuks. Ta sündis umbes

570. a. ümber p. Kr. Olude tõttu pidi Muhamed varakult ise

endale leiba teenima. Mõne aja pärast leidis ta teenistust kaa-

meliajajana ühe rikka kaupmehe lese juures. Ta tegi sageli
kaasa pikki reise ning kohtas neil mitmesugusest rahvusest ini-

mesi, kellega jütles muuseas ka usu üle.

Hiljem abiellus Muhamed oma käskijannaga ning tast sai

nüüd rikas kaupmees Mokka linnas, kuhu araablased rändasid

kummardama taevast langenud musta kivi Kaaba templis.
Kuid ta ei pühendanud kogu oma aega äriasjule. Sageli

läks ta üksindusse, et juurelda usuliste küsimuste üle. Eriti pii-
nasid teda ristiusuliste jutud hirmsast viimsepäeva koh-

tust. Talle tegi muret, kuidas pääseksid küll tema ja teised
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mitut jumalat kummardavad araablased viimselpäeval põrgu-

piinadest.
Muhamed hakkas nägema isegi nägemusi, mis teda ergutasid

rahvale kuulutama meeleparandust ja ainujumalat Allah’i. Nagu

sageli, nii ka siis suhtus ümbruskond sellesse uude algatusse
vaenlikult. Eriti vaenlikud olid Muhamedi vastu Mekka kaup-

mehed, kes kartsid, et uue usu vastuvõtmisega Mekka linn kui

pühapaik ja kaubanduslinn kaotab oma senise tähtsuse. Vaen-

T

See väljarändamine (~hedžra“) toimus a. 622 ning temast

arvasid muhameedlased oma aega. Medi i n a s võitis Muhamed

varsti endale palju pooldajaid, misjärel alistus ka Mekka linn.

Mekkalased pidid tunnistama Muhamedi prohvetiks. Varsti

tegid seda kõik araablased.

Islam. Muhamedi õpetus on üles kirjutatud muhameedlaste

pühas raamatus — koraanis. Muhamed ise nimetas oma õpe-
tust islamiks, s. o. „tingimusteta andumi se k s“. Tema

peamine sisu on: On ainult üks jumal Allah ning

68. joonis. Mekka. Keskel Kaaba tempel.

likkude Mekka kaupmeeste tagakiusamiste eest pidi ta koguni
põgenema Mediinasse.
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Mühame don tema prohvet. (Pärast surma lähevad

uskumatud põrgusse, kus on kohati kole külm, kohati kole kuum.

Usklikud aga pääsevad paradiisi, mis sarnaneb ilusa aiaga. Mahe-

das tuules hõljuvad seal muusikahelid ja lillelõhn. Mõnusat

varju andvate puude all söövad ja joovad õndsad seal igaveses

rõõmus. Neid teenivad kaunid naisvaimud. Taevasse ihkajailt
nõudis koraan mõnesuguseid häid tegusid: teatavaid pal-

veid, usukombelisi pesemisi, paastumist, alkoholist ja sealihast

loobumist, armuandide andmist ning võitlust uskumatutega. Sõjas
uskumatute vastu surra oli kõige kindlamaks taevasse pääsemise
võimaluseks. See õpetus ja ühtlasi usk, et jumal on ette määra-

nud muutmatult iga inimese saatuse, vaimustas araablasi nii

vahvalt võitlema, et esialgu ei leidunud neile väärilisi vastaseid.

Araablaste vallutused. Muhamed oli oma viimaseil eluaas-

tail nii ilmlik kui ka vaimlik Araabia valitseja. Tema järele-

tulijaid valitsemises nimetati kaliifideks. Nende võim oli

piiramatu. Kaliifide juhatusel hakkasid araablased innukalt

maid vallutama. Ruttu alistusid Palestiina, Süüria, Meso-

potaamia ja Pärsia ning maad kuni Induse jõeni. Aafrikas lan-

gesid nende kätte Egiptus ja Põhja-Aafrika rannik. Aafrikast

viis väejuht Tarik oma väed üle merekitsuse 1 Hispaaniasse, kus

hävitati läänegootide riik (711).

Hispaaniast välja minnes püüdsid araablased vallutada isegi

Frangi riiki. Kuid siin lõppes nende õnn. Poitiers’ lahin-

gus a. 732 lõi Frangi majordoomus Karl Martell neid otsustavalt,
nii et nad edasitungimisest loobusid.

Araablased, keda Hispaanias hüüti maurideks, asutasid

siin iseseisva kalifaadi, mille pealinnaks oli Cordoba.

Aasias oli kaliifide tähtsaimaks pealinnaks Bagdad, mis Karl

Suure kaasaeglase Harun-al-Rašidi päevil muutus eriti jõukaks ja
toredaks linnaks.

Araablaste aineline kultuur. Araablaste vallutatud mais

tõusis kultuur kõrgemale tasemele kui Lääne-Euroopas. Kaliifi-

riigi piiresse kuulusid paljud vanad kultuurmaad, kus

mõnel määral olid säilinud hellenistliku kultuuri saavutised. Ka

olid araablased läbikäimises India ja Hiinaga, kust saabusid uued

kultuurimõjud. Araablaste vallutatud mais algas varsti majan-

1 Džebel-al-Tarik — Tariki kalju.
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duslik ja vaimne õitseng. Rahvarikkad linnad ja kaunid

külad osutasid elanikkude jõukusele. Seal, kus oli võimalik

maaharimine, oli see väga tasuv. Leidus küllaldaselt linnu,
mis tarvitasid põllutöösaadusi. Araablaste vallutatud alade kuiv

kliima sundis neid ehitama eeskujulikke niisutamissea-

dise id. Põllumehed kasvatasid riisi, suhkruroogu, datlipalme,
kohvipuid ja mitmesuguseid muid lõunamaa viljapuid. Ka ilu-
taimede eest hoolitseti: aedades õitses külluses roose, tulpe ja
sireleid. Mitmed lõunamaa taimed said eurooplastelegi alles

araablaste kaudu tuttavaks, nagu apelsini-, sidruni-, virsiku- ja

aprikoosipuud.
Araabia tööstus oli

väga mitmekülgne. Klaasi-

tööstus valmistas toredaid

emailiga kaunistatud klaas-

asju. Riidetööstus tootis küll

lihtsaid kangaid, küll väär-

tuslikke ja kaunimustrilisi

siidi, sametit ja damasti. Vai-

pade poolest olid mitmed

riigiosad kuulsad. Relvatöös-

tüse poolest oli tähtsaim linn Damaskus. Siin tehtud mõõgad

olid väga painduvad ja ühtlasi tugevad. Vahel soovitati mõõkade

pinnale kauneid ornamente ning varustati nad elevandiluust või

merivaigust pidemetega. Paberitööstus valmistas küll valget ja
värvilist kirjutuspaberit, küll karedat ja siledat paberit ning isegi
õrna siidpaberit. Üsna paljudele inimestele andis tööd näiteks

roosidest lõhnaõli valmistamine.

Edenenud tööstusega käis koos elav kaubavahetus.

Raharingvool oli kiire, maksuvahenditena tarvitati veksleid ja

tšekke. Araablaste kaubasidemed ulatusid Atlandi ookeanist

Hiinani ja Läänemerest Sansibarini. Ka muinasaegsete eest-

laste juurde on jõudnud Araabia rahad ja kaubad.

Liiklemine oli riigis hästi korraldatud. Bagdadist kui

keskpunktist kulgesid teed igas suunas provintsidesse. Tähtsa-

mad teil liikles riiklik hobusepost. Kirjadega lendasid

ühest kohast teise õpetatud kirjatuvid.
Araablaste teadus. Rahva hea majanduslik olukord soodus-

tas vaimse kultuuri arengut. Koole leidus palju üle

69. joonis. Araabia tikand

XII sajandist.
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kogu maa. Rahvakooli õpilastelt nõuti, et nad oskaksid koraani

lugeda ning tunneksid grammatikat ja ilukirja. Araablastel

oli ka mitu kuulsat ülikooli (Bagdadis, Kairos, Cordobas ja
mujal) ning suuri avalikke raamatukogusid tähtsamais

linnus.

Süüriat ja Pärsiat vallutades tutvusid, araablased sinna ula-

tunud kreeka kultuuriga. Ka Hiinast ja Indiast õppisid
nad mõndagi. Kreeka tähtsamate mõttetarkade tööd olid kõik

tõlgitud araabia keelde. Suure eduga töötasid araabia õpetla-
sed matemaatika alal. Nad arendasid välja algebra ning
võtsid tarvitusele meilgi tarvitatava india numbri süstee-

mi. Üheks armsamaks teadusharuks araablasile oli tähetea-

dus. Nad ehitasid hulga'tähetorne. (Paljud praegu tarvitusel

olevad astronoomilised oskussõnad on pärit araabia keelest. Kee-

mias ja füüsikas jõudsid araablased palju kaugemale antiik-

teadlastest, sest nad tarvitasid vaatluse kõrval ka katset. Kee-

mia muutus tavaliselt ebateaduseks alkeemiaks ning tähe-

teadus astroloogiaks, — olgu siis, et püüti valmistada

imettegevat tarkade kivi või ennustada taevatähtedest inimese

saatust. Et araablased olid kõrverahvas, siis omasid nad loomu-

70. joonis. Omaijaadide mošee Cordobas. VIII s.
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pärast rännukirge. See aitas

kaasa maateaduse edene-

misele, samuti kui Muhamedi

nõue, et iga usklik käiks kord

elus Mekkas.

Kunst. Koraan keelas ku

jutada Allahi ja inimest

pildis. Seetõttu ei arene-

nud Araabias maalikunst ega

raidkunst. Seda suuremad olid aga araablaste ehituskunsti

saavutised. Nende- jumalakodasid ehk moše e s i d kaunistavad

väljastpoolt ülisaledad tornid, nn. minaretid, kust muezzinid

hüüavad viis korda päevas usklikke palvele. Jumalakoja sees

leiame palju sambaid, mis on peened otsekui kõrveränduri

telgikepid. Nende ülemisi otsi seovad kaunid kaared: kord kahe-

kordse hobuseraua, kord ristikulehe-kujulised, kord muud moodi

sakilised. Siseruumide seinu katsid keerulised ilustised —ar a -

71. joonis. Araabia arabesk. Peenelt

stiliseeritud taimornament.

72. joonis. Alhambra. Lõvide õu. XIV s.
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besk id. Arabeskides väänlevad üksteisest läbi otsekui ilma

alguse ja lõputa kas puhtgeomeetrilised jooned või taimevarred ja
-lehed. Arabeskiderohkuse tõttu jätavad paljud araablaste ehitised

väga rõõmsa mulje. Araablaste ilmlikest ehitistest on kõige kuul-

sam Alha mb r a loss Granada lähedal. Lossi kaunid ehitised

salgastuvad paljude õuede ümber. Eriti ilusad on neist mür-

ti dejalõvi deõ u. Viimase keskel kannavad 12 mustast mar-

morist lõvi purskkaevu.

Kirjandus. Nagu kunstis, nii lõid araablased kirjanduseski

palju ilusat. Nii enne kui ka pärast Muhamedi 1 u u 1 e t a t i Araa-

bia kõrves laule rändurielust, selle raskustest ja rõõmudest, kaa-

melist kui truust ja kannatlikust reisukaaslasest, tulisest vihast

ja armastusest. Kõige tuntum araabia kirjandustoode on muinas-

juttude kogu „Tuhat ja üks ööd“. Nende muinasjuttude
tähtsaimaks kujuks on kaliif Harun-al-Rašid, kes kõnnib võõrais

rõivais tundmatult mööda Bagdadi ning näeb idamaist elu kõi-

gis tema häis ja halvus külgedes.

1. Mispärast ei langenud Ida-Rooma riik barbaarsete rahvaste ohv-

riks? 2. Missugused maad vallutas Justinianus Suur? 3. Mida tegi Justi-

nianus selleks, et riigis valitseksid kord ja rahu? 4. Missugused rahvad

püüdsid pärast Justinianust vallutada Bütsantsi? 5. Misnimelist kuulsat

võitlusvahendit kasutasid bütsantslased merisõjas? 61. Missugused käsitöö-

alad olid Bütsantsis eriti arenenud? 7. Missugused vaimsed küsimused huvi-

tasid kõige enam bütsantslasi? 8. Millest tekkis pilditüli? 9. Jutustage,
kuidas näevad välja bütsantsi stiili kirikud! 10'. Missuguseid semi sugu

rahvaid te teate? 11. Millal elas Muhamed? 12'. Mida te teate Muhamedi

õpetusest? 13. Mis arvate, kuidas tõstis usk kindlasti ettemääratud saatusse

araablaste sõjakust? 14. Joonestage umbkaudne kaartvisand neist maist,
mis kuulusid araablastele nende laialdumise haripunktil! 15. Mispärast

nimetatakse Atlandi ookeani ja Vahemere vahel olevat merekitsust Gibralta-

riks? 16. Nimetage tähtsamaid taimi, mida kasvatasid araablased! 17. Nime-

tage araabia tööstussaadusi! 18. Missuguste maadeni näit, ulatusid araab-

laste kaubasidemed? 19. Missugused asjaolud soodustasid liiklemist kaliifi-

riigis? 20. Kas leidus araablaste juures ka rahvakoole ning mida seal õpe-

tati? 21. Missuguseid teadusi harrastasid araablased? 22. Mis on mošee,

minarett, arabesk? 23. Mispärast ei arenenud araablaste juures maalikunst

ega raidkunst? 24. Missugust nime kannab araabia tuntuim muinasjuttude-

kogu? 25. Mis te arvate, mispärast oli kaliifiriik hariduslikult ja majan-

duslikult ees selleaegsest Lääne-Euroopast? 26. Mis te arvate, mispärast

keelas Muhamed kujutada Allahi ja inimest pildis?
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11. Feodaalkorra ja paavsti suurvõimu ajastu.

1. Läänindus ja keskaegsed seisused.

Lääninduse 1 tekkimine. Kui rahvasterännu ajal rahvad vahe-

tasid oma elukohti, omandasid võidukad kuningad sageli ühel või

teisel põhjusel peremeheta jäänud maad, muutudes nii rikkaks maa

poolest. Seevastu oli neil raha vähevõitu. Germaanlased, kes

polnud arenenud rahamajanduseni, lõid rea riike Lääne-Rooma

riigi pinnal, milles pääses valitsema nn. naturaalmajan-
dus. Inimesed püüdsid rahuldada oma lihtsaid tarbeid kodus

valmistatuga ning äärmisel juhul vahetades saadusi oma naab-

ruses. Raha peaaegu polnudki liikvel, elukutselisi käsitöölisi ja

kaupmehi kohati väga harva.

Sellises olukorras ei makstud ka makse ja palka rahas.

Kuningad andsid töö ja teenete eest maa kasutada oma ala-

maile. Et riik omaks küllaldasel arvul ja hästi varustatud sõja-

mehi, selleks jagasid kuningad peamiselt aadlikele maid, kohusta-

des neid sõjateenistusse ilmuma ratsanikena. Teiseks anti

suuri maa-alasid kasutamiseks ka kõrgemaile ametnikele, krah-

videle ja hertsogitele palgana nende ameti eest. Kolmandaks kin-

kisid kuningad suuri maatükke kirikuile ja kloostreile, et vaimu-

likud palvetaksid nende pattude andeksandmise ja hingeõndsuse

pärast. Nii kujunes mitmesuguseist sõjaväelasist, kõrgemaist

ametnikest, kirikuasutisist ja võimukandjaist uus arvukas suur-

maapidajate kiht Rooma ajult säilinud mõisnikkude kõrvale.

Maa anti tavaliselt teatud ajaks või eluaegseks kasutamiseks,
mitte päriseks. Nii teatud teenete eest kasutada antud maad

nimetati lääniks ehk feudumiks, läänisaajaid vasallideks,

lääniandjaid senjöörideks. Tihti läänistasid vasallid oma-

korda maa edasi; nii tekkisid all vas a 11 id, kellele vasall oli

senjööriks.

Keskajal olid sagedad sõjad ja riisumised, seetõttu oli kaitse-

küsimusil suur tähtsus. Feodaalkorra tekkimisel moodustus va-

sallide ja senjööride vahel vastastikune kaitseliit, sest ka

senjöörid lubasid kaitseda vasalle. Seepärast oli vasallide elu

kindlam kui iseseisvad suurmaaomanike!, mõisnikel. Seda mõist-

sid viimased hästi ning andsid oma maad üle mõnele võimsale

1 Läänindus — feodalism.
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vasallile, kellelt nad selle siis läänina tagasi said. Läänihärra

(senjöör) oli nüüd kohustatud neid kaitsema, nemad omalt poolt

aga teda.

Kuningad ja muud senjöörid andsid lääne, lootes vasallidest

saada endile truid pooldajaid. Kuid vasallid tundsid, et kuninga-
võimu püsimine oleneb hädaaegadel nende toetusest, ning luba-

sid seda ainult siis, kui kuningas annab mitmesuguseid eesõi-

gusi. Hädas pididki kuningad tihti järele andma. Vasallid

vabastati maksudest, aga nad said õiguse endi kasuks makse
võtta oma läänis. Samuti läksid nende kätte kohalik kohtuvõim ja

seadusandlus. Ka pidid kuningad

paljud läänid vasalli perekonnas

pärandatavaiks tunnustama.

Sõjalist jõudu omas tähtsam vasall

niikuinii allvasallide näol.

Feodalismi põhijooned. Sageli
muutusid vasallid oma läänides

otsekui valitsejaiks. Sellist

riigikorda, kus riik jagunes väik-

semateks valitsusaladeks, kus vä-

hese kuningavõimu kõrval võim oli

suurmaapidajail, nimetatakse feo-

dalismiks. Sotsiaalsest kül-

jest on feodalismile iseloomustav,
et maad ei olnud nende pidajate

täieliseks omandiks, vaid ainult kasutada. Mõisnikud kasuta-

sid maid läänidena, mille eest olid kohustatud teenima sõjaväes.

Ka talupoegade käes olid maad ainult kasutamiseks, kuid tasu

eest.

Tollel korral oli häid ja halbu külgi. Suurimaks paheks oli

riigi ühtluse kaotsiminek, sest läänide vahel olid tolli-

piirid, vasallid võisid oma aladel anda erinevaid seadusi jne.

Segavad olid ka omavahelised vaenud, mida kirik püüdis pidur-
dada nn. jumalarahuga h

Pahede kõrval omas feodalism ka mõningaid häid külgi,
näit, üksikisiku väärtuse hindamist, sest iga senjöör pidi arves-

tama oma vasallide tahtmist, mistõttu nende tähtsus tõusis.

1 Teatud päevadel ei tohitud rikkuda rahu.

73. joonis. Vasalliks saamine

(I’hommage).
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Vasalliks saamine toimus erilise tseremooniaga. Esmalt las-

kus tulevane vasall senjööri ees põlvili ning andis oma käed tema

kätte ja tõotas saada tema inimeseks, s. o. teenriks. Seejärel
vandus vasall senjöörile truudust, pannes käe piiblile või min-

gile muule pühale esemele. Tasuks ustavusvande eest sai vasall

nüüd kasutamiseks lääni. Selle piltlikuks tähistamiseks andis

senjöör vasallile mingi eseme, näit, tüki mulda, sõrmuse, oda,
kinda või, kui vasall oli vaimulik, karjusekepi. Sellist läänista-

mistoimingut nimetati investituuriks.

Väeteenistuses olemise kõrval pidid vasallid kandma muidki

kohustusi senjööri vastu. Nad pidid suurte pühade

ajal ilmuma senjööri lossi nõupidamisele, kus arutati maa valit-

semisse puutuvaid asju ning mõisteti kohut. Vasalli loss kuulus

sõja korral senjööri kasutusse ning see võis sinna asetada oma

vägesid. Vasall pidi senjööri vastu võtma tema ringreisudel;

senjööri vanema tütre abiellumisel pidid vasallid andma talle

kaasavara ning tema vanema poja rüütlikslöömisel korraldama

peo. Muidugi oli ka senjööril kohustusi vasalli vastu.

Ta ei tohtinud meelevaldselt suurendada vasalli kohustusi ega ära

võtta temalt lääni, kui vasall oli olnud talle truu.

Rüütliseisuse elu keskajal. Sõjaretkil pidi vasall ratsa ja
hästi relvastatult saatma oma isandat ning enamasti tooma

kaasa veel teatava hulga jalasõdureid. Ratsasõdurina teenimist

peeti palju auväärsemaks ja tähtsamaks kui jalamehena võitle-

mist ning kulukam oli ta ka. Aegamööda kujunes kõigist neist,
kes olid seotud feodaalse ratsateenistuskohustusega, eriline rah-

vakiht, rüütliseisus. Rüütlitel sai kombeks lisada oma

ristinime juurde kohanimi 1 ning tarvitada vappi kui välist

sugukonnatunnust.

Tavaliselt olid rüütlite asukohaks hästikindlustatud linnu-

sed, mis enamasti asusid kas mäekinkudel või veega ümbritse-

tud kohtadel.

Linnusesse pääseti üle tõstesilla ja läbi tugeva värava. Esmalt

jõuti eelõue ning sealt alles värava kaudu linnuse peaõue. Mõle-

mat õue ümbritsesid hambulise servaga müürid, milledest ulatu-

1 Kohanime ette kirjutati veel prantsuse keeles „de“, inglise keeles

„of“ ja saksa keeles „von“.
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sid kõrgemale mitmesugused kaitsetornid. Osa kaitse-

terne ulatus müürist ettepoole välja. Neid nimetati piginukki-

deks, sest rünnaku korral valati sealt vaenlastele kuuma vett,
tõrva ja pigi kaela. Hambuline oli müüri serv selleks, et

müüril olijail oleks hea peituda kõrgemate müüriosade taha,
nende kõrvalt aga vaenlasele sihtida. Linnuse peaõues asetsesid

tähtsamad hooned: peatorn, nn. lossihoone ja majapidamiseks

vajalikud kõrvalehitised. Lossihoones oli hulk mitmesugu-
seid ruume, — küll harilikke eluruume, küll koosolekusaale.

Hoonete all asetsesid keldrid, kus hoiti sõjamoona, toidutagavara

ja vange. Õues, sageli aga peatorni all, oli suur kaev.

Tolleaegse primitiivse sõjatehnika juures olid linnused kül-

laltki tugevad. Meieaegseist sõjariistust ei tuntud püsse ja kahu-

reid. Odade, mõõkade, ambude ja kiviheitemasinatega üksi oli

võimatu rünnata linnuseid.

Müüride lõhkumiseks tarvitati jääranimelist sõjamasinat,
mille peaosaks oli liikuv raudotsaga palk, mida suure

hooga tõugati vastu müüri. Teiseks tähtsaks piiramisvahendiks
oli ratastel liikuv kõrge puust piiramistorn. Torni üle-

misel korral asetses tõstesillake. Seda mööda püüdsid piirajad

pääseda linnuse müürile. Mõnel juhul kasutati ka linnuse müü-

ride alt õõnsaks kaevamist, et need sisse langeksid. Ena-

mik linnuseid kuulus rüütlitele, kes moodustasid keskajal kinnise

seisuse.

Rüütliks saamiseks oli vaja läbi teha teatavaid; ettevalmistusi. Umbes

seitsmeaastasena saadeti poiss, kellest taheti teha rüütlit, võõrasse

lossi, mõne paruni, krahvi või vürsti juurde, kes oli kuulus sõjamees. Siin

tutvus poiss esmalt paaž i n a lossiproua teenistuses olles heade komme-

tega. Ta õppis palvetama, laulma ja daamidele meelitusi ütlema. Lugema-

õppimist ei peetud just vajalikuks ning seepärast suur osa rüütleid ei osa-

nud lugeda. Enam mõistsid seda lossidaamid, kes said alghariduse kloostri-

kooles. Umbes 14-aastasena sai paažist relvakandja ehk kannu-

poiss. Kannupoiss käis kõikjal oma isanda kannul: ta saatis teda sõjas,
jahil ja pidudel. Kui kannupoiss mitu aastat oli õppinud relvade käsitsemist

ning osutanud suurt võitlemisoskust, siis oldi valmis tunnistama teda

rüütliks x
.

Rüütlikslöömine toimus suure pidulikkusega. Tule-

vane rüütel puhastas oma hinge pattude pihtimise, palvetamise,.

1 Vahel käis relvakandja enne rüütliks saamist ka üksi rändamas, et

teha maailmas mõnda kuulsat tegu.
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paastumise ja armuandide andmisega. Oma ihugi puhastas ta

saunas. Nii sisemiselt ja väliselt õilsana läks ta oma sugulaste

ja lossisviibijatega kirikusse. Siin põlvitas ta altari ette

ja vandus kõnelda ikka tõtt, täita ilmlikke seadusi ja kiriku

käske, kaitseda leski, vaeseidlapsi ning süütult kannatajaid, vae-

nustada uskumatuid ning võidelda suursuguste daamide auks.

Siis pandi noormees rüütlivarustisse, anti talle raudrõivad, kan-

nused ja mõõk ning keegi vanem rüütel lõi mõõgaga kergelt
talle selga, tunnistades tema rüütliks.

Rahuajal ei teinud rüütlid tööd, vaid saatsid oma aega muul

viisil mööda. Nad mõistsid kohut, õpetasid "kannupoistele võitlus-

kunsti, palvetasid, käisid jahil ja pidasid suurejoonelisi pidusid.
Rüütlite armsamaiks lõbustusiks olid aga turniirid, kus või-

deldi paarikaupa või salkades.

Talupojad. Rüütliseisus oli feodaalses riigis selleks rahva-

osaks, kes valitses ja kaitses maad; talupojad aga toitsid

kõiki teisi seisusi. Keskajal kaotasid talupojad järk-järgult oma

liikumisvabaduse, muutudes sunnismaiseks. Samuti jäid
nad ilma maast. Rahutuil ajul otsisid talupojad tihti vägevate
mõisnikkude kaitset. Selle eest ütlesid nad endid lahti oma maast

ning andsid selle üle mõisnikule. Mõisnik andis neile põllud küll

tagasi ja omalt poolt vahel lisagi, kuid nõudis, et talupojad harik-

sid üles ka mõisa põllud. Tundus päris loomulik, et rüütlid, kes

oma peamureks võtnud maakaitse, ei pruugi ise harida oma

74. joonis. Rüütlikslöömine.
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põlde. Oli muidki põhjusi, mispärast talupojad langesid sunnis-

maisusse, näit, võlad mõisnikule h .

Talupoegade kohustused mõisnikkude vastu seisid töö-

tegemises ja mitmesuguste andamite toomises.

Talupojad harisid mõisa põlde, hoolitsesid karja eest, vedasid

vilju, raiusid puid jne. Mõnelt erioskustega talumehelt nõuti

sellekohast tegu, näit, sepalt sepatööd, mõnelt teiselt mööblival-

mistamist jne. Makse maksid talupojad mõisnikule peamiselt

natuuras, s. o. mitmesuguseis ainetes. Sissetulekuid sai mõisnik ka

sellest, et talupojad olid kohustatud tarvitama erilise maksu eest

mõningaid mõisniku varu, näit, leivaahju, veskit jm. Peale selle

esines teisigi makse.

1 J. Adamson, Ajaloo lugemik nr. 5 (L. Anvelt, Keskaegne külaelu

Lääne-Euroopas). K./ü. „Loodus“.

75. joonis. Turniir.
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Rasked kohustused, sõjad, haigused, ikaldusaastad ja muud

õnnetused tegid talupoegade olukorra sageli äärmiselt raskeks.

Näljahädade ajal toideti endid isegi raibete ja inimlihaga.

Vaimuliku seisuse tähtsus. Vaimulikud. Võrreldes

meie ajaga oli keskajal kiriku ja vaimulikkude võim

ning mõju ülisuur. Nii lihtrahvas kui ka rüütlid ja kunin-

gad vaatasid aukartusega vaimulikkudele ning täitsid hoolikalt

kiriku ettekirjutisi paastu, palvete, armulaualkäimise ja palve-
rännakute asjus !.

Vaimuliku seisuse liikmed moodustasid Lääne-Euroopas rah-

vuslikule kuuluvusele vaatamata ühise pere, kelle peaks oli

Rooma paavst. Oli aegu, mil kirikus endas tekkisid vastu-

hakkamised paavstile. Vahel ei kuulanud mõni piiskop või pea-

piiskop paavsti sõna, teinekord püüdis ilmlik võim segada end

kiriku asjusse, kuid lõppude lõpuks ikkagi seati jalule kord ning

paavst tunnistati õiguslikuks kirikupeaks.

Keskajal öeldi sageli, et talupojad peavad töötama, vaimuli-

kud palvetama ning rüütlid kaitsema neid mõlemaid seisusi. Kuid

tegelikult vaimulikud ainult ei palvetanud, vaid võtsid osa ka

1 Kuid selline usukommete täitmine ei teinud kaugeltki veel keskaeg-
seid inimesi headeks kaasinimesteks. Vagad rüütlid ei häbenenud koguni
vägivalda tarvitada talurahva või rändavate kaupmeeste suhtes.

76. joonis. Talupojad kümnist toomas.



166

ilmliku elu korraldamisest. Neil ajul, kui vana

rooma-kreeka kultuur hävis, säilis peaaegu ainult vaimu-

likkude keskel mehi, kes oskasid lugeda ja kirjutada. Sel

ajal, kui kuningad jäid tihti kirjaoskamatuiks, mõistsid vaimuli-

kud vabalt ladina keelt ning võisid vanu käsikirju lugedes tutvuda

roomlaste elu ja mõtetega. Juba seetõttu äratas vaimulikkond

väga suurt lugupidamist. Kuningad, kes tahtsid oma riigis keh-

tima panna kirjutatud seadusi, ei saanud enamasti läbi vaimulik-

77. joonis. Poitiers’ loss XIV s. Stseen külaelust.
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kude abita. Samuti vajasid ilmlikud võimumehed nende tuge
muu kirjaliku asjaajamise puhul. Suure vaimse mõju kõrval omas

kirik ka tugevat ainelist võimu. Paljud inimesed, kes olid

mures oma. pattude pärast, kinkisid kirikule suuri varandusi, eriti

maid. Ka said kirikutegelased senjööridelt maid lääniks. Väe-

teenistusse saatsid vaimulikud asukaid oma mailt. Üldse läks

Lääne-Euroopas umbes 1/3 kõigist maadest kirikule. Peale selle

pidid talupojad maksma kirikule kümnisemaksu — andma ära

Vio oma viljasaagist.

78. joonis. Mungad kloostrit ehitamas.
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Kloostrid. Üksikuist vaimuliku seisuse rühmadest vääri-
vad erilist tähelepanu kloostrielanikud — mungad ja nunnad.

Keskaja alguses moodustasid vaimuliku seisuse mõjukama ja au-

väärsema osa mungad. Kloostrid olid laiali pillatud kesk metsi ja
mägesid. Munki oli rohkem kui nunni.

Igaüks, kes tahtis kloostrisse astuda, pidi noviitsina läbi

tegema prooviaja. Talle anti teha kõige raskemaid ja tüütumaid

töid, et ta õpiks enese ärasalgamist. Kui noviits sellele vaatamata

oma soovi juurde kindlaks jäi, pidi ta vanduma eluajaks kloost-
risse jääda. Edasi tõotas ta ikka kloostriülemate sõna

kuulda, vallalisena elada ja oma isiku tarvis mitte

vara koguda. Mungad valisid endile abti-nimelise kloostri-

eestseisja, nunnad aga eestseisjatari ehk abtessi.

Tihti olid kloostrid üsna suured ja hooneterikkad, meenuta-

des kindlustatud linnakesi. Juba kaugelt paistsid vaatajale
kloostrikiriku tornid. Mungad ei tegelnud ainult jumalateeni-
misega, palumise ja paastumisega, vaid ka mitmesuguste töö-

dega. Nad olid hoolsad aednikud, põllumehed ja karjakasvatajad.
Naabridki võtsid neilt eeskuju. Kloostrikooles õppisid tulevased

vaimulikud, mõnikord ka teised. Mungad tegelesid innuga tea-

duste ja kunstidega. Kirjutati ümber ja tõlgiti käsikirju, koos-
tati kroonikaid, maaliti, nikerdati jm. Kloostris olid sageli haigla
ja vaestemaja, kus aidati hädalisi.

Piiskoppide mõju kasvamine. Umbes X s. alates jäävad juh-
tivad kloostrivaimulikud oma tähtsuselt ja mõjult piiskoppide ja
peapiiskoppide varju. Piiskopid ja peapiiskopid pidasid oma

ülemuseks paavsti, aga samal ajal olid nad tihti

kuninga vasallid. Vasallidena olid nad teataval maa-

alal ka ilmlikud valitsejad. Nii oh piiskop sageli teataval maa-

alal kirikuelu juht ning kitsamal maa-alal ilmlik vürst. Piisko-

pid kui uhked ja rikkad kirikuvürstid puutusid vähe kokku liht-

rahvaga. Ligemal seisid viimasele preestrid, kes elasid, võr-

reldes teiste vaimulikkudega, vaeselt. ‘Preestrid olid tavaliselt

väiksema haridusega kui mungad ning kaldusid kergesti maailma-

rõõme maitsema, jahil käima ja jooma. Suurte karistuste ähvar-

dusel õnnestus kirikul paljusid neist vaos hoida ning sundida loo-
buma vaimulikele keelatud abielust.

Eespool-käsiteldud seisuste kõrval leidus keskajal veel

linnakodanikke.
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1. Kuidas tekkis läänindus? 2. Missugused olid vasalli kohustused sen-

jööri ja viimase kohustused vasalli vastu? 3. Missugused o-lid feodalismi

halvad ja missugused head küljed? 4. Kellest koosnes rüütliseisus? 5. Loen-

dage tähtsamaid osi, millest koosnes rüütlilinnus, alates väljastpoolt! 6. Joo-

nestage visand linnuse põhiplaanist, nii nagu teda kujutlete! 7. Miks ehi-

tati lossikaev sageli peatorni alla? 8. Missuguseid piiramisvahendeid ja

pealetungivõtteid kasutati linnuste vallutamisel? 9. Kuidas kaitsesid ümber-

piiratud endid piirajate vastu? 10. Kuidas jagunes ajaliselt rüütli kasvatus?

11. Kuidas toimus rüütlikslöömine? 12. Missugused olid rüütlite tavalised

ajaviited rahuajal? 13. Mis olid turniirid? 14. Kuidas kaotasid talupojad
oma maaomandi ning muutusid sunnismaiseks? 15. Milles seisid talupoegade
kohustused mõisnikkude vastu? 16. Mis te arvate, mispärast kannatasid

sõdade all eriti rängalt talupojad? 17. Mis te arvate, mispärast oli vaimu-

liku seisuse mõju keskajal palju suurem kui praegu? 18. Kust said vaimu-

likud endile sissetulekut? 19. Missugune osa vaimulikkonnast mängis kõige
mõjukamat osa X sajandini, missugune hiljemini? 20. Millega tegelesid
mungad? 21. Kas ja millist tulu oli ümbruse elanikel kloostreist? 22. Mis

te arvate, kas tuli kirikule kahjuks või kasuks, et piiskopid omasid sageli ka

ilmlikku võimu? Katsuge põhjendada oma arvamust!

2. Saksa rahva Püha Rooma riik. Paavsti võitlus keisriga.

Normannide, saratseenide, slaavlaste ja ungarlaste sõja-
käigud. Viimased Karolingid Saksamaal. Pärast Karl Suure

surma algasid endistele Frangi riigi osadele ärevad ajad: mitmed

rahvad tegid Lääne-Euroopasse oma rüüsteretki. Germaani tõugu
normannid ehk viikingid tulid laevadega Skandinaaviast ja
Taanimaalt ning vallutasid mitmete suuremate Saksa ja Prantsus-

maa jõgede suudmed. Siit tungisid nad sageli jõgepidi sügavale
sisemaale, seda raskelt rüüstates. Ida-Frangi riik suutis häda-

vaevalt takistada normannide kestvat asumist riigi piiresse. Küll

aga vallutasid nad X sajandil Loode-Prantsusmaa ning jäid sinna

elama. Tänapäevani nimetatakse seda maa-ala nende järgi Nor-

mandi a k s. Siit oma laevadega välja sõites vallutasid nad hil-

jemini Inglismaa, Lõuna-Itaalia ja Sitsiilia. Teised Skandinaa-

viast lähtuvad viikingid tegid retki Venemaale. Viikingisoost
vürstid pääsesid koguni Venemaa valitsejaiks.

Skandinaavlaste viikingisõite põhjustasid mitmesugused polii-
tilised ja sotsiaalsed asjaolud. Skandinaavias oli palju sugu-

harude pealikuid, kes tihti omavahel sõdisid. Võidetud pealikud
ei tahtnud saada teiste alamaiks, vaid läksid pigem omaste ja
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kaaskonnaga võõrsile õnne otsima. Samuti sõitsid seiklema pal-
jud talunike nooremad pojad, kel polnud lootust maad saada isa-

talust, sest see pärandati vanimale pojale.
Viikingid olid väga osavad merimehed. Nad oskasid juba

vastutuult loovimist, mida Vahemeremaade vanad kultuurrahvad
ei tundnud. Oma laevadega olid nad nii kokku kasvanud kui hun-
nid hobustega. Suri mõni pealik või ta naine, siis asetati ta koos

relvade, ehete ja vahel isegi sõjavangidega tema mandrile tõm-

matud laeva ja kaeti see kivide ja mullaga.
Vahemere rannamaid rüüstasid saratseenid, — nii nimetati

keskaegses Euroopas muhameedlasi, eeskätt araablasi. Ida-

Frangi riiki (Saksamaad) tüütasid slaavlased, kes IX s. olid

rajanud Suur-Määri riigi i, samuti ka soome-ugri tõugu madja-
rid. Viimased olid rajanud samal sajandil eelmainitutega Ungari
riigi. Kuigi nende relvastis oli primitiivsem rüütlite omast, suut-

sid nad väleduse ja kavalusega võita sageli võimsamaid vastaseid.

Ungarlaste peamiseks taktiliseks püüdeks lahingus oli vaenlase

väge killustada. Seda saavutati näit, põgenemist teeseldes. Üksi-
kute väiksemate salkadega said väledad ratsanikud kergesti
hakkama.

Paljude välisvaenlaste pärast ei olnud Karl Suure järeletuli-
jate, viimsete Karolingide valitsusaeg Saksamaal õnnelik. Nad
ei olnud kuigi osavad valitsejad ning seetõttu muutusid peaaegu
täiesti iseseis väiks suured feodaalhärrad —

hertsogid ja peapiiskopid. Viimne Karolingi sugu kuningas (Lud-
wig Laps) suri a. 911.

Otto I võidab sise- ja välisvaenlasi ning asutab Saksa rahva

Püha Rooma riigi (962). Mõned aastad pärast Karolingide valit-

sejasoo lõppu läks Saksamaa troon Saksi hertsogisoo
kätte. Kõige kuulsam Saksi sugu valitseja oli Otto I. Ta võitis

sõnakuulmatuid hertsogeid, kes ei tahtnud teda kuningaks tun-

nustada, võttis neilt ära hertsogkonnad ja andis oma sugulastele
valitsemiseks. Suuri lääne jagas ta piiskoppidele, kes seepärast
Ottot kõigiti toetasid. Sama tegid ka ta sugulased. Seetõttu hak-
kas riigis uuesti kehtima kuninga ülemvõim.

Nagu sisevaenlastega, nii sõdis Otto ka välisvaenlaste

vastu edukalt. Ta alistas Elbe ja Oderi mail elava slaavi tõugu

1 Koosnes Böömi- ja Määrimaast.
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ve n d id e rahva ning lõi madjareid rängalt Lechi ääres

a. 955. Mõned aastad hiljem said ungarlased ka bütsantslastelt

lüüa. Nähes tõsist vastupanu lõpetasid ungarlased nüüd oma

röövretked ning hakkasid kodus hoolikamalt põldu harima. Xs.

lõpul võtsid ungarlased vastu ristiusu. Nende kuningas
Stephan Püha laskis end ristida ja paavsti poolt saadeti

talle Ungari kuningakroon. Ungari riigielu hakkas nüüd aega-

mööda sarnasemaks muutuma Lääne-Euroopa omaga. Ka siin

tekkis feodaalne kord, kuigi palju aeglasemalt kui läänes.

Samuti nagu Karl Suur segas end ka Otto I Itaalia

tülidessfe. Siingi oli Karolingide valitsejasugu välja surnud

ning maal valitses vaen trooninõudlejate vahel. Paavstid olid

sattunud Rooma aadli mõju alla, kes neid tujukalt kord ame-

tisse pani, kord kohalt loobuma sundis. Kindlustanud oma valit-

suse Saksamaal, läks Otto suure sõjaväega Itaaliasse. Korralage-
dusse sattunud Põhja- ja Kesk-Itaalia alistusid talle kergesti.
Otto saabus Rooma. Paavst, kes vajas kaitsejat tujuka Rooma

aadli vastu, lootis seda leida Ottost ning kroonis ta seepärast
Rooma-Saksa keisrikrooniga a. 962. Ottost sai nüüd

„Saksa rahva Püha Rooma riigi“ valitseja. Keisri ülesandeks

loeti maailmarahu säilitamist, kiriku kaitsemist, paavstivalimiste
kinnitamist ning ristiusu levitamist. Saksa kuningad omandasid

keisriks saades küll palju au, kuid Saksamaale endale ei tulnud

keisririigi taaselustamine kasuks. Keisreid huvitas enam Itaalia

kui Saksamaa saatus. Kodumaal kasvasid aga jälle hertsogite,
vürstide ja piiskoppide võim, uhkus ja omavoli ning korralage-
dus. Itaalia vallutamine ja enda käes pidamine nõudis keisrilt

palju ohvreid: siin tuli sõdida araablaste,-bütsantslaste ja hilje-
mini normannidega, kes kõik ihkasid endile seda päikesepaistelist

poolsaart.
Kirikuelu langus ja Cluny uuendusliikumine. Saksi soost

keisrid valitsesid Saksamaal kuni 1024. a., siis astus troonile

Frangi sugu. Otto I ajast oli keisreil kirikuküsimusis suur mõju.

Nad määrasid paavsti arvamusteta Saksamaal kõrgemaid vaimu-

likke ametisse, vahel isegi paavste. Kiriku üle oli keisreil see-

pärast ka kerge käsutada, et vaimulik seisus oli neil ajul kaota-

nud palju oma lugupeetavusest kommete languse tõttu.

Et viimaksmainitud pahet parandada, pani Cluny munga-

klooster kehtima karmid elureeglid (X s.) ning nõudis sama teis-
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telt kloostreilt. Reformide pooldajad hakkasid võitlema vaimulik-

konna abiellumise vastu, nõudsid ilmliku investituuri kaotamist

ja vaimulike ametite müügi keeldu. Sellega loodeti kõrvaldada

sobimatud vaimulikud. Investituurist ei tahtnud kuidagi loo-

buda Saksa keisrid. Piiskopid omasid ju muuseas ilmlikku vürsti-

võimu ning seepärast tahtsid keisrid panna piiskopikohtadele
endile kuulekaid ja teatud poliitiliste võimetega inimesi. Nii oli

kokkupõrge reformiliikumise ja keisrivõimu vahel mööda-

pääsematu.

Gregorius VII ja Heinrich IV kokkupõrge. Avalik vaen

paavsti ja kuninga 1 vahel puhkes paavst Gregorius VII ajal.

Gregorius oli hariduse omandanud ühes klunilaste mõjualuses
kloostris. Ta ei tahtnud parandada ainult kirikuelu, vaid teha

keisri ja kuningad enda käsualuseiks, asutada paavsti maa-

ilmariik. Sellega pidid maa peale saabuma õiglus, halastus

ning rahu. Juba enne paavstiks saamist viis Gregorius VII ühel

kirikukogul läbi otsuse, mille järgi paavst valitakse Rooma

ümbruse vaimulikkude poolt, vajamata keisri kin-

nitamist. Paavstina nõudis Gregorius VII karmilt vaimulikkude

abiellumatust ning ilmliku investituuri kaotamist. Selleaegne
Saksa kuningas Heinrich IV ei tahtnud investituuri kaotamisest

kuuldagi. Ta kutsus kokku Saksa piiskopid Worm s i linna

ning siin, Heinrich IV mõju all olles, tunnistasid nad paavsti ame-

tist vallandatuks. Gregorius vastas seega, et pani keisri kiriku-

põlu alla, kuulutas ta troonilt tõugatuks ning vabastas alamad

truudusvandest. Kirikupõlu alla pandule vaadati keskajal kui

väga suurele patusele, temaga ei teinud keegi tegemist, inimesed
ei andnud talle ulualust ega abi; kõigist häbistatuna jäi ta täitsa
üksi ning surma korral ei julgenud keegi isegi ta laipa matta.

Heinrich IV oli kirikupõlu suureks häbiks. Ta alamad

ähvardasid tast lahku lüüa, seepärast tõttas ta Itaaliasse paavs-
tilt andeks paluma. Kartes oma perekonnaliikmete
pärast võttis ta kaasa oma abikaasa ning väikese poja. Teekond

üle Alpide oli väga raske.

Oli parajasti talv ning kitsad mägiteed umbe tuisanud. Nende

1 Saksa valitsejaid nimetati seni kuningateks, kuni nad polnud käinud
Roomas endid keisriks kroonida laskmas. Pärast kroonimist Roomas kand-

sid nad aga keisritiitlit.
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puhastamine nõudis palju vaeva. Mägedest allaminekul lõuna-

poolsed nõlvadel ootasid reisijaid uued vintsutused. Mäeküljed

ja teed olid siin nii jäätunud, et ühtelugu oldi kuristikku libise-

mise hädaohus. Sageli lasti inimesi köite abil alla.

Heinrich IV kohtas paavsti Kesk-Itaalias Canossa lossis

(1077). Kolmel päeval olevat Heinrich IV ilmunud lossi värava

taha patukahetseja viletsais rõivais ning

palja jalu, kuigi oli talv. Siis alles halas-

tanud psavst, leppides Heinrichiga. Ent

rahu polnud lõplik. Hiljem tekkis Hein-

richil uuesti sõda paavsti ja oma vürs-

tidega. Keset võitlust suri ta põlualu-
sena.

Wormsi konkordaat (1122). Lahen-

damata tüliküsimus paavsti ja kuninga
vahel otsustati alles Heinrich V ajal.
See kokkulepe, nn. Wormsi kon-

kordaat annab piiskopivalimise õi-

guse piiskopkonna vaimulikele. Kuid

pärast valimist annab kuningas talle

maa ja ilmliku, võimu märgina valitsus-

kepi ning paavst või tema esindaja vai-

muliku võimu märgina sõrmuse ja saua.

Nii kuulusid valimised keisri ja paavsti
kinnitamisele.

Hohenstaufenite valitsejasoo aeg.

Heinrich V-ga suri välja Frangi dünas-

tia. Järgmiseks valitsejasooks Saksamaal said Hohenstau-

fenid (1138—1254). Üks võimsamaid neist oli Friedrich Bar-

barossa (1152—1190).

Friedrich I nägi palju vaeva oma võimu kehtimapane-
kuks Itaalias. Selleks sõdis ta esmalt roomlastega, kes ühe hari-

tud preestri juhatusel olid asutanud vabariigi. Friedrich võitis

vabariiklasi ja pani Roomas uuesti kehtima paavstivõimu. Palju
raskem oli tal aga võita mitmesuguseid Lombardias tekkinud

linnriike, kus ka valitses vabariiklik kord. Linnriike toetas

paavst, kes kartis keisrivõimu liiga suureks muutumist Itaalias.

Nähes, et linnu on raske lõplikult alistada, lubas keiser linnu moo-

dustada senisel viisil omavalitsusi, ainult keisri ülemvõimu pidid

79. joonis. Piiskopikepp.
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nad tunnustama. Paavstiriigi iseseisvus ja paavstivalimiste vaba-

dus leidis kinnitamist. Nüüd alles alistusid Barbarossale Lom-

bardia linnad tema valitsusaja lõpul.
Oma poja kihlas Friedrich Lõuna-Itaalias asuva normannide

riigi päri janna Konstanzega. Selle abielu tõttu läks kogu Itaalia,

80. joonis. Friedrich I Barba-

rossa ristisõitjana.

peale paavstiriigi, Saksa keisrite

kätte.

Hohenstaufenite ajal tõusis In-

nocentius 111 näol paavstitroonile

jälle kord väga tark ja teorõõmus

inimene. Innocentius 111 nime-

tas end küll Jumala sulaste sulaseks,
kuid tema arusaamised paavsti või-

must olid suuremad kui ühelgi paavs-

til enne teda. Ta ei nimetanud

paavsti enam Peetruse, vaid Ju-

mala enda asemikuks maa

peal. Innocentiuse arvates Peetrus
ei andnud valitsemiseks paavstile ai-

nult kirikut, vaid kogu maailma. Nii

nagu kuu oma valguse päikeselt
saab, nii peaksid ilmlikud valitsejad
saama oma võimu paavstilt, arvas

Innocentius, ning püüdis Euroopa valitsejaid teha oma vasal-

lideks, mis suurelt osalt õnnestuski. Mitmed riigid tunnusta-

sid paavsti oma ülemaks läänihärraks. Poliitilist mõju oli paavs-
til kõikjal. Paavstivõimu aitas kindlustada inkvisitsiooni-

kohus, jälitades kehtiva kiriku vastaseid. Usuliste tunnete ja
kirikliku meelsuse süvendamiseks asutati Innocentiuse ajal ker-

jusmunkade ordusid.

Pärast Friedrich Barbarossat kestsid edasi tülid paavstide
ja Saksa keisrite vahel, kuni Hohenstaufenite suguvõsa 1254. a.

Saksa troonil lõppes ja algasid paarkümmend aastat kestvad
kindla kuningavõimuta segaduste ning rusikaõiguse ajad.

1. Missuguste rahvaste röövretkede a]l kannatas Lääne-Euroopa esi-
mestel sajanditel peale Karl Suure surma? 2. Millal asutati Ungari riik?
3. Millega on seletatav ungarlaste sõjaline edukus? 4. Iseloomustage viimaste
Karolingide aega Saksamaal! 5. Kuidas seadis Otto I Saksamaal’ korra jalule?
6. Missugune ühine põhjus oli Karl Suure ja Otto I keisriks kroo-
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nimisel paavsti poolt? 7. Missugused arvati olevat keisri ülesanded? 8. Kas
tuli Saksa kuninga keisriks saamine kasuks Saksamaale või mitte? 9. Mis-

pärast lõpetasid ungarlased X sajandil oma röövretked? 10. Millal võtsid

ungarlased: vastu ristiusu? 11. Missuguste kirikuelu pahede vastu oli suuna-

tud Cluny liikumine? 12. Millega on seletatav riigi ja kiriku vaheline võit-

lus? 13. Mida lootis Gregorius VII kiriku ülemvõimust maailmas? 14. Mis-

pärast oli sunnitud Heinrich IV minema paavstilt Canossas andeks paluma?
15. Kuidas lõppes l investituuritüli ja
millal? 16. Missugusesse dünastiasse kuu-

lusid Ludwig Laps, Otto I, Friedrich I

Barbarossa? 17. Milliseid tulemusi andis

Friedrich I võitlus Lombardias linnriiki-

dega? 18. Milleks toetas paavst Itaalia

linnriike? 19. Kuidas saavutas Fried'-

rich I oma pojale Lõuna-Itaalia? 20. Mis-

sugust võrdlust tarvitas Innocentiüs 111,

kõneldes paavstivõimu ja ilmliku võimu

vahekorrast? 21. Missugused riigid tun-

nustasid paavsti oma läänihärraks?

22. Milles avaldus paavsti mõju teistes

riikides? 23. Millega tegeles inkvisitsi-

oonikohus? 24. Mis te arvate, kas ja mis-

poolest oleks olnud Euroopale kasulik

paavsti ülemvalitsus ja mispoolest kah-

julik? 25. Millal lõppes Hohenstaufenite

valitsus Saksamaal? 26. Kummale kasuli-

kult lõppes paavsti ja keisri vaheline

võitlus? 81. joonis. Innocentiüs 111

3. Ristisõjad

Põhjused. Paavstid ei püüdnud ilmlikke valitsejaid ainult

oma võimu all hoida, vaid nad kasutasid neid ja rüütleid kiriku-

võimu suurendamiseks, õhutades neid ristisõtta minema.

Juba vana-aja lõpu poole tekkis komme Pühamaale rännata

palvetama, mille eest loodeti pattude andeksandmist. Seni kui

araablased olid Pühamaa peremehed, koheldi seal palverända-

jaid võõruslahkelt. Kuid lugu muutus, kui XI s. teisel poolel Aasia

sisemaalt tulnud türklased vallutasid 'Palestiina. Türklased

nõudsid palverändajaid suuri makse, röövisid kristlasi, vangis-
tasid neid ja isegi tapsid. Sellised hirmuteod tekitasid kristlastes

soovi Pühamaad muhameedlastelt tagasi võita. Seda ihkasid

samuti väga Bütsantsi keisrid, kelle riiki türklased ähvardasid
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vallutada. Asja juhtima asus paavst Urba nu s 11. Ta kutsus

Prantsusmaal Clermontis kirikukogu kokku. Sellel koos-

olekul rääkis ta püha haua vabastamisest ja luges seda ristiusu-

liste pühaks kohuseks. Sõjast osavõtjaile lubas ta kõigi pattude

andestamist ja nende varanduse kaitset. Rahvas sattus äärmisse

vaimustusse. „Nii tahab Jumal! Nii tahab Jumal!“ hüüdsid

tuhanded. Kõigile, kes lubasid ristisõjast osa võtta, õmmeldi

punase lõngaga rist õlale, mis saigi ristisõdijate väliseks tunnu-

seks. Paljud läksid ristisõtta puhtusulisest vaimustusest, paljud

aga ka ilmliku kasu lootusest. Rüütlid lootsid saada uusi lääne,

talupojad vabadust, mida kirik tõotas ristisõjast osavõtjaile,
linnakodanikud uusi kaubaturge.

1. ristisõda. A. 1096 algas ristisõdade ajajärk. Esimesed

ristisõtta minejad olid peamiselt kehvemad inimesed, ligi 100 000

hinge. See oli halvasti organiseeritud hulk, ilma kohaste sõja-
riistadeta ja juhtideta. Liiguti rööbiti Doonau jõega. Teekond

oli raske, puudusid toiduained jne. Vajalikku püüti muretseda

röövides, mis tekitas palju rahulolematust. Paljud surid teel

raskuste tõttu. Konstantinoopoli jõudmisel saatis keiser nad kii-

resti üle merekitsuse, kartes, et nälginud ristisõdijad rüüstavad

pealinna. Esimene ristisõdijate vägi hävitati varsti türklaste

poolt Nikaia juures.
Sama aasta sügisel asusid teele paremini organiseeritud risti-

sõdijad, Prantsuse, Saksa ja Itaalia rüütlid krahvide ja hertsogite

juhatusel. Nendega ühinesid IPõhja-Itaalia linnakodanikud.

Siirduti maad ja merd mööda Konstantinoopolisse. Ristisõdijad
imetlesid uhket linna ning suhtusid vaenlikult elanikesse, eriti

kreeka-katoliku usu pärast.

Umbes 300 000 inimest läks üle merekitsuse ja asus teele

Jeruusalema poole. Vaevaline oli ristisõdijate rännak: tundmatu

maa, haigused, nälg ja janu tegid elu ütlemata raskeks. Pealegi
tungisid türklased kristlastele sageli ootamatult peale. Kes juh-
tus sõjaväest eemale minema, selle surmas vaenlase nool. Ometi

tungis ristisõdijate hiiglavägi edasi ning palju kuid kestnud rän-

naku järel jõudis Antiookia juurde. Selle linna piiramine
nõudis ristisõdijad ligi poolteist aastat aega. Enamik piirajaist
oli äärmiselt väsinud, nende lootused raugenud ja võitlushimu

kadunud. Lõpuks langes linn äraandmise läbi ristisõdijate kätte.
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Kuid varsti pärast seda ilmus linna juurde hiiglasuur türklaste vägi
ning asus omakorda Antiookiat piirama. Linnas aga olid toidutagavarad
täiesti lõppenud. Puhkes selline näljahäda, mis näis tapvat kogu ristisõdi-

jate väe. Kui häda oli kõige suurem, astus üks preester odaga ristisõdijate
ette ning ütles, see olevat „püha“ oda, millega rooma sõdur torganud risti-
löödud Kristuse kehasse. See oda toovat ristisõdijaile võidu. Näljaseid
ristisõdijaid haaras jälle suur vaimustus. Nad tormasid välja linnavära-

vaist, lõid suure türklaste väe põgenema ning said saagiks nende laagri, kus

oli külluses toitu.

Antiookiast läks ristisõdijate vägi edasi, edasi igatsetud
Jeruusalema poole. Kui nad jõudsid mäele, kust nähtus linn, lan-

gesid kõik põlvili ja andsid maale suud. Rõõm oli üldine ja mää-

ratu suur. Kuid mitmest sajast tuhandest teeleläinud inimesest

jõudis Jeruusalemani ainult 20 000 meest. Lühikese piiramise
järel langes hästikindlustatud linn (1099. a.). Veriseis tänava-

võitlustes tapeti palju muha-

meedlasi, hulk juute põletati
ära koos nende sünagoogiga,
kuhu nad olid peitu läi-
nud.

Jeruusalema kuningriik
ja vaimulikud rüütliordud.

Jeruusalemast ühes ümbritse-

vate maadega loodi Jeruusa-

lema kuningriik. Kuningaks
valiti üks ristisõja juhtidest,

Alam-Lotringi hertsog Go 11 -

fried Bouillonist. Kuid

Gottfried ei tahtnud kanda

kuldkrooni seal, kus Kristus

oli kandnud kibuvitsakrooni.

Ta käskis ennast nimetada

püha haua kaitsejaks, mitte

kuningaks. Kuid tema järg-
lane kandis juba kuningatiit-
lit. Uues kuningriigis teostati sama lääninduslik kord, mis valit

ses Lääne-Euroopas.

Jeruusalema kuningriigi kaitsemiseks asutati kolm vaimu-

likku rüütliordut, Templiordu, Saksa ja Johanniitide ordu, kes

82. joonis. Kristuse haudkamber

Jeruusalemas.
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peale kolme mungatõotuse l lubasid võidelda mittekristlaste

vastu.

Teine, kolmas ja neljas ristisõda. Muhameedlased ei leppi-
nud alatiseks maa-alade kaotamisega. Neil õnnestus tagasi võita

üht Jeruusalema lääniriiki, mistõttu puhkes teine ristisõda

(1147—1149). See Saksa keisri ja Prantsuse kuninga ettevõte

nurjus täiesti.

A. 1187 võitis sultan Saladin kristlastelt Jeruusalema. See

andis põhjust kolmandaks ristisõjaks (1189—1192). Seekord

läksid püha linna vabastama Saksa keiser Friedrich Barbarossa,

Prantsuse kuningas Philippe II Auguste ja Inglise kuningas

Richard Lõvisüda. Sellel retkel uppus Friedrich Barbarossa ning
enamik ta väest pöördus koju tagasi. Inglaste ja prantslaste
vahel tekkisid lahkhelid ja nii ei suutnud nemadki midagi korda

saata.

4. ristisõda, mis algatati Innocentius 111 üleskutsel, lõppes
enne Pühamaale jõudmist. Ristisõdijad vallutasid Bütsantsi

keisririigi, muutes selle feodaalseks „Ladina keisririigiks 44

,
mis

püsis mõne aja.
Kui ristisõjad ikka ja ikka halvasti lõppesid, hakkasid paljud uskuma,

et muhameedlasi võiksid võita lapsed, kes lühikese eluea jooksul pole
jõudnud palju patustada. Ka laste ristisõda ei andnud tagajärgi.

Ristisõdade tagajärjed. Palestiina jäi muhameedlastele see-

pärast, et kristlik maailm ei teotsenud küllalt üks-

meelselt. Lääne-eurooplased ja bütsantslased ei toetanud tar-

vilikul määral üksteist.

Ristisõjad ei andnud küll soovitud tagajärgi, kuid siiski oli

neil väga suur tähtsus. Viibides Bütsantsis ja araabia

kultuuriga muhamedi mail õppisid rüütlid kõrgemalt hindama

haridust. Nüüd alles hakati Euroopas huvi tundma tea-

duste (näit, arstiteaduse, astronoomia, matemaatika) vastu,

millega tutvuti araablaste kaudu. Ristisõdijaile meeldis väga ida-

maine toredus, millest neil polnud seni mingisugust kujutlust.
Kodumaale jõudnud, hakkasid rüütlid paremini oma kodu

korraldama. Muretseti toredaid vaipu ja klaaspeegleid, et

muuta elu lossis mugavaks. Euroopa rahvad said rikkamaks pal-

jude viljasortide poolest (näit, riis, kohv), mida õpiti

1 Vallalisus, vaesus, sõnakuulmine.
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tundma ja kasvatama, õhtumaa aedadesse istutati nüüdsest

peale ka sidruni-, apelsini- ja ploomipuid. Samuti levib Euroo-

pas siid- ja puuvillriide valmistamine.

Jõudsasti hakkasid ristisõdade tagajärjel kasvama lin-

nad, eriti Põhja-ltaalia omad. Kuigi ristisõdijad Idamailt välja

tõrjuti, lubati Lõuna-Euroopa kaupmehi seal edasi kaubelda.

Elava kaubitsemise tõttu hakkas jõudsalt edenema Euroopa
tööstus.

Paavstist lugupidamine langes Euroopas ristisõdade nurju-
mise tõttu. Paavstid olid ennustanud ristisõdijaile kindlat võitu,
Pühamaa aga oli siiski läinud tagasi uskumatute kätte. See vastu-

olu pani mõnegi uskliku kahtlema selles, et paavst on Jumala

asemik maa peal.

1. Missugustel põhjustel tekkisid ristisõjad? 2. Missugune paavst võttis

üles ristisõdade idee? Millisel kirikukogul? 3. Millist igavest ja maist

kasu lootsid ristisõtta minejad? 4. Joonestage Väike-Aasia ja Palestiina

kaartvisand ning märkige seal ära Jeruusalem, Antiookia ja Edessa!

5. Millal langes Jeruusalem ristisõdijate kätte? 6. Milles erinesid ja milles

ühtisid munkade ja rüütliordu liikmete tõotused? 7. Millal olid 1., 2., 3. ja
4. ristisõda? 8. Mis oli teise ristisõja põhjuseks? Millised olid tema taga-

järjed? 9. Mis oli kolmanda ristisõja põhjuseks? Missugused kuningad
võitlesid seal? 10. Mispärast ei andnud kolmas ristisõda suuri tulemusi?

11. Missugused tagajärjed olid neljandal ristisõjal? 12. Mispärast läksid

lõpuks Japsed ristisõtta? 13’. Kui te oleksite elanud XIII sajandil, kas olek-

site läinud koos teiste lastega ristisõtta? Mispärast oleksite läinud või mis-

pärast mitte? 14. Kuidas lõppes prantsuse ja kuidas saksa laste ristisõtta

minek? 15. Mispärast ei andnud ristisõjad loodetud tagajärgi? 16. Mis-

sugused olid ristisõdade tegelikud tagajärjed?

111. Rahvusriikide kujunemine.

1. Keskaegne linnaelu.

Linnade esilekerkimine. Lääne-Rooma riigis oli hulk suuri

linnu. Paljud neist hävisid suure rahvasterännu ajal. Suur osa

Lääne-Rooma riigi maadest läks germaanlaste kätte, kellede juu-
res valitses kodumajandus. Linnade areng läks tagurpidi, nad

tühjusid ja — lagunesid. Erilist käsitööliste- ja kaupmeestesei-
sust polnud vaja. Seepärast ei asunud inimesed rahvasterännu

ajal rüüstatud linnadesse.
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Kuid kodumajandus ei kestnud igavesti. Pikkamööda hakka-

sid kasvama inimeste nõuded. Üksikud talupojad õppisid põllu-
töö kõrval enam ja enam mingit käsitööd. Kaupu hakati

müüma laatadel ja turgudel kloostrite, kirikute ja losside

juures. Turgude juures tekkisid varsti majakesed ja laoruumid.

Nii kujunesid alevid. Alevites peeti turgu juba sageli. Siia

lubas mõisnik elama asuda talupoegi, kes hakkasid käsitöölisteks

või kaupmeesteks. Neilt nõudis mõisnik enam ja enam teoorjuse
asemel rahamaksu. See oli mõisnikule suureks tuluks, sest

raha oli sel ajal vähe. Alevielanikud olid samal ajal põllumehed,
sest maa alevi ümbruses oli nende kasutada. Kasvas alev suu-

reks, sai ta loa müüri ümber ehitada julgeoleku kindlustamiseks.

Nii saigi alevist linn. Linnad kasvasid järjekindlalt, eriti, jõud-
sasti aga XI sajandist peale, ühenduses ristisõdadega. Ristisõdi-

jad, kes nägid Hommikumaal toredamat elu, tahtsid oma koduski

elu paremini korraldada. Selleks vajati mitmesuguseid käsitöö-

saadusi. Neid muretsevate kaupmeeste ja käsitööliste arv kasvas

üha; ühes sellega kasvasid ka linnad.

Rikkamaks muutudes püüdsid linnad endid feodaalisandate

võimu alt vabastada ja täiesti iseseisvaiks saada. Ühte-

del õnnestus see sõjariistus vastuhakkamise, teistel priiksostmise
teel. Lääniisandad kannatasid tihti rahapuuduse all ning otsi-

sid võimalusi sellest vabanemiseks. Linlased lubasid raha siis,
kui läänihärra annab neile mõne tähtsa õiguse, näit, õiguse oma

kohut pidada, omavalitsusjuhte valida jne. Nii muutusid linnad

aegamööda iseseisvaiks. Vahel juhtus, et kuningas, kes oli kade

teiste feodaalisandate võimule, toetas linnu nende vabadusvõitlu-

ses. Suured ajaloolised Rooma linnad võitsid tagasi oma endise

tähtsuse ning losside ümber kasvasid kaupmehist ja käsitöölisist

koosnevad alllinnad.

Linnaomavalitsus. Linnaelu erines põhjalikult külaelust.

Linlased olid vabad ja iseseisvad ning kaitsesid iseendid, sest kin-

del riiklik kaitse puudus keskajal. Kogu linna elu juhtis linna-

pea ühes linnanõukogu (ehk rae) liikmetega. Rae-

liikmed ja linnapea valiti enamasti rikkamate kaupmeeste
keskelt. Kaupmehed, kes kaugel käinud ja palju näinud, olid

julgemini kui käsitöölised välja astunud linna õiguste eest feo-

daalisandate vastu. Nii olid nad iseendast kujunenud linna juh-
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tideks. Mõnes linnas võidi aga valida ka käsitöölisi linna-

ametisse.

Linnaomavalitsus valvas üldise korra, õigusemõistmise, kaa-

lude ja mõõtude, turuhindade, käsitöö ja kaubitsemise järele. Võõ-

raste kaupmeeste vastu oli linn sagedasti üsna vaenlik. Nende

kauplemisvõimalused olid määrustega piiratud, nende kaubalt

nõuti teatud kvaliteeti, muidu võidi see konfiskeerida.

Linna majanduselu. Linna majanduselu juhtis linnavalit-

sus koos kaupmeeste ühingute — g i 1 d i d e ja käsitööliste ühin-

gute — tsunftidega. Nimetatud ühingud kaitsesid oma liik-

mete huve, nad hoolitsesid, et kõigile jätkuks tööd ja toormater-

jali, et õppimatud töölised oma saadustega ei võistleks jne. Tsunf-

tidesse liitusid töölised tööala järgi — olid näit, kullaseppade, rät-

sepate, kiviraiujate, pagarite jne. tsunftid.

Tsunfti liikmeiks olid väljaõppinud meistrid. Ainult nemad

võisid avada töökodasid. Nende juhatusel töötasid sellid ja õpi-
poisid. Tööpäev oli üldiselt väga pikk (14—16 tundi). Meist-

riks saamiseks oli vaja hulk aastaid olla õpipoiss, siis sell ja
lõpuks esitada meistritöö vanematele meistritele. Hiljem, kui kon-

kurents suurenes, piirati meistriks saamise võimalusi. Hõlpsa-
mini said siis meistriks vaid need, kes olid meistrite perekonda-
dega sugulus- või sõprussidemeis.

Keskaegne linnaelu. Keskaegseis linnus oli elanikke palju
vähem kui meieaegseis. Umbes 20 000 elanikuga linnu peeti juba
suurlinnadeks. Londonis, kus praegu elab umbes 8 000 000

inimest, oli XIV sajandil ainult 35 000 elanikku. Ainult mõnes

üksikus linnas oli keskajal rohkem elanikke kui praegu, nii näit.

Brügges L

Eemalt paistsid keskaegsed linnad enamasti toredad oma

kõrgete müüride ja paksude müüri- ning saledate kirikutorni-

dega. Kuid linna sees kadus see suurejooneline pilt. Eramajad
olid lihtsad, sageli õlgkatusega. Uhkemad olid avalikud ehiti-
sed — raekojad ja kirikud. Tänavad olid kitsad, sillutamata,
pimedad ja mustad. Sinna heideti kõik jäänused. Samuti lebas

siin palju sõnnikut, sest linnakodanikud pidasid karja, kes sõi

linnamüüride taga aasal. Tänavate valgustamist ei tuntud.

1 Lähemalt J. Adamson, Ajaloo lugemik nr. 7. (L. Vilmre, Linnaelu

keskajal). K./ü. ~Loodus".
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Toad olid majades enamasti väikesed ja pimedavõitu. Väi-

kesed aknad olid kaetud õliga immutatud paberiga. Mööbel oli

lihtne — lauad, pingid, kastid jne. Valgustuseks tarvitati ena-

masti peerge.

B'3. joonis. Linnakodaniku eluruumid.
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Perekonnad olid väga lasterikkad. Keskmiselt oli pere-

konnas 10—12 last. Kuid taudid ja sõjad tapsid keskajal palju

inimesi, mistõttu elanikkude arv üldiselt ei kasvanud. Inimesed

olid vaatamata valjule kasvatusele sageli väga toored.

Pidupäevadel armastasid nii naised kui mehed käia väga värvirikkais

rõivais. Üks tahtis teist üle trumbata oma rõivastise moodsusega ja ehete-

rikkusega. Paljud vaesed püüdsid endid üle jõu ehtida, nii et linnavalitsus

pidi andma määrusi liigse ehtimisedevuse vastu. Pidudel söödi ja joodi üle-

määra, äripäevil aga kannatati teravat puudust. Pidudel satuti kergesti
sõnelusse, kus ei valitud sõnu. Isegi parema kasvatuse saanud inimesed

sõimasid üksteist väga vabalt.

Täisõiguslikuks linnakodanikuks võisid olla ainult kristlased. Ka juute
lubati elada linnas kõrgete maksude eest, kuid kodanikuõigusi neil ei olnud.

Põlastuse ja hirmuga vaatasid sel ajal kristlased mittekristlastele, muu seas

ka juutidele. Neid ei lubatud elada ristiinimeste majades, vaid ainult eral-

datud linnajagudes. Neist usuti igasugu halba: juudid levitavat katku,

mürgitavat kaeve, tapvat kristlaste lapsi jne. Sageli tungis rahvas juudi
linnaossa ning tappis seal metsikus vihas sadu ja tuhandeid elanikke.

Linnade tähtsus. Linnad olid keskajal kohtadeks, kus valit-

sesid vabadus ja töökus. Talupojad olid küll töökad, kuid

mitte vabad; rüütlid ja vaimulikud olid küll vabad, kuid nad

polnud nii töökad. Ainult linnakodanikud olid nii üht kui teist,
sest nad ei saanud elatuda teiste tööst ja vaevast nagu rüütlid

ja vaimulikud. Linnad aitasid kaasa isegi talurahva vabanemi-

seks. Kui talupojal läks korda aasta ja ühe päeva linnas elada,
siis ei antud teda tema valjule isandale enam välja. Keskajal
öeldi: „Linna õhk teeb vabäks.“ Ka hakkasid mõned mõisnikud

rahapuuduse tõttu teorendi asemel nõudma raharenti, et rahul-

dada oma peenenenud tarbeid ostude kaudu linnades. Linna-

des, kus valitses töörõõm, edenesid kunst ja käsitöö: meist-

rid tegid üksteise võidu toredamaid kirikuid, kaunimaid kujusid

ja ilusamaid tarbeasju. Hariduseltki jõudsid linnakodanikud ette

talupoegadest ja tihti ka rüütleist. Linnas leidus koole, kus

lastele usuõpetuse kõrval õpetati lugemist, kirjutamist ja arvu-

tamist. Linnast linna liiklevad kaupmehed tõid uudiseid võõ-

railt mailt ja rääkisid siin ja seal kuuldud uusi mõtteid. Mitme-

suguseid erinevaid arvamusi kuuldes harjusid linnakodanikud

iseseisvalt mõtlema. Nii aitas linnaelu kaasa vaimsele vaba-

nemisele.

1. Kuidas tekkisid linnad? 2. Kuidas vabanesid linnad feodaalide
võimu alt? 3. Kelle käes oli linnavalitsemine? 4. Missugustesse ühingu-
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tesse olid koondatud linnakodanikud? 5. Mis te arvate, miks hakati hiljemini
raskendama meistriks saamist? 6. Mispärast raskendas linn võõrastel kaup-
meestel kauplemist? 7. Mille poolest erinesid, keskaegsed linnad meieaeg-
seist? 8. Mispärast ei kasvanud keskajal elanikkude arv kiirelt? 9. Mis-

pärast piirati määrustega ehtimist? 10. Kuidas aitasid kaasa linnad majan-
duselu ja vaimuelu tõusule?

2. Keskaegne kaubandus.

Kaubandus muutub keskaja teisel poolel elavamaks. Lääne-

Euroopa elanikkude tarbed olid keskaja alguses väga piiratud.
Käsitöö ja kaubandus olid seetõttu vähe arenenud. Ainult kul-

tuurseis araablaste riiges ja Bütsantsis oli olukord teine. Risti-

sõjas käinud rüütlid nägid idamaist toredust ning soovisid ka ise

mugavamini elada. Nõudeile vastavalt arenesid käsitöö ja
kaubandus. Linnakodanikudki muutusid eluviiselt peene-
maks. Arusaamine raha kui maksuvahendi paremusest võrrel-

des hüviste vahetamisega tõusis. Ristisõtta minevad rüütlid tai-

pasid, kui võimatu on teekuludeks kaasa võtta põllusaadusi. Rii-

gid lasksid jälle enam raha käibele. Kõige elavam oli raha ring-
vool Itaalias, kuhu maksudena paavsti kuuriale saabus raha pea-

aegu kõigilt Euroopa mailt. Ka polnud siin põlisel kultuurmaal

käsitöö kunagi seevõrra soikunud kui mujal Euroopas. Itaalias

tekkisid kuulsad jõukad pankurid, kes ka mujal Euroopa mail

avasid panku. Rahamajanduse, käsitöö ja kaubanduse kasv aga
ei piirdunud kaugeltki Itaaliaga. XV s. alguses leidus Euroopas
juba suurärisid, mis omasid ostu- ja müügipunkte mitmel maal.

Siiski oli kaubavedu mitu korda väiksem kui meie ajal.
St. Gotthardi mäekuru kaudu veeti näit, keskaja lõpul Itaaliast Saksa-

maale iga aasta umbes 1250 tonni kaupa, mis praegu mahuks kahte para-

jasse kaubarongi. Enne maailmasõda oli aga kaubavedu sama kuru kaudu

tõusnud 300 000 tonnile aastas. Muudelgi teedel oli kaubavedu palju väiksem

meieaegsest.

Kaubandust takistavad asjaolud. Et kaubavahetus oli loid,
selleks oli mitmesuguseid põhjusi — elanikkude arv oli väiksem,
vaesemad neist ei ostnud palju, sest kaubad olid kallid, kau-

pade transport väga vaevaline.

Moodsad liiklemisvahendid puudusid, kaupu veeti viletsail teil vank-

ritega, regedega või lihtsalt hobuste ja eeslite seljas. Teed olid kitsad ja
sillutamata. Sildu oli väga vähe.
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Tee parandamise vastu ei tundnudki huvi ümbruskonna elanikud. Mida

halvem tee, seda sagedamini palkasid kaupmehed neilt hobuseid lisaks oma

väsinud veoloomadele, seda enam oli seppadel tööd hobuste rautamisega ja

vankrite parandamisega. Mida kauem olid võõrad teel, seda enam ostsid

nad toiduaineid ja maksid sagedamini öömaja eest. Eriti kasuks olid aga

halvad teed feodaalhärradele, sest neil oli õigus endile nõuda seda, mis kukub

maha koormast. Vankri purunemisel omandasid nad vahel kogu koorma.

Suureks tülinaks- keskaegsele kaupmehele olid sagedad tollivõtmised,

sest tol ajal oli väikesi feodaalriike palju. Tolli võeti nii maanteedel kui ka

jõgedel. Jõgi suleti tollipunktis tavaliselt kettidega. Tolli võtsid nii feodaal-

härrad kui ka linnad. Reini jõel võeti XIV s. näit. 64 kohas tolli. Sagedate

tollimaksude tõttu muutusid) kaugelt tulevad kaubad mitu korda kallimaks

esialgsest hinnast. Tihti leppisid feodaalhärrad omavahel kokku ning sun-

disid kaupmehi tarvitama selliseid pikki teid, kus neil tuli mitu korda tolli

maksta; otseteede tarvitamine aga keelati.

Lisaks muudele hädaohtudele varitsesid kaupmehi maal ja
merel röövlid. Teeröövlid maismaal olid keskajal enamasti

aadliseisusest — rüütlid ja mõnikord isegi suursenjöörid. Meri-

röövleiks olid sageli mõne kaubalinna merimehed, kel parajasti

polnud küllalt tööd. Röövida mõne võistleva kaubalinna laevu ei

peetud kuigi suureks kuriteoks. Kaubateekonna raskuste pärast
liikusid keskaegsed kaupmehed maal suurtes killavoorides ning
merel laevastikkudekaupa. Killavoore saatsid relvastatud ratsani-

kud, kaubalaevu sõjalaevad. Üldiselt oli kaubavedu mere kaudu

mõnusam kui maadpidi: siin ei olnud segavaid tollipiire ning
halbu teid.

Tähtsamad kaubateed ja kaubaartiklid Lõuna-Euroopas.
Varem kui muudes Euroopa linnades muutus kaubandus elavaks

Vahemeremaadel. Kuigi Pühamaa läks tagasi muha-

meedlaste kätte, ometi ei katkenud nüüdki kaubavahetus Idamaa

ja Lõuna-Euroopa linnade vahel. Sellest kaubavahetusest võtsid

osa mitmed linnad, nagu Veneetsia, Genua, Pisa ja Firenze Põhja-

Itaalias, Marseille Lõuna-Prantsusmaal ning Barcelona Kataloo-

nias. Eriti suurt osa selleaegses kaubanduses mängisid Põhja-
Itaalia linnad. Siia toodi üle mere Konstantinoopolist,

Väike-Aasiast, Süüriast, Egiptusest ja isegi Musta mere ranni-

kult mitmesuguseid Idamaa saadusi. Isegi Pärsia, India ja Hiina

saadused olid Itaalia linnadele kättesaadavad. Kogu Euroopa

võis osta siit Idamaa kaupu, nagu igasuguseid vürtse, mil-

lest tähtsaim oli pipar, värve, lõhnaõlisid, siid- ja puuvillriiet ning
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kalliskive. Kuid Itaalia linnad ei toimetanud ainult edasi Ida-

maa kaupu, vaid müüsid ka oma tööstussaadusi: siidriiet ja kale-

vit, relvi, ehte- ja klaasasju. Veneetsia ehte- ja klaasasjad muu-

tusid keskaja lõpul eriti kuulsaks, sest nad olid väga maitsekalt

tehtud. Euroopa omakorda saatis Idamaale Itaalia linnade kaudu

flandria kalevit, saksa linast riiet, nähku, relvi ja mitme-

suguseid tooraineid.

Tähtsamad kaubateed

ja kaubaartiklid Põhja-
Euroopas. Saksa Hansa.

Vahemere kõrval • elavnes

kaubandus ka Põhja- ja
Läänemerel. Siinses

kaubanduses mängisid pea-

osa saksa kaupmehed. Pal-

jud Saksa kaubalinnad olid

ühinenud Hansa-nimeliseks

linnadeliiduks. XIV s. lõpul
oli Hansas umbes 80 linna,
mis peamiselt asusid Balti

ja Põhjamere ääres. Siia

kuulusid näit. Breemeni,

Lüübeki, Danzigi, Riia ja
Tallinna sadamalinnad, aga

ka mitmed maismaa linnad,

nagu Köln, Magdeburg,
Breslau ja Tartu. Eriti täh-

tis hansalinnadest oli L ü ü -

b e k, kuhu kokku voolasid kaubad nii Lääne- kui ka Ida-Euroo-

past. Hansalinnade esindajad kogunesid siia väga sageli nõu-

pidamistele.
Hansa tähtsamaks ülesandeks oli kaitseda saksa kaupmehi

välismail ja merel. Et välismail oleks parem ja julgem kau-

belda, selleks asutasid hansalased tähtsatesse kaubalinnadesse

oma kontorid. Nii olid neil kontorid Londonis, Bergenis, Brüg-
ges ja Novgorodis. Hansakontor ei olnud üks hoone kauba-

tehingute sõlmimiseks määratud ruumidega, vaid ta tähendas
tervet linnajagu võõras linnas, kus asusid hansalased. Siin oli

eluhooneid, kontori- ja laoruume ning oma haigemaja ning

84. joonis. Lüübeki linnavärav.
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kirikki. Peale kaupmeeste asus kontoris palju käsitöölisi, meri-

mehi ja sõdureid, kes kaupmehi saatsid nende teekonnil. Kaup-

lemise üle valvasid kaupmeeste keskelt valitud eestseisjad, et kaa-

lud ja mõõdud oleksid õiged ja äri igati aus.

Hansalased astusid oma õiguste kaitseks isegi sõjaga välja,

olles tõsiseks suurvõimuks Põhja-Euroopas.

Kesk-Euroopa kaubandusliku vahendajana. Nagu nägime,

moodustasid lõunas Vahemere äärsed ja põhjas Lääne- ja Põhja-
mere äärsed linnad tähtsa kaubandus piirkonna. Läbi-

käimine nende kaubanduspiirkondade vahel toimus väga mitmel

teel. Itaaliast ja Hispaaniast viisid tähtsad kaubateed üle mägede
Prantsusmaale. Siin Champagne’! krahvkonnas peeti maa-

ilmakuulsaid laatu, kus lõunast tulnud kaupmehed müüsid oma

saadusi edasi flandrialastele. Flandriasse viisid kaubateed

Itaaliast ka Saksamaa kaudu, näit. Reini jõge pidi. Samuti tõid

itaallased, hispaanlased ja prantslased Flandria sadamasse kaupu

me rdpi di. Üsna tihti võtsid itaallaste purjekad ette pika tee-

konna läbi Gibraltari väina, mööda Atlandi ookeani rannavesi

Pas de Calais’ väina kaudu Põhjamerre. Flandria kaubalinnadest

oli tähtsam Brüg g e. Siin ostsid hansalased lõuna-eurooplaste

kaupu ning toimetasid edasi Inglismaale, Läänemere-äärsetele

maadele ja Venemaale.

Peale nende oli Euroopas mitu muud tähtsat kaubateed. Ida-

Euroopa tähtsamate kaubateedega tutvume edaspidi, Vene ajaloost

kõneldes.

1. Mispärast muutus käsitöö ja kaubandus keskaja lõpul elavaks?

2. Kujutage graafiliselt Reini keskjooksult läbiveetud kaupade väärtust

XIII s. seitsmekümnendail ja XIV s. seitsmekümnendail aastail ja aastast

kaubavedu St. Gotthardi kaudu keskaja lõpul ja enne maailmasõda! 3. Mis-

sugused asjaolud takistasid keskajal kaubandust? 4. Missugused olid täht-

samad kaubalinnad ja kaubateed: a) Lõuna-Euroopas, b) Põhja-Euroopas?

5. Missuguste keskuste ja teede kaudu toimus kaubavahetus Põhja- ja

Lõuna-Euroopa vahel? 6. Missugused olid tähtsamad kaubaartiklid? 7. Mida

veeti välja Ida-, Lääne- ja Lõuna-Euroopast? 8. Mis oli Hansa liit ning

millised olid tema ülesanded?

3. Prantsusmaa.

Feodaalisandate võimu ja korralageduse ajad. Karl Suur

oli Frangi riigi impeeriumiks tõstnud. See riik ei olnud aga
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püsiv, vaid lagunes ta nõrkade järglaste ajal. Euroopas hakka-

sid kujunema rahvusriigid.
Verduni lepingu põhjal (a. 843) läks Frangi riigi lääneosa

Karl Suure pojapojale Karl Paljaspeale. Tema järglased, nn.

Karolingid valitsesid Prantsusmaal kuni a. 987, nende järel

Kapetingid 1328. aastani. Sageli oli kuningavõim väga
nõrk ning võimsad lääniisandad muutusid üha iseseisvamaks,
sõdides küll omavahel, küll kuningaga.

Lisaks sisetülidele tuli IX s. ja X s. alguses välisoht nor-

mannide poolt, kes rüüstasid randu- ja jõgesid-pidi üles sõites

sisemaid, asutades isegi võõrale alale kindlustusi, kus elati üle-

talve. Sõjad normannide vastu olid prantslastele väga tülikad

ning lõpuks läänistas üks kuningatest Normandia norman-

nide juhile hertsogiriigina (911. a.). Vasallina tõotas norman-

nide juht Prantsusmaad kaitseda rüüstamise asemel. Normannid

hakkasid siin põldu harima ning kalastama ja omandasid varsti

prantsuse keele ja kombed.

Kuningavõim hakkab suurenema (XII s. alates). Philippe II

Auguste. Prantsusmaa rahvusriigiks kujunemine sünnib võrdle-

misi kiirelt. Pidev arenemine viib ta suurusele.

XII s. hakkas Prantsuse kuningate võim tugevamaks muu-

tuma. Ostude ja vallutustega püüdsid nad suurendada oma

pärusmaid, s. o. neid maid, mis polnud suurvasallide käes,
vaid ainult kuninga enda valitseda. Suureks toeks kuningavõi-
mule olid vaimulik seisus ja linnakodanikud. Vai-

mulikud, kelledele ei meeldinud läänihärrade alatised sõjad, loot-

sid tugevalt kuningavõimult rahu ja korra jaluleseadmist riigis.
Linnad palusid kuningalt kaitset läänihärrade omavoli vastu.

Kuningas, lootes tuge linnadelt, lubaski linnadele laialisi oma-

valitsusi. Linnade toetus oli kuningale üsna tähtis, sest risti-

sõdade tagajärjel muutusid linnad jõukamaks ja võimsamaks.

Kuningavõimu kasvamine oli täies hoos, kui XII s. keskpaiku
tekkis kuningale vägev võistleja — Anjou hertsogHenry,
kes kogus oma valitsuse alla läänidena enam kui pool Prantsus-

maad — pärusläänidena ja abiellumise teel. Anjou Henry võim

tõusis veel seetõttu, et ta 1154. a. pääses Inglise troonile. Seega
muutusid Inglise kuningad läänepoolse Prantsusmaa lääniisan-

daiks ja Prantsuse kuninga ohtlikumaiks vastaseiks.
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Prantsuse kuningas Philippe II Auguste (1180—1223)

teadis väga hästi, kui hädaohtlik on riigile poole Prantsusmaa

kuulumine Inglise kuningale. Temal läkski korda võita Inglise

kuningalt John Maata’lt tagasi suurem osa mandril asuvaid maid.

Lõplikus rahus, mis sõlmiti pärast Philippe II Auguste’i surma,

jäid Inglismaale ainult kaks maakonda — Guyenne’i ja Gascogne’i

maakonnad.

Oma ametnikeks määras Philippe Auguste enamasti linna

kodanikke, kartes, et aadlimehed ametnikena pole küllalda

selt kuulekad ja nende niikuinii suur võim kasvab.

Louis IX Püha ja uuendused kohtu alal. Philippe II poja-

poja Louis IX (1226—70) ajal viidi lõpule sõda Toulouse’i krahvi

vastu Lõuna-Prantsusmaal ning vallutati tema maad. Toulouseh

krahvid kaitsesid albilaste-nimelisi lahkusulisi

Lõuna-Prantsusmaal. Seepärast oli Louis IX ettevõte kirikule

meelepärane tegu. Louis IX käis ka kaks korda ristisõjas,

kuid ei suutnud Pühamaad vabastada.

Louis IX oli oma rahvale õiglane valitseja. Ta ei teinud

kohtumõistmisel vahet rikka ega vaese vahel. Õigusemõistmist

85. joonis. Louis IX vaestele toitu serveerimas.
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püüdis ta kõigiti parandada — keelas kahevõitluse kohtus b iga-

sugused omavolilised tasumisviisid, näit, vasallide kodusõjad jne.
Feodaalkohtuist anti luba edasi kaevata kuningakohtuisse. Kuning-
likke kohtuasutisi nimetati Prantsusmaal parlamentideks.
Tähtsaim neist oli Pariisi parlament.

Louis IX oli väga jumalakartlik kristlane ja rahvasõbralik

kuningas. , Ta käis sageli jumalateenistusel, serveeris vahel vaes-

tele oma käega toitu ja pesi nende jalgu.

Philippe IV Ilus ja tema võitlus paavstiga. Viimaseks täht-

saks Kapetingide soost kuningaks oli Philippe IV Ilus. Philippe
püüdis vallutada F 1 a n dr i at, kus asus maailmakuulus kauba-

linn Brügge ja kooti kõikjal otsitud riidekangaid. Flandria linna-

kodanikkude jõukus ja rõivaste toredus pinud nii suur, et Prant-

suse kuninganna Brügges viibides tähendanud: „Meil on ainult
üks kuninganna, aga siin on 600 kuningannat/* Esialgu õnnes-

tuski Philippe IV-al vallutada Flandria, kuid ainult ajutiseks 2
.

Sõjaks Flandriaga ning muudeks ettevõteteks vajas Phi-

lippe IV Ilus raha. Raha saamiseks otsustas ta makse võtta

kõigilt seisustelt, ka vaimulikkudelt, kes polnud seni kuningale
makse maksnud. Seeüle vihastus paavst Bonifatius VIII

ning avaldas bulla, milles keelas valitsejad maksustada vaimu-

likke. Philippe IV omalt poolt keelas hõbeda ja kulla väljaveo
Prantsusmaalt, nii et Prantsuse kirik ei saanud makse maksta

Rooma paavstile. Kuningas ja paavst vahetasid kirju, kus süü-

distasid teineteist teravalt ülekohtus. 1302. a. avaldas paavst
kuulsa bulla, milles nõutakse igalt inimeselt kuulekust paavsti
suhtes.

Varsti pani paavst kuninga isegi põlu alla ja kuulutas Saksa

kuninga Prantsuse kuningaks. Prantsuse kuningas vangistas
paavsti ta vaenlaste kaasabil. Kuigi rahvas paavsti kolme päeva
pärast vabastas, suri ta varsti möödunud erutuste tagajärjel

(1303. a.).

1 Mõnikord selgitati kohtus õigust kahevõitlusega kaebaja ja kaebealuse
vahel.

2 Mässulisi alistama saadetud Prantsuse rüütliväed võideti kuulsas
kannuste!ahingus (1302), kus langenud flandrialaste saagiks umbes 7000 kul-

last või kullatud rüütlikannust.
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Kõik Philippe IV vastu tehtud otsused tühistas järgmine

paavst. : Varsti pääses paavstitoolile üks Prantsuse peapiiskop,
Clemens V nime all. Tema ajal asusid paavstid elama Prant-

susmaale Avignoni linna, kus nad muutusid Prantsuse

kuningatele üsna kuulekaks. See nn. paavstide „Paabeli vangi-
põli “ kestis 1305—1377. a.

Generaalstaadid 1302. Kuninga ja paavsti vahelise tüli ajal
otsis Philippe kogu prantsuse rahva poolehoidu. Selleks kutsus

ta Pariisi kokku aadlikud, tähtsamad vaimulikud ja linnakodanik-

kude esindajad. Ainult talupojad ei olnud esindatud. Kõik kolm

seisust arutasid küsimust omaette. Ühise vastuse andmiseks

kuningale tulid nad aga kokku üldiseks koosolekuks, mida nime-

tati generaalstaatideks ehk etats generaux’ks. Kunin-

gad kutsusid viimaseid kokku nõupidamiseks, kuid nad muutusid

makselubavaks ja ajuti seadusandlikuks asutiseks.

Valois’ dünastia tuleb troonile (1328). 100-aastase sõja
algus (1339). Philippe Ilusa kolm poega olid nõrgad valitsejad.
Nendega suri välja Kapetingide dünastia ning valitsema pääse-
sid Valo i s’d. Ka esimesed Valois’d polnud osavad riigijuhid
ning feodaalide võim hakkas nende ajal jälle suurenema.

Esimese Valois’ soost kuninga ajal puhkes Inglis- ja Prant-

susmaa vahel sõda, mis on tuntud 100-a astase sõja nime all.

Inglismaa ja Prantsusmaa vahel oli mitmesuguseid põhjusi
vaenuks. Inglise kuningas Edward 111 oli Philippe Ilusa tütre-

poeg ning seepärast arvas ta endal olevat õiguse pärida Prant-

suse trooni. Prantsuse kuningad ihkasid endile Flandriat ja ing-
lastele jäänud Lõuna-Prantsusmaa maakondi. See aga ei meel-

dinud Edward 111-le. A. 1339 maabusid Inglise sõjaväed Prant-

susmaal ning algas pikk ja laastav sõda.

Sõja esimene järk. Inglased võidukad. 100-aastane sõda

möödus väga vahelduva sõjaõnnega, ühtlasi oli selle kestel mõle-
mal riigil seesmisi rahutusi. Sõja esimeses järgus olid ingla-
sed võidukad. Merel purustasid inglased prantslaste laevas-

tiku. Mõni aasta hiljem (1346) toimus Crecy juures esimene

suur lahing maavägede vahel, milles prantslased kaotasid rän-

galt. Sama õnnetult lõppes teine suur võitlus Poitiers’ juures

1356, kuigi prantslasi oli umbes kaks korda rohkem. Inglise väe-

juhtides! paistis silma Edward 111 noor 16-aastane poeg, nn.
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Must Prints. Viimaks mainitud lahingus langes vangi Prantsuse

kuningas Jean Hea.

1356. a. generaalstaadid. Jacquerie (žakerii). Pärast

kuninga vangilangemist hakkas valitsema troonipärija. Ta oli

noor ning ei suutnud säilitada sisemist korda. Rahulolematust

kasutasid 1356. a. generaalstaadid ning esitasid troo-

nipärijale nõudmise — nad soovisid õigust kuninga

kutsumata kokku tulla, seisuste kontrolli valitsemisele, ainuõigust
uute maksude määramiseks jm. Sellega troonipärija nõustuski.

Generaalstaadid aga ei suutnud peaaegu midagi korda saata, sat-

tudes omavahel tülli, mispeale kuningas nad laiali saatis.

Nüüd aga tõstsid Pariisi elanikud valitsuse vastu mässu.

Troonipärija nõuandjad tapeti, ta ise põgenes pealinnast. Maal

puhkes nende segaduste ajal maksuraskuste tõttu talupoe-

gade mäss (nn. žakerii), mis oli sihitud feodaalisandate vastu.

1358. a. õnnestus troonipärijal mässu summutada ning ta valit-

ses piiramatu võimuga edasi.

1360. a. tegid prantslased inglastega Bretigny’s rahu. Kogu

lõunapoolne Prantsusmaa kuni Loire’i jõeni ja Ca-

lais loovutati inglastele. See rahu ei kestnud kaua. Jean Hea

pojal Charles V (1364—1380) õnnestus tagasi võita ena-

mikku inglaste vallutusist.

Sõja edaspidine käik. Charles V järglane, Charles VI oli

nõrk kuningas. Ta kannatas isegi hullumeelsushoogude all. 1415

algas uuesti sõda Inglismaaga. Azincourt’i lahinguga (1415)

võitsid inglased kogu Põhja-Prantsusmaa. Nähes ing-

laste edu hakkas Henry V-at toetama Burgundia hertsog, üks

Prantsuse tähtsaim läänimees. Selle sündmuse mõjul sõlmis nõdra-

meelne Charles VI Inglise kuninga Henry V-ga lepingu, milles ta

pärast oma surma lubas Prantsuse trooni Inglise kuningale. Varsti

seejärel surid nii Inglise kui ka Prantsuse kuningad ühel ja samal

aastal (1422) ning Pariisis kuulutati Inglis -ja Prantsus-

maa kuningaks Inglise troonipärija, kes oli alles

laps. Tema nimel hakkas Pariisis valitsema üks inglise hertsog.

Külatüdruk Jeanne d’Arc päästab Prantsusmaa. Suurem

osa prantslasi polnud siiski rahul seega, et Inglise kuningas valit-

seks tulevikus Prantsusmaad. Lõuna-Prantsusmaal kuulutati

Charles VI poeg Charles VII nime all kuningaks. Nii oli
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Prantsusmaal korraga kaks valitsejat: inglasest kunin-

gale allusid Loire’i jõest põhja pool asetsevad maad, prantsla-
sest kuningale aga lõunapoolsed.

Inglise väed asusid pealetungile ning piirasid ümber tähtsa

Orl !e a n s’i lin-

na Loire’i jõe ää-

res. See kindlus-

tatud linn oli ot-

sekui võtmeks Loi-

re’ist lõuna poole

pääsemiseks. Te-

ma langemise jä-
rel oleks inglas-
tel olnud kerge
vallutada kogu
maad. Oli tõsiselt

karta kogu Prant-

susmaa langemist
võõraste kätte.

Sõdade ja se-

gaduste läbi kur-

natud Prantsus-
maal hakkas rah-

vas enam ja enam

arvama, et kõik

hädad on Jumala

karistus prants-
laste pattude eest

ning et päästa
võib Prantsusmaad viletsusest üksnes Jumal. Neid mõtteid kuu-

lis ka Damremy külatüdruk Jeanne d’A rc, õrn, noor unis-

taja, kellest sai Prantsusmaa päästja.
Üksi mõtteid mõlgutades hakkas ta nägemusi nägema. Paljud püha-

kud ning peaingel Miikael manitsesid neis teda Prantsusmaad päästma.
Lõpuks hakkaski noor 17-aastane neiu uskuma, et Jumal tahab tema kaudu

aidata isamaad. Jeanne d’Arc pöördus korduvalt kohaliku väepealiku poole

palvega, et teda saadetaks kuninga juurde. Väepealik ei uskunud tema juttu,
pidades teda unistajaks. Viimaks viidi ta siiski kuninga ja tema sõjaväe
juurde. Siin esitati tüdrukule igasuguseid keerulisi küsimusi ning nõuti isegi
imetegusid, et veenduda tema võimeis. Jeanne d’Arc vastas: „Ma pole tul-

86. joonis. Jeanne d’Arc.



194

nud siia imesid tegema. Viige mind Orleans! alla ja ma näitan teile,
milleks ma siia olen tulnud/ 4 Prantsusmaa päästja soov rahuldati.

Vapralt sammus ta pealetungil sõdurite ees, seljas raudrüü,

peas kiiver, käes lipp Jumalaema pildiga, ning hüüdis julgusta-

vaid sõnu teistele sõduritele. Inglased kartsid teda väga, pida-
des teda nõiaks, kuid, prantslasi vaimustas ta ja äratas nende

rahvustunde, mis aitas neil ennastsalgavalt inglaste vastu või-

delda. 1429 sunniti inglased Orleans! alt taganema ning paari-
kümne aasta jooksul tõrjuti nad Prantsusmaalt täiesti välja;
nende kätte jäi mandril ainult Calais’ kindlus. 100-aas-

tane sõda lõppes ilma rahulepinguta 1453. a.

„Orleans! neitsi" saatus aga kujunes üsna kurvaks. Kui

peale inglaste taganemist Orleans! alt Pariisi vallutamine eba-

õnnestus, hakkas Jeanne d’Arc! prestiiž langema.

Burgundlased vangistasid ta ja andsid inglastele välja. Väga

erapooliku inkvisitsioonikohtu protsessil mõisteti ta nõiana tule-

riidale. Ent käesoleval sajandil võttis katoliku kirik ta oma

pühakute hulka.

Absoluutse kuningavõimu kindlustamine. 100-aastase sõja
segadusis oli feodaalide võim Prantsusmaal aina suurenenud.

Selle võimu piiramisele asus Louis XI. Ta hoolitses rohkem

talupoegade ja linlaste kui aadli eest. Viimased nägid eelmiste

õiguste laiendamises oma privileegide rikkumist. Feodaalid asu-

tasid oma eesõiguste kaitseks „heaolu liiga", mis tahtis panna

kuninga valitsuse aadli järelevalve alla. Tähtsamaid poliitilisi
samme pidi kuningas ainult aadli nõusolekul ette võtma.

Liiga oli alguses nii võimas, et kuningal polnud lootust teda

sõjas võita. Kuid ta oskas liiga liikmeid üksteisest lahutada.

Kõige vägevama feodaali, Burgundia hertsogi Char-

les Julge vastu õhutas ta sõtta šveitslase d. Kolm korda

lõid šveitslased burgundi rüütleid ning viimases lahingus langes
Charles ise. Kiiresti vallutas nüüd Louis Burgundia. Pärast

Burgundia hertsogi langust oli kuningal kerge võita teisi tõrk-

said vasalle. Muu seas liidendas Louis Prantsusmaaga ka Pro-

vence! maakonna (Rhone! alamjooksu ja Alpide vahel) tähtsa

Marseille kaubalinnaga Vahemere ääres. Lõuna-Prantsusmaa

piirid ulatusid nüüd Püreneedest Alpideni. Marseille’s laskis

kuningas ehitada palju uusi kaubalaevu ühendusepidamiseks Ida-
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maaga. Lyon’i siiditööstust elustas ta, nõudes, et töö-

kodade omanikud palkaksid välismailt õppinud meistreid ja töö-

lisi. Tema ajal ehitati korralikke teid ning asutati Prantsus-

maal esimesed trükikojad. Nii ei vabastanud Louis Prant-

susmaad ainult feodaalide omavolist, vaid ta aitas ka elustada

sealset tööstust ja kaubandust.

Välispoliitiliselt oli tähtis, et Prantsusmaa suutis, liitudes

Lotringi ja Šveitsiga, kukutada oma võimsa tõrksa vasalli, Bur-

gundia hertsogi Charles Julge. Viimase omandeist sai ta siiski

ainult osa, mille hulgas tähtsam Burgundia hertsogkond. Üle-

jäänud maad, nende seas ka Madalmaad, läksid abielu teel Maxi-

milian Habsburgile, mistõttu kerkis esile uus välispoliitiline prob-
leem — võitlus Habsburgide võimu vastu, mis ähvardas

ümber piirata Prantsusmaad.

1. Mispärast oli Prantsusmaa kuningavõim Karolingide ja esimeste

Kapetingide ajal nõrk? 2. Kuidas vabanes Prantsusmaa normannide 1 häda-

ohust? 3. Kuidas suurendasid kuningad oma võimu XII sajandil? 4. Mis-

pärast sattus XII s. keskpaiku Prantsuse kuningate võim hädaohtu? 5. Mis-

suguse maa kuningaks sai Anjou Henry? 6. Missugused maakonnad jäid
Prantsusmaal inglastele pärast sõdu Philippe II Augustehga? 7. Mispärast

määras Philippe Auguste oma ametnikeks linnakodanikke ja mitte aadlikke?

8. Kuidas korraldas Louis Püha kohut ning vähendas feodaalide võimu?

9. Mida nimetati Prantsusmaal parlamendiks? 10. Mispärast kutsus Phi-

lippe Ilus kokku generaalstaadid? Millal see juhtus? 11. Missuguseid ühi-

seid jooni leiate paavst Gregorius VII ja Bonifatius VIII püüdeis ja saatu-

ses? 12. Mida mõistetakse paavstide „Paabeli vangipõlve" nime all? 13. Mis-

sugustel põhjustel tekkis sõda? 14. Missugustesse ajajärku-
desse jagaksite 100-aastase sõja? 15. Mida teate Jeanne ja tema

tegevusest? 16. Missugused olid 100-aastase sõja tulemused? 17. Missuguste
võtetega õnnestus Louis Xl-ndal murda feodaalide võimu? 18. Mida tegi
Louis XI Prantsusmaa majanduselu edendamiseks? 19. Mistõttu muutusid

Louis XI ajal Prantsusmaale Habsburgid kardetavamaks?

4. Inglismaa.

Inglismaa kuni William Võitjani. Anglosakside võitlused

taanlastega. Rahvasterännu ajal Inglismaad vallutades ei loonud

anglosaksid ühist riiki, vaid palju väikesi kuningriigikesi.

Algul olid anglosaksid paganad. Paavst Gregorius
Suur saatis nende juurde aga hulga munki misjonärideks ning
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peagi võtsid anglosaksid ristiusu vastu. Inglise kirikuelu muu-

tus varsti üsna eeskujulikuks: Inglismaa vaimulikud olid targe-
mad ja vagamad kui selleaegse Frangi riigi vaimulikud. Mitmed

neist läksid Euroopa mandrile misjonitööd' tegema või suursugu-

seid inimesi õpetama.
IX sajandil ühendas üks anglosakside kuningaid, Egbert,

mitmed kuningriigid oma valitsuse alla Inglise kuningriigiks.
Uuel riigil tuli palju kannatada taani ja norra „viikingite“ rüüste-

retkede all.

Seesmiselt oli riik ikkagi killustatud. Alles Alfred Suu-

r e 1 (871—901) õnnestus välisohtu kõrvaldada ja anglosaksi riike

kindlamini liita. Tema parandas õiguselu, välja andes seaduse-

raamatu, ja korraldas riigivalitsemist, luues nii riigile püsivad
alused. Rahva hariduslikku taset püüdis ta igati tõsta.

XI s. kordusid jälle suured viikingite rüüste- ja vallutus-

retked. Viikingite kuningas Knut Suur ühendas siis oma

valitsuse alla nii Taani, Inglis- kui ka Norramaa. Pärast tema

surma pääses Inglismaal jälle valitsema anglosaksist kuningas,
kuid mitte kauaks.

William I Võitja. Skandinaavia viikingeile järgnesid Xl

sajandil Normandia normannid. A. 1066 maabus Normandia

hertsog William suure sõjaväega Inglismaal ning alistas maa

kuulsa Hastings’i lahinguga. Nii toimus suur pööre Inglise

ajaloos. Peale normannide võimulesaamist muutus Inglismaa
mõneks ajaks Prantsuse tsivilisatsiooni provintsiks. Aegamööda
sulasid hiljemini ühte võitjad ja võidetud.

Abistamise eest maa vallutamisel tasus William maaga, mida

võõrandas anglosakside käest ning andis Normandia rüütleile lää

niks. Nii tekkis ka Inglismaal feodaalne kord. Kuid Wil-

liam I Võitja oskas lääne jagada nii, et läänimehed ei muutu-

nud kardetavaks kuningale. lial ei andnud ta vasallile ühte suurt

maatükki, vaid mitu väikest lääni riigi eri osades. Neist laiali-

pillatud läänidest ei saanud vasall moodustada tugevat lääni-

riiki. Truudusvanne! ei nõudnud kuningas ainult oma

vasallidelt, vaid ka allvasallidelt, s. t. vasallide vasallidelt. Rah-

vaga hästi läbisaamiseks jättis ta riigis kehtima vanad anglo-
saksi seadused ning käskis kuninga ametnikke kõikjal kaitseda

mõisnikkude ülekohtu vastu. Selleks, et määrata õiglaselt makse,
saatis kuningas kogu riiki varanduste üleskirjutajad.
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Need kutsusid endi juurde mõisnikke, preestreid ja talupoegi ning
küsisid neilt, kui palju on koha peal inimesi, kui palju on neil

põllumaad ja kariloomi. Rahvas nimetas seda loendit viimse

kohtupäeva raamatuks (Domesday Book). William Võitja tarkuse

tõttu ei muutunud Inglismaal feodaalid iial nii võimsaks kui

Prantsusmaal.

Domineerivaks muutus Inglismaal nüüd normanni aristokraa-

tia. Endised aadlikud, kes oma senise ühiskondliku seisundi säi-

litasid, õppisid ära prantsuse keele, mis muutus nüüd üldse amet-

likuks keeleks. Palju muudki võeti üle prantslasilt, näit, gooti
stiil arhitektuuris, linnade omavalitsuslik kord, ristisõja-ideed jne.

Henry 11. XII s. teisel poolel sai Inglise kuningaks William

I tütrepoja poeg Henry II Plantagenet, Anjou hertsog.

Nagu näeme, kuulus talle enam kui pool Prantsusmaad läänina.

Inglismaa ja Prantsusmaa vahel tekkis nüüd tihe läbikäimine,
mistõttu Inglismaal levisid prantsuse vaated ja kombed veel

enam.

Henry II on tähtis kohtukorralduse uuendajana. Ta

kaotas kohtust kahevõitluse ning tulise vee ja raua proovi. Vii-

maste abil püüti selgeks teha kaebealuse süüd või süütust. Kui

tuline raud või vesi ei jätnud kaebealuse käele põletushaavu, siis

loeti ta süütuks. Kohtunikud uskusid nimelt, et Jumal sellise

proovi juures kaitseb süütuid inimesi. See oli nn. jumalakohus.
Oma kohtuuuenduste pärast on Henry II võrreldav Prantsuse

kuninga Louis IX-ga.

Magna Charta Libertatum — Suur Vabadustekiri (a. 1215).

Henry II pojad Richard Lõvisüda ja John olid halvad valitsejad.
Esimene neist võttis osa nurjunud kolmandast ristisõjast. Teise

üritused olid samutd riigile kahjulikud. Sõjas Philippe 11-ga
kaotas ta Bouvines’i lahinguga a. 1214 enamiku Prantsusmaal

asuvaid lääne. Paavst Innocentius 111-ga läks ta riidu Inglise

peapiiskopi määramise pärast, mistõttu paavst pani kuninga ja

kogu Inglismaa kirikupõlu alla. Rahvas hülgas õnnetuse põhjus-
tanud kuninga, ning hädasunnil palus too paavstilt andeks ja
tunnustas Inglismaa paavstidelt saadud lääniks, lubades

maksta läänimaksu. Oma ebaõnnestunud poliitika tõttu hakati

teda kutsuma John Maata’ks.

Inglismaa kuulutamist paavsti lääniks ja kaotusi Prantsus-

maal pidas inglise rahvas häbistavaks. Ilmlikud ja vaimulikud
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vasallid tõstsid kuninga vastu mässu ja vangistasid ta. Et kokku-

lepet saavutada, kirjutas John alla Suurele Vabadustekirjale (a.

1215). Siin tõotas kuningas mitte võtta makse ilma

„üldise nõukogu" loata. Viimasesse kuulusid ilmlikud ja vaimu-

likud suurvasallid — parunid ja piiskopid, aga ka väiksemate

vasallide, rüütlite esindajad ning Londoni linna esindaja. Samas

õigustekirjas öeldi veel, et vabade meeste üle võib kohut mõista

ainult samast seisusest meeste kohus. Ilma kohtuotsu-

seta aga ei tohtinud kellegi varandust konfis-.

keerida ega kedagi vangis pidada või temalt

elu võtta. Magna Charta sisust paistab, et inglise aadel oli

palju rohkem valmis kaitsema ka teiste rahvakihtide huve kui

saksa ja prantsuse feodaalid.

Euroopas oldi väga hämmastunud, kuuldes Suurest Vaba-

dustekirjast; leiti, et inglased pööravad maailmakorra hoopis pea

peale, püüdes valitseda oma kuningat.
Parlamendi areng. John Maata ei mõelnudki täita oma

lubadusi, mis ta hädasunnil andnud. Paavst vabastas kuninga

mässajatele antud sõnast, kuulutades lepingu maksvusetuks ning
nimetades vabadustekirja nõudnud paruneid hullemaks paganaist.
Johni poeg Henry 111 tõotas mitmel korral valitseda Magna
Chartat arvestades, kuid temagi ei pidanud sõna. Henry 111

valitsus ärritas jälle väga inglise aadlit. Inglasi mitte usalda-

des andis ta tähtsamad ametikohad välismaalastele. Suuri hulgi
tõttas igasuguseid juhuseotsijaid Prantsusmaalt Inglismaale, et

seal rikastuda. Paavst, kellelt kuningas aadli vastu toetust

otsis, saatis tihti Inglismaale oma maksukogujaid. Pealegi pidas

Henry 111 mitu tagajärjetut sõda ning koormas rahvast raskete

maksudega. 1258. aastal kogunesid tähtsamad inglise aadlikud

Oxfordi ning nõudsid, et kuningas annaks osa võimust iile aadlile.

Kuningas lubas esialgu seda, kuid ei pidanud sõna. Nüüd tekkis

mäss Simon de Montforti juhtimisel. Mässulised

kutsusid kokku 1265. a. esimese üldise seisuste esinduse ehk par-

lamendi, kus peale aadlimeeste ja vaimulikkude ka linnade

saadikud riigiasju arutasid. Kuningas ja troonipärija sat-

tusid parlamendi pooldajate kätte vangi. Kuid peagi õnnestus

troonipärijal vanglast põgeneda. Ta kogus vajaliku sõjaväe

ning lõi seega parlamendi pooldajaid. Kuningavõim seati jälle

jalule.
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Henry 111 ajal tuli parlament kokku vastu kuninga keeldu,
kuid tema poeg Edward I kutsus juba ise parlamendi kokku.

Edward pidas tihti sõdu: ta võitis Inglise riigile iseseisvana

püsinud Wales’i ja Sotimaa ning sõdis Prantsusmaaga. Sõda-

deks vajas kuningas palju raha.

Täiesti omapead ei julgenud ta makse tõsta, kartes rahva

rahutusi, seepärast kutsus ta 1295. a. kokku parlamendi.
Parlament lubas lahkesti kuningale makse võtta, sest Edward

valitses Inglise riigile kasulikult ning pidas kinni Magna Charta

määrustest.

Samuti nagu Edward I ei julgenud kuningad ka 100-aastase

sõja ajal üksi makse võtta, vaid küsisid korduvalt parlamendi
nõusolekut. Kokkutulnud parlamendiliikmed ei arutanud ainult

rahva maksustamist, vaid ka küsimust, milliseid seadusi peaks

Inglismaal kehtima panema. Oma soove avaldas parlament
kuningale palvekirjades ning enamasti täitis kuningas neid

soove. Nii muutus parlament maksemääravaks ja seadusiandvaks
asutiseks.

Inglise parlamendis ei istunud kõik kolm seisust omaette,
nagu Prantsuse generaalstaatides. Osa vaimulikke ja aadlimehi

kuulus alamkotta, teine osa ülemkotta. Ülemkojas istusid suuri

lääne omavad lordid ning tähtsamad vaimulikud, alamkojas

pidasid nõu rüütlid (väikesi maid omavad aadlimehed), alamad

vaimulikud ja linnakodanikud. Alamlkojaliikmed valiti kodanik-

kude poolt, ülemkotta kutsus kuningas oma otsesed vasallid. Nii

kujunes Suure Vabadustekirjaga Inglismaast põhiseaduslik riik.

Inglismaa majanduslik olukord. Inglise tööstust hakati sihi-

kindlalt edenema 100-a. sõja ajast alates. Siitpeale töötati suu-

relt osalt inglise vill, mis seni peamiselt Flandriasse välja veeti,
kodumaal kaleviks. Tekstiilsaadusi eksporditi ka välis-

riikidesse. 100-a. sõja ajal ehitatud sõjalaevastikkugi kasutati

selle vabanemisel kaubaveoks.

Inglise talupoegade elu XIII ja XIV s. oli üsna rahuldav.

Nad olid oma maa peremehed või mõisamaa rentnikud. Renti

võidi tasuda rahaga, tööga või loonus. Kõrvalteenistuseks tehti

mitmesuguseid käsitöid. Tööstuse arenedes hakkas maarah-

vas linna siirduma, kus ta algul kergesti tööd leidis. Mõisnikke

ähvardas nende nähtuste tõttu tööjõu puudus, millele suurema

tõuke andis veel XIV s. keskpaiku nn. „must surm“, millesse suri
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kogu Euroopas palju inimesi. Ellujäänud talupojad nõudsid nii

kõrget töötasu, et riik pidi fikseerima selle ülemmäära. Samuti

hakati tõkestama rahva linna asumist ja hakati nõudma rendi

tasumist nimelt teos. Need taotlused riivasid talupoegade huve,

samuti kui pearaha sisseseadmine valitsuse poolt. Seetõttu oli

XIV s. II poolel talupoegade rahutusi, mis suurima ulatuse võtsid

Wat Tyleri mässus (1381).
Ärevust aitasid suurendada mitmesugused rändjutlus-

tajad, kellede seas oli palju munki. Nad ütlesid kurje sõnu aadli

kõlvatu eluviisi üle; mõned neist jutlustasid koguni varade kom-

munistlikust jaotamisest ning kõikide inimeste üheväärsusest Ju-

mala ees. „Kui Aadam kündis ja Eeva ketras, kus oli siis mõis-

nik ?“ armastas üks rändjutlustajaist ikka küsida.

Nii puhkes kogu riigis talurahva mäss. Maksude kogujaid
kihutati maalt minema, mõisadest rööviti teo- ja rendilepingud

ning heideti tulle. Peale alamate vaimulikkude ühinesid mässa-

jatega paljud hulgused, endised sõdurid ja linnade töölised. Nõuti

teosunduse kõrvaldamist, pearaha ärajätmist, halbade ametnik-

kude kõrvaldamist jm.

Wat Tyleri juhatusel marssisid mässajad Londonisse.

Vaesemad linnakodanikud ühinesid nendega. See mäss suruti

lõpuks samuti maha, nagu prantslaste žakeriigi. Kuningas tühistas

oma lubadused ja talurahva olukord jäi sedakorda parandamata.

XIV s. lõpul ja XV s. tõusis maal jällegi rahva juurdekasv.

Mõisnikud hakkasid põlluharimise asemel eelistama lambakasva-

tuse mis nõudis vähe tööjõude. Nüüd kadus mõisnikel tarve ini-

mesi tööle sundida. Keegi neist ei kasutanud oma talupoegade
vastu antud seadusi, sest vajalikku tööjõudu oli niikuinii küllalda-

selt saada.

1. Kes alustas Inglismaa kristianiseerimise? 2. Kas oli Inglise kiriku-

elu varasel keskajal võrreldes mandri omaga kõrgemal või madalamal järjel?

3. Kes ühendas anglosakside riigid üheks kuningriigiks? 4. Missuguse rah-

vaga tuli anglosakside kuningad palju võidelda? 5. Kes oli William I Võitja

ning millal ta tungis Inglismaale? 6. Kuidas kindlustas end William Võitja
läänimeeste võimupüüete vastu? 7. Mille poolest meenutab Henry II Prant-

suse kuningat Louis Xl-ndat? 8. Mispärast, teie arvates, nimetati Richard

Lõvisüdame poega John Maataks? 9. Mida pidi John Maata tõotama Suures

Vabadustekirjas? 10. Millal anti Suur Vabadustekiri, kuidas hüütakse teda

ladina keeles? 11. Mille poolest äratas Magna Charta Libertatum Euroo-i

pas imestust? 12. Missugused asjaolud andsid tõuke parlamendi ellukutsu-
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miseks Inglismaal? 13. Missugused olid parlamendi ülesanded? 14. Mille-

poolest erines Inglise parlament 1) Prantsuse parlamendist ja 2) Prantsuse

generaalstaatidest? 15. Kuidas aitas 100-aastane sõda kaasa Inglise majan-
duselu tõusule? 16. Mispärast tekkis Wat Tyleri mäss? 17. Millal oli Wat

Tyleri mäss? Missugused olid ta tulemused?

5. Saksamaa ja Helveetsia hilisel keskajal.

Keisrivõimu nõrkus. Pärast Hohenstaufenite kadumist

Saksa troonilt l oli Saksa riik ligemale 20 aastat täiesti valitse-

jata. See oli nn. interregnumiaeg (1254—73). Vürstid

ja linnad harjusid tol ajal toimima täiesti iseseisvalt. Saksa riigi
elus oli see pöördelise tähtsusega. 1273 valiti küll Rudolf

Habsburg kuningaks, kuid tegelik võim jäi vürstidele ja osalt
ka linnadele.

Hohenstaufenite pärismaad nende rikaste mõisade ja kind-
late lossidega jagati vürstide vahel läänideks, uus kuningas ei saa-

nud neist midagi endale. Kuningale ei lubatud kogu riigis makse

võtta, seadusi anda ega sõjaväge kokku kutsuda ilma tähtsamate

vürstide nõusolekuta. Nii puudusid keisril raha ja sõjajõud, kui

vürstid seda talle ei andnud.

Vürstid talitasid oma läänides otsekui täielikud valit-

sejad. Nad andsid seadusi, lõid raha, võtsid makse turgudel,
sildadel ning teedel ja olid maagisoonte omanikud.

Üsna iseseisvalt ajasid oma asju ka riigilinnad, s. o. need

linnad, mis ei allunud vürstidele.

Uus olukord Saksamaal mõjutas üsna tunduvalt Euroopa
poliitilist elu. Endised püüded ühendada riike ühe valitseja alla,
vaatamata nende rahvuslikule erinevusele, lõppesid Saksa ja Itaa-
lia nurjunud ühendamisekatsega. Uued nõrgad Saksa kuningad
ei võinud mõelda Itaalia vallutamisele. Ristisõjad ja teisedki
sündmused tõid kõikidel elu aladel suuri muutusi ja edu. Uusi

arenemisvõimalusi ei saanud riik kasutada, ainult vürstidel ja
linnadel oli neist kasu. Nemad muutusid poliitiliselt tõusvaiks

võimudeks, kes Saksamaa tuleviku määrasid. Lahkhelid nende

1 Nimeliselt valitsesid Saksamaal siis Inglise ja Hispaania kuningad,,
kes riiki tegelikult ei juhtinud.
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endi vahel olid vältimatud, mis kutsusid esile vürstide ja linnade

liite.

Habsburgide ja Luxemburgide maadeomandamise püüded.

Isikliku võimu taotlemise poliitikast juhitud, muutus võim ise-

endast eesmärgiks, kuna riik seejuures laostus. Vürstid valisid

kuningaiks mõjuta isikuid, et ise riiki juhtida. Seetõttu vahetati

ka valitsejasugu. Habsburgide dünastia valitses pidevalt 1273—

1308, siis valitsesid vaheaegadega Luxemburgid 120 aastat,

siis pääsesid troonile jälle Habsburgid. Kõikide nende valitsejate

püüd oli ennast varanduslikult kindlustada, mis neil aitaks

oma seisukohta säilitada.

Rudolf Habsburg alustas sõda Böömi kuninga Otto

k a r 11-ga, kes ei tahtnud tunnus-

tada teda Saksamaa valitsejana.

Rudolf võitis teda ja võttis Otto-

karilt ära Austria, Steiermarki ja
Kraina ning läänistas oma poega-

dele. Nii tekkisid suured Habs-

burgide pärusmaad, millest

tähtsaimaks kujunes Austria. Esi-

mene Luxemburgi soost valitseja

püüdis oma võimu seega suurendada, et kihlas oma poja Böömi-

maa naispärijaga. Böömimaast kujuneski Luxemburgide täht-

sam pärusmaa.

Karl IV. Kuldbulla (1356). Tähtsaim Luxemburgide soost

keiser oli Karl IV, kes valitses Saksamaad XIV s. keskpaiku.
Tema valitsusaeg algas väga raskeis oludes. Umbes 1350. a.

paiku laastas hirmus katk kogu Euroopat.

87. joonis. Keiser ja seitse kuurvürsti.

88. joonis. Lüübeki tukat ehk

kuldkulden.
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Aasiast oli katk toodud Itaaliasse, ning sealt levinud muudele Euroopa
maadele. Linnades, kus inimesed tihedasti koos elasid, kitsastel ja sopastel
tänavatel, suri katku kohutavalt palju inimesi. Aga paljud küladki jäid
sel ajal katku tõttu inimestest tühjaks. Meeleheites ja „musta surma

11 hir-

mus pidutseti, kahetseti pattu, kiusati juute jne. Alles kui katk pikkamööda
vaibüs, tuli maale kord tagasi.

Karl IV oli kõige õpetatum omaaegseist vürstidest. Ta

oli õppinud Pariisis ja Bolognas ning kõneles palju keeli. Eriti

hästi hoolitses ta oma pärusmaa Böömimaa eest. Tema ajal asu-

tati Prahas ülikool, kõige vanem ülikool Kesk- ja Ida-

Euroopas. Siia ei tulnud õppima mitte ainult tšehhid, vaid ka

sakslased, poolakad ja ungarlased. Praha linna laskis Karl ehi-

tada toredaid ehitisi. Böömimaa muutus väga haritud maaks.

Vürstide suurt võimu Saksamaal Karl siiski ei suutnud

murda, vaid ta kinnitas nende senised õigused Kuld b u 11 a

(1356) nimelises õigustekirjas. Kuldbulla nimi tuleb sellest, et

selle dokumendi küljes rippuvaid pitsereid hoiti kuldkapslis.
Kuldbulla andis kuningavalimise õiguse seitsmele tähtsamale

vürstile, keda hüüti kuurvürstideks; neist olid neli ilmli-

kud ja kolm vaimulikud vijrstid (peapiiskopid). Vürstidele kin-

nitati nende mitmesugused suured õigused (nende maad tehti

m. s. jagamatuks ja valimisõigus ühes maaga pärandatavaks).
Kuurvürstide teeneks oli, et Saksa valitseja valimine paavstist
täiesti sõltumatuks jäi.

Maximiliani uuendustepüüded. Keskaja lõpul püüdis Habs-

burgide soost keiser M a x i m i 1 i a n liita riiki tihedamaks ter-

vikuks ning panna seal kehtima ühtlast korda. Koos riigipäe-

vaga lõi keiser laialise uuenduste kava. Riigis pidi edas-

pidi valitsema rahu. Vürstid ei tohtinud enam üksteise vastu

sõtta minna, vaid pidid tülide puhul pöörduma erilise riigi-
kohtu poole. Kavatseti luua riigi kaitseks tugev ülds õ j a -

vägi ja valitsus, mille heaks oleksid makse maksnud

kõik riigiosad. Tähtsamate riigiasjade arutamiseks pidi riigi-

pä e v iga aasta kokku tulema. Riigipäev oli vahel vareminigi
koos käinud, kuid mitte sageli. Riigipäevast võtsid osa kuur-

vürstid, teised vürstid ja linnade esindajad. Ometi ei tulnud

Maximiliani kavatsustest palju head. Loodi küll riigikohus ja

riigipäev hakkas sagedamini koos käima, kuid üldist maksu ei

tasunud paljud vürstkonnad ning keiser ei saanud seepärast luua

endale uut tugevat sõjaväge.
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Šveitsi liidu tekkimine (1291). Pärast Karl Suure riigi jagu-

nemist läks Šveits Saksa riigi alla. Saksa keisrid saatsid sinna

oma esindajatena foogte, kuid viimased ei seganud endid palju
šveitslaste ellu. Šveitslastel püsis kaunis suur omavalitsus. Nad

valisid ise endile kohtunikke ning rahvakoosolekuil otsustasid

tähtsamaid asju.

Aegamööda tekkisid siiski vastuolud. Šveits hakkas

transportkaubanduses Itaalia ja muu Euroopa vahel etendama

aina tähtsamat osa, saades sellest suuri sissetulekuid. Šveitsla-

sed võtsid kaupmeeste juhtimise ja. aitamise eest tasu,

samuti nõudsid nad läbiveetud kaubalt tolli.

Neid sissetulekuid hakkasid endile ihkama Habsburgide

soost kuningad ning otsustasid seepärast teha lõpu Šveitsi kanto-

nite (maakondade) senisele omavalitsusele. Foogtid hak-

kasid esinema kui maavalitsejad, valitud rahvakohtu asemele

taheti asetada kuninga poolt nimetatud kohtunikke. Sellised

püüded vihastasid šveitslasi, kes olid ise harjunud oma elu juh-

tima. Schwyzi, Uri ja Unterwaldeni elanikud tõstsid mässu

Wilhelm Telli juhtimisel, nagu kõneleb vaga jutt, kihutasid Habs-

burgide ametnikud maalt minema ning asutasid 1291. a. „Iga-

vese liidu”.

Isegi siis, kui Habsburgid ei omanud enam Saksa trooni,

püüdsid nad ikka jälle alistada šveitslasi. 1315. a. kogus Aust-

ria hertsog Leopold liabsburg umbes 20 000-mehese väe, et selle

abiga vallutada mägielanikkude maa. Vägi koosnes vilunud

rüütleist, kuid Morgarteni juures lõid šveitslased täiesti kohme-

tunud rüütleid, kes mägismaal ei saanud rakendada tavalist võit-

lusetaktikat. Paljud neist, kes püüdsid põgeneda üle mägijärve

ujudes, uppusid seal.

Pärast Morgarteni lahingut liitusid „Igavese liiduga” veel

viis kantonit. Ka hilisemad Habsburgide katsed šveitslasi võita

jäid tulemusteta.

Seni kui Saksamaal valitsesid Luxemburgid, nimetasid

šveitslased oma maad Saksa riigi osaks. Kui aga XV s. Saksa

trooni omandasid Habsburgid, šveitslaste põlised vaenlased, kuu-

lutas Šveitsi liit enda täiesti iseseisvaks riigiks. XVI s. oli

liidus olevate kantonite arv tõusnud juba 13-le.

1. Millega on seletatav keisrivõimu kahanemine ja vürstide võimu kas-

vamine pärast Hohenstaufenite dünastia lõppu? 2. Miks valisid vürstid
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kuningaks ikka väheste maadega vürste? 3. Milleks püüdsid Habsburgid
ja Luxemburgid hankida endile pärusmaid ning milliste tagajärgedega?
4. Mille poolest on Karl IV valitsejana silmapaistev? 5. Mis on Kuldbulla?

5. Missuguseid reformikatseid tegi Maximilian I? 7. Miks ei andnud need

soovitud tagajärgi? 8. Missugustel põhjustel tõstsid šveitslased Habsbur-
gide vastu mässu? 9. Millal oli Morgarteni lahing? 10. Millal kuulutasid

Šveitsi kantonid endid täiesti iseseisvaks riigiks?

6. Jooni Põhjamaade ajaloost.

Skandinaavia riikide tekkimine (IX ja X s.). Nagu teistel

germaanlastel, polnud ka skandinaavlastel kaua suuremaid riike.

Esinesid vaid väikeste alade ~kuningad". Mõned neist olid ainult
salkkonna meriröövlite juhid. Aegamööda hakkas tõusma üksi-

kute kuningate võim, kes koondasid oma kätte suuremaid alasid.
Rootsis olid eriti lugupeetud Upsala kuningad, kelle maa-alal

asus kogu rahvale püha Upsala tempel. Aegamööda tekkisid

Skandinaavias kolm suurt kuningriiki: Taani, Norra ja Rootsi.

XI ja XII s. võtsid need uued riigid vastu ristiusu, mis kee-

las viikingite röövretked. Seetõttu muutub nende riikide ilme

põhjalikult.

♦ Uutest riikidest oli kõige võimsam Taanimaa. XI s. valit-

ses Taani kuningas K nu t Suur peale Taanimaa veel Inglis-

89. joonis. Skandinaavlaste laevad.
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ja Norramaad. Kuid pärast Knut Suure surma omandasid vii-

mased uuesti iseseisvuse.

Uue tõusu elas Taani läbi Valdemar II (1202—1241)

ajal. Mainitud kuningas vallutas suuri alasid praegusel Põhja-
Saksamaal ning Põhja-Eestis. Viimane jäi taanlaste valitsuse

alla enam kui sajandiks. Vallutatud alad Läänemere lõuna-

rannikul kaotasid aga taanlased varemini.

Rootsi valitsejaist on kõige tuntumad XII s. Eerik Püha,
kelle all ristiusk pääses Rootsis lõplikult võidule, ning XIII s.

Birger Jarl, kes andis häid seadusi ning asutas Stokholmi linna.

Kalmari unioon (1397). XIV sajandi viimasel veerandil

valitses Taanimaal kuninganna Margareeta, kes oli abielus

Norra kuningaga. Kui tema mees suri, hakkas Margareeta
Norramaadki valitsema. Lõppeks läks Rootsi troongi tema

kätte.

Rootsis oli tekkinud mäss sakslasest kuninga (Mecklenburgi Albrechfi)

vastu, kes andis saksa kaupmeestele ning rüütleile Rootsis suuri õigusi.
Mässajad pakkusid Rootsi krooni Margareeta!e, kellel õnnestus Albrechti

võita.

1397. a. ühendas Margareeta Kalmari linnas kõik kolm riiki

ühe valitseja alla, nii tekkis kuulus Põhjamaade „Kalmari
unioon". Rootsi jäi Kalmari liidu liikmeks XVI sajandini, üri-

tades aeg-ajalt küll vabanemiskatseid.

Soomemaa keskajal. Praeguste soomlaste esivanemad rän-

dasid Soome arvatavasti I s. peale Kristust. Osalt tulid nad

idast, osalt lõunast üle Soome lahe. Sama teed kasutasid hiljem
ka eestlased, rännates Lõuna-Soome. Nagu muistsed eestlasedki,
elasid soomlased põlluharimisest, kusjuures tähtsat osa

mängis aletamine: Põlluharimise kõrval kütiti ja kalastati.

Käsitöödest olid nad eriti vilunud sepises. Asudes Vene-

maad Lääne-Euroopaga ühendavate suurte kaubateede ääres,
võtsid soomlased tõhusalt osa oma aja kaubandusest. Soome-

maalt veeti välja eriti rohkesti loomanahku, sisse aga riiet ja
sõjariistu. Usundilt olid soomlased paganad, kes austasid sur-

nute ja looduse hingi.
Varakult puutusid soomlased kokku skandinaavlas-

tega ja venelastega, kes käisid Soomes rüüstamas. Kui

rootslased olid vastu võtnud ristiusu, üritasid nad risti- ja val-

lutusretki Soome, alistades maa XIII s. Venelased, kes sõdisid
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rootslastega Soomemaa pärast, pidid tunnustama Rootsi ülem-

võimu Soomes Pähkinäsaare rahus (1323).
Vaatamata ristimisele jäid soomlased tegelikult veel mõneks

sajandiks paganaiks. Kirikuid oli vähe, nii et nad ei suutnud

küllaldaselt levitada ristiusku. Pealegi pidid mõnes kohas talu-

pojad umbes 100 kilomeetri tagant kirikus käima.

Alludes riiklikult Rootsile ei kaotanud soomlased siiski isik-

likku vabadust ja maad. Rootsis oli talupoegade põli üsna

lahe. Siingi anti maid lääniks, kuid talupojad ei muutunud see-

pärast veel vasallide teoorjadeks. Samuti oli lugu Soomes.

Soomlaste saatust kergendas seegi, et kõrgemateks
ametnikkudeks maal olid sageli soomlased. Ka piis-
kopid olid enamikult maa päriselanikkude hulgast ning kaitsesid

sageli rahva huve. Pealegi tuleb silmas pidada, et Soome sattus

Rootsi võimu alla mitte maa otsese vallutamise teel, nagu see

sündis muistse Eestiga, vaid aegamööda — Rootsi ja Soome aadli

sõbralikkude suhete kujunemise tagajärjel ning katoliku kiriku
kaasabil.

1. Millal tekkisid Skandinaavia riigid? 2. Millal võeti ristiusk Skan-

dinaavias vastu? 3. Kuidas mõjus ristiusk viikingitesse? 4. Missuguseid
maid valitses Knut Suur? 5. Missugused maad vallutas Valdemar II?

6. Mida me mõistame Kalmari uniooni all? 7. Kust rändasid soomlased

Soomemaale? Millal vallutasid rootslased Soome? 8. Kelle vahe! ja mil-

lal sõlmiti Pähkinäsaare rahu? Mis oli selle sisuks? 9. Mispärast kadus
Soomes paganausk väga aeglaselt? 10. Missuguseks kujunes soomlaste

saatus uute peremeeste all? 11. Märkige kontuurkaardile viikingiretkede
suunad!

7. Ida-Euroopa.

Idaslaavlaste rändamine ja nende elu-olu. Slaavlased ela-

sid esialgu Karpaatide põhja- ja idapoolsed nõlvakuil. Siit

hakkasid nad hiljemini mitmes suunas laiali rändama. Itta siir-
dunud slaavlased asusid VII s. ielama Dnepri jõe orgu,
ulatudes põhja suunas umbes Oka jõeni ning Ilmjärveni. Nen-

dest põhja pool elasid mitmesugused soome sugu rahvad.
Neile kuulusid praegusest Venemaast siis palju suuremad maa-

alad kui slaavlastele.
Kaua aega polnud slaavlastel üldist ühiskondlikku korraldust. Elati

külakondade kaupa, tähtsamaid küsimusi otsustati rahvakoosolekuil. Pea-

tööks oli põllupidamine. Põldu hariti väga algeliselt, maapinna lahjenedes
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tehti ale abil aina uut metsa põlluks. Metsi oli kõikjal küllaldaselt. Põllu-

töö kõrval kalastati suures Dnepris ja tema harudes või hiiliti jahti pidades
mööda põlislaasi. Metsades õõnsates puutüvedes peeti palju mesilasi. Slaav-

laste elukohtadest läbi voolavad tähtsad jõed soodustasid kauplemist.

Venelased elasid üsna erinevalt Lääne-Euroopa romaani ja

germaani rahvastest. Suured liikumised, mis raputasid Lääne-

Euroopat, ei tähendanud Venele midagi. Siin ei õpitud ladina

90. joonis. Viikingid! veeretavad laeva ühest jõest teise.

keelt ega harrastatud skolastilist filosoofiat, polnud paavsti ja
vürstidb tülisid, ristisõdade liikumist, parlamenti, ülikooli jne.

Varjaagid ja nende kaubateed. Venemaale ilmusid kaubit-

sema ja röövima Skandinaavia viikingid. Venemaal kutsuti neid

varjaagideks. Vanimaks varjaagide kaubateeks oli nn. Suur

Volga tee. See suundus läbi Neva jõe, Laadoga järve, Vol-

hovi jõe, Ilmjärve ja Volga harude avarale Volga jõele ning sealt

edasi Kaspia merele. Seda teed kaudu kaubeldi 'Pärsiaga. Teine

tee, nn. Kreeka varjaagi tee, kulges Ilmjärvest Lovatile

ning Dnepri jõgikonda, kust pääseti Mustale merele ja Büt-
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santsi. Dneprile mindi ka Väina kaudu. Veeteede vahe-

kohal veeti laevad veerepuude abil maad mööda ühest jõest
teise. Sama tehti ka Dnepri kärestikkude kohal. Kauplevad var-

jaagid asutasid varsti oma kolooniad slaavlaste hulka.

Vene riigi loomine. Eriti tähtsaiks said varjaagid seepoo-

lest, et nende abil loodi Vene riik. Venemaal asuvad soome sugu

rahvad ja mõned slaavlaste suguharud elasid omavahel

sagelitülis. Ka soome sugu rahvail polnud kindlat korral-

dust, ühist valitsust, kes oleks kogu rahva nimel lahendanud

naabritega tüliasju.
Mõlemaid rahvaid tüütas lõpuks selline olukord ja korra puudumine

maal. Soome hõimud, kes elasid Valg- ja Ilmjärve ning vist ka Irboska

ümbruses, samuti slaavi hõimud pöördusid, ühe vana kroonika järgi, varjaa-
gide poole palvega: „Meie maa on suur ja rikas, kuid seal ei ole korda;

tulge, valitsege meis üle ning olge meile vürstideks." Tulnudki siis kolm

tähtsat varjaagi venda. Neist asunud Rjurik Novgorodi, Sineus Valgjär-
vele ja Truvor Irboskasse valitsema (862. a.), koos oma normannidest kaas-

kondadega.

Tõenäosem on siiski, et varjaagid ei tulnudki kutse peale,
vaid oma valitsuse lihtsalt peale sundisid, kusjuures ka soome

hõimud oma osa etendasid riigi loomisel. Vendade surma

järel muutus Rj ürik ainuvalitsejaks. Tema ja ta järglased hak-

kasid varsti riigi piire laiendama lõunasse slaavlaste alale. Pea-

linnaks tehti Novgorodi asemel Kiiev. Soome sugu rahvad, kes
olid riigis algul tõenäoliselt enamusrahvaks, jäid nüüd vähemusse

ning hakkasid aegamööda sulama slaavlastega ühte suur-vene

rahvaks. Sajandite jooksul venestusid ka varjaagid, kui nende

juurdevool Rootsimaalt lõppes.

Kiievi riigi välissuhted. Sõdides ühendasid Kiievi vürs-

ti d tähtsamad idaslaavlaste suguharud üheks riigiks. Uuel rii-

gil tuli naabritega üsna mitu sõda pidada. Bütsantsiga
sõditi selleks, et kaitseda sealseid kauplemisõigusi. Dnepri alam-

jooksul asuvate stepirahvaste (petšeneegide ja kasaaride) vastu

aga seepärast, et need kippusid röövima Bütsantsi ja Kiievi

vahel liikuvaid kaubalaevu. Neis sõdades olid Kiievi vürstid

võrdlemisi edukad.

Venelased võtavad vastu ristiusu. Jooni Kiievi riigielust.
Kiievi riigis polnud vürst piiramatu ainuvalitseja, sest tal tuli

arvestada teistes linnades asuvaid alluvaid vürste (ja ka oma

kaaskonna sõdureid). Riigi terviklikkust aitas kindlustada
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ristiusk, mis võeti vastu varjaagide ja venelaste poolt. Risti-

usuga tutvuti Bütsantsis, kaubareisudel ning sealsed kaupmehed

rääkisid sellest Venemaal. Rahva hulgas oli juba mõnel määral

uue usu pooldajaid, kui vürst Vladimir kuulutas selle riigi-
usuks (988). Kaugemates riigikolgastes püsis paganlus aga

edasi.

Ristiusu vastuvõtmine kreeka-õigeusu kujul oli Venemaale

suure tähtsusega. Rooma-katoliku kirik ei käinud käsikäes riigi-

võimuga. Kreeka kirik oli riigi osa. Ta õpetas kuulekust

valitsejale. Kultuurivaradena andis kirik edasi teadmisi

muusikast, kirjandusest, arhitektuurist, seadusest, kõlblusest jne.
Suure tähtsuse kiriku rahvuskirikuks muutmisel omandas slaavi

keele kasutusele võtmine jumalateenistusi!.
Uue usu mõjul elavnes suhtlemine Bütsantsiga veelgi. Kons-

tantinoopoli patriarh määras Venemaale kreeklasi metropoliiti-
deks 1 ja alamaiks vaimulikeks. Bütsantsi mõjul tõusis vene-

laste hariduslik tase kiiresti. Vürstide, aadlikkude ja
kaupmeeste hulgas levis lugemis- ja kirjutamisoskus kiirelt. Tol-

lest ajast on pärit ka venelaste vanemad ajalookroonikad. Risti-

usuga levisid kloostrid, mis muutusid hariduse keskkohiks.

Kaupmehed, aadel ja vürstide kaaskondade liikmed olid

Kiievi riigi õitseajal üsna rikkad. Nad armastasid rõivastuda

väga kirevalt ning kanda palju ehteid. Mehed liikusid pikemal
teel hobuste seljas ratsutades, ainult lapsed, naised ja haiged
sõitsid vankriga. Vankrit juhtiv kutsar ratsutas aga ees hobuse

seljas.
Kiievi riigi nõrgenemine. Juba XI, eriti aga XII s. tekkisid

Kiievi riigis sisetülid küsimuse pärast, kes peab valitsema

riiki. Oli muutunud kombeks, et kõige vanem Rjuriku sugu-

konna liige valitseb Kiievis suurvürstina, teised perekonnaliik-
med aga vähemtähtsates linnades vürstidena. Küsimuse pärast,
kes kusagil valitsegu, oli tihti arusaamatusi. Riigi nõrkust kasu-
tasid polovetsid, kes olid asunud Dnepri alamjooksule petše-

neegide asemele. Nad tulid tihti röövima venelaste maale ning
tegid kaupmeeste sõidud Bütsantsi äärmiselt hädaohtlikuks.

Seetõttu vaesusid linnad ja Vene vaimulikud hakkasid hariduse

poolest Kreeka omadest taha jääma. Ohtude eest hakati rändama

1 Metropoliidiks .nimetati Vene kirikupead.
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kirde poole. Siin oli külluses harimata maad. Soome

sugu rahvad, kes siin asusid, ei teinud uustulnukaile takis-

tusi ipaaharimises, oli ju seda niikuinii küllalt. Tekkisid uued

vürstiriigid, milledest kõige tähtsamaks muutus Vladimir. Vla-

dimiri vürstid valitsesid maad kindlal käel, vaadates riigile
kui oma eraomandile. Nad tegid endid koguni vabaks Kiievi võimu

alt. Vladimiri riik ise kuulutati XII s. keskel suurvürstiriigiks,
millele allusid teised vürstiriigid.

Novgorodi vabariik. Novgorod oli rikas kaubalinn Volhovi

jõe kaldal, Ilmjärve lähedal. Ta valis vanast ajast peale ise

endale vürsti. Viikingite ajast oli siin tähtis kaubanduslik kes-

kus ja hiljem asutati siia suur Hansa kaubakontor. Elanikkond

oli üldiselt rikas. Vetše b millest võttis osa iga vaba ja iseseisev

kodanik, juhtis linnaelu, valis vürsti ja ametnikud, andis sea-

dusi, otsustas sõja jt. küsimusi. Koosoleku kohaks oli „Jaroslavi
hoov“.

Tatarlased painutavad Venemaa oma ikke alla. Uued Vene

vürstiriigid ei saanud kaua rahus areneda. Tatarlased ilmusid

Aasiast neid vallutama. Tatarlased ei olnud enam korratud met-

sikud rüüstesalgad, vaid suur distsiplineeritud tervik. • Nende

juht Džengi s - k h a n oli ühendanud Kesk-Aasias mitmed

tatarlaste suguharud, oli vallutanud Põhja-Hiinamaa ja Turkes-

tani ning ilmus nüüd oma väega Venemaale. Tatarlaste sõjavägi

koosnes ainult ratsanikest. Nende hobused olid väledad ja nad

ise osavad. Peaväe eel liikus haruldaselt kiire eelvägi. Relva-

deks olid vibu ja konksuga varustatud piik. Viimasega tõmmati

vaenlasi sadulast maha. Tatarlased võitsid venelasi verises

Kalka lahingus (1223), kuid ei tunginud edasi. Alles umbes

1240. a. paiku alistas Batu-khan paljud Vene vürstid. Seejärel
asutas ta Kuldhordi khaaniriigi, mis koosnes Edela-

Siberist ja Euroopa-Venemaast. Riigi pealinnaks oli telkide linn

Sarai, Volga ääres.

Vene vürstiriigid jäid püsima, kuid vürstid kinnitas ame-

tisse khaan, nõudes neilt suuri makse. Ainult vaimulik seisus

oli maksudest vaba. Seepärast kasvas tatarlaste ikke ajal tun-

duvalt munkade arv ning uusi kloostreid asutati üha juurde.

Tatarlaste ülemvalitsus kestis XV sajandi lõpuni ning

1 Rahvakoosolek.



212

jättis päris sügavaid jälgi vene rahva ellu. Läbikäimine Bütsantsi

ja Lääne-Euroopaga lõppes, haridus langes. Naisele hakati tatar-

laste mõjul vaatama kui alaväärtuslikule olendile. Altkäemaksu

andmine võttis maad.

Aleksander Nevski. Peale tatarlaste püüdsid Venemaale tun-

gida Soomest rootslased, kuid osav Novgorodi vürst A 1 e k s a n -

de r lõi neid 1240. a. Neva jõe ääres peetud lahingus. Paar aas-

tat hiljem lõi ta samuti sakslasi Peipsi jääl, kes omakorda püüd-
sid Vana-Liivimaalt tungida Novgorodi vabariiki (1242).

Moskva riik muutub suurvürstiriigiks (XIV sajandil). Ta-

tarlaste ikke ajal hakkab suuremaks ja tähtsamaks muutuma

väike Moskva vürstiriigike. Moskva jõe kaldal asetseva Moskva

linna asend oli väga soodus kauplemiseks. Teiseks põhjuseks oli

Moskva vürstide kaval poliitika. Nad andsid meelehead tatari

khaanidele, kes siis lubasid neil vähehaaval ära võtta naabrite

maid ja kuulutada end suurvürstiks. Moskva vürstid said

loa ise oma vürstiriigist tatarlastele makse koguda. Seepärast ei

seganud tatarlased endid enam Moskva riigi asjusse. Väga täh-

tis oli Moskva riigile, et metropoliit asus Vladimirist sinna elama.

Kogu vene rahvas hakkas nüüd austama Moskva suurvürsti, arva-

tes, et ta teotseb vaga kirikupea õnnistusel.

Poolamaa kuni Jagelloonide trooniletulekuni. Sellest, kui-

das Poola ühiseks riigiks kujunes, on vähe teateid. X ja XI sa-

jandi vahetusel Boleslaw I Chrobry (922—1025) ajal oli Poola

igatahes juba võimas riik, mis ulatus Läänemereni ning
Elbe ja Oderi vahele. Sel ajal olid poolakad ka juba kristianisee-

ritud.

Pärast Boleslawi surma lagunes riik osariikideks, kes

omavahel tülitsesid. Tollal halvenes Poola olukord. Palju saks-

lasi ja juute asub sinna vürstide soovil, et rahvaarvu tõsta. Talu-

pojad suruti raskeil ajul sunnimaisusesse. XIV s. alguses ühen-

dati Poolamaa uuesti. Samal sajandil valitsev Kasimir 111 Suur

parandas laostunud riigi sisekorda. Ta andis seadusi, parandas

talupoegade seisundit, asutades koole, ms. Krakovi ülikooli

(a. 1364), jne.
Leedumaa. Kauem kui poolakad elasid ühise riigita ja paga-

natena leedulased. Seisuste vahed olid siiski teravad. Alles XIII s.

loodi ühine Leedu riik, et kergem oleks kaitseda end Saksa

ordu kristianiseerimispüüete ja muude naabrite rüüstete vastu.
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XIV s. alistusid Leedu vürstile Gedimin’ile Dnepri ümbruses

asetsevad Vene vürstiriigid, kes otsisid kaitset tatarlaste vastu.

Nii tekkis võimas Leedu-Vene riik, milles 2 /3 elanikkon-

nast olid venelased. Leedulased ei koormanud neid maksudega

ega kiusanud taga erineva usu tõttu.

Poola-Leedu unioon. Halvemaks muutus venelaste ja leedu-

laste vahekord, kui 1386. a. Poola ja Leedumaa läksid ühise

valitseja alla sel teel, et Leedu suurvürst Jagello abiellus

Poola kuninganna Jadvigaga. Poolakad olid rooma-katoliku usku

ja viimast hakati levitama ning soodustama nüüd ka Leedu rii-

gis. See nähtus ei meeldinud venelastele.

Poolamaal algas uue kuningasoo trooniletulekuga uus

aadlivõimu tõus. Jagellot kuningaks tunnistades nõutas

aadel endale õiguse edaspidigi kuningaid valida. Tähtsamaid

riigiametnikke pidi võetama aadli hulgast. XV sajandil lubasid

kuningad isegi, et nad aadli nõusolekuta ei anna uusi seadusi ega

alusta sõda. Aadli üldriiklikuks esinduseks kujunes sel sajandil
seim. Seim koosnes senatist ja saadikutekojas!. Senatis aruta-

sid riigiasju kuninga nõunikud ja suuraadlikud ehk panid, saadi-

kutekojas istusid väikeaadli ehk šlahta esindajad.
Leedu-Poola unioon ei olnud kuigi tihe. Leedus kehtisid ühed,

Poolas teised seadused. Leedumaa jaoks oli olemas koguni eriline

valitseja, suurvürst, kes kaugeltki ei täitnud Poola valitsuse

soove.

Uniooni suur tähtsus seisis selles, et temaga loodi võimas

lääneslaavlaste riik, mis pani seisma sakslaste ida poole

tungimise. Tannenbergi lahingus (a. 1410) lõi Poola-Leedu

ühine kuningas Saksa ordut koguni nii rängalt, et ordu lagunema
hakkas.

Joann 111 „kogub Venemaad“. XV sajandi teisel poolel valit-

ses Moskva riigis jälle võimukas ning kaval suurvürst, nimega
Joann 111. Vürstiriigid Tver, Rjazan, Rostov ja Jaroslav kaota-

sid tema ajal oma iseseisvuse ning alistusid Moskvale. Iseseis-

vuse kaotas ka vägev Novgorod, kus kodanikkonnas puudus
üksmeel. Valitsema hakkasid Novgorodis Moskvast määratud

ametnikud (1478. a.).
Sel ajal, kui Joanni võim kasvas, jäid tatarlased riiklikult

üsna võimetuks. Kuld ho r d oli lagunenud kolmeks ise-
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keskis tülitsevaks riigiks. Seepärast oli tatarlaste jõud nii väike,

et Joann 111 loobus neile maksusid maksmast ning nende ülem-

valitsust tunnustamast. Venelasi selleks väevõimuga sundida tatar-

lased aga enam ei suutnud.

1. Kus oli idaslaavlaste algkodu? 2. Millal rändasid idaslaavlased

Dnepri jõgikonda? 3. Missugused asjaolud soodustasid idaslaavlaste kau-

bitsemist? 4. Joonestage Ida-Euroopa kaartvisand tähtsamate varjaagide
kaubateedega! 5. Millal tulid Venemaale valitsema kolm varjaagi vürsti?

Kelle kutsel nad olevat tulnud? 6. Kus oli esimene Vene riigi pealinn?
Kuhu kandus ta siit? 7. Missuguste rahvastega pidasid Kiievi vürstid sõdu

ja mispärast? 8. Millal võtsid venelased vastu ristiusu? 9. Kuidas mõjus
ristiusu vastuvõtmine Vene ellu? 10. Miks nõrgenes XII s. Kiievi riik ja

rahvas hakkas kirdesse valguma? 11. Missugune suurvürstiriik tekkis vene-

laste ala kirdeossa? 12. Mispoolest erines Novgorodi riiklik kord teiste

Vene vürstiriikide omast? 13. Millal algas Venemaal „tatari ike“? 14. Mis-

sugused maad kuulusid Kuldhordi khaaniriiki? 15. Missugust mõju aval-

das tatari ike venelasisse? 16. Mispoolest on tähtis Vene ajaloos Aleksan-

der Nevski? Millega on seletatav Moskva riigi võimsaks muutumine? 18. Mil-

lal olid Leedu riigi vägevusajad ning kui kaugele ulatusid siis tema piirid?
19. Miks muutusid venelased hiljemini rahulolematuks leedulastega? 20. Mil-

lega on seletatav Poola-Leedu unioon? 21. Mispoolest on tähtis Tannen-

bergi lahing? 22. Miks nimetatakse Joann 111 Venemaa kogujaks? 23. Mil-

lega on seletatav tatari ikke langemine Venemaal?

8. Ungari. Bütsantsi riigi langus.

Türklased tungivad Balkani poolsaarele (XIV s.). Büt-

santsi riigile tekkisid XII s. Balkani poolsaarel kardetavad vaen-

lased slaavi riikide näol. Senised Bütsantsi provintsid

Bulgaaria ja Serbia saavutasid sel sajandil iseseisvuse. XIII s.

allus Bütsantsi riik lühikest aega ristisõitjaile, nn. Ladina keisri-

riigi nime all. XIV s. keskel, kuningas Stefan Dušani ajal, tõu-

sis Serbia riik oma võimu tipule, vallutades Bulgaaria ja Büt-

santsi maid. Serbiale allus peaaegu kogu Balkani poolsaar.

Bütsantsi Väike-Aasia provintsid vallutati XIV s. türklaste

poolt. Seni kui Serbias valitses võimas Stefan Dušan, ei julge-
nud türklased tungida Balkani poolsaarele. Suur-Serbia jagunes

peale Stefan Dušani surma ning siis tungisid 1357. a. türkla-

sed Euroopasse, vallutades Bütsantsilt Adrianoopoli kindluse

ning siirdudes võitlusse slaavi rahvaste vastu. Juba samal sajan-
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dil alistasid nad Serbia ja Bulgaaria. Seega muutusid nad ungar-

laste naabreiks.

Ungari XIV sajandini. Ungari riik tekkis X s. Ta suutis

end pealetungide vastu kaitseda ning siirdus ise vallutusile. XI s.

lõpul võitis Ladislaus Püha Ungarile Slavoonia ja soola-

kaevanduste poolest tähtsa Transilvaania. Hiljem vallutati Kro-

aatia ja mitmed Dalmaatsia linnad. Nii ulatus Ungari piir Aad-

ria mereni. Sel teel ühendatud Ungari osis säilitati palju vanu

õigusi ja seadusi. Rahva peatööalaks kujunes varsti senise jahi-

ja karjapidamise asemel põllundus.
Kaubandus oli elav, sest Doonau jõgi moodustas tähtsa rah-

vusvahelise kaubatee. Kaubanduses, käsitöös ja mäetöös tegele-

sid paljud sisserännanud välismaalased — sakslased,

itaallased, kreeklased, prantslased. Eriti rohkesti oli sakslasi,

kes seepärast nii kergesti ümber ei rahvustunud nagu teiste rah-

vaste vähesed liikmed.

Nagu mujal Euroopas, nii pääses ka Ungaris keskajal keh-

tima feodaalkord. Aadlil oli suuri õigusi. A. 1222 kindlus-

tas kuningas Andreas II aadlikkude eesõigused kuulsa Kuld-

bullaga, mida on võrreldud Inglismaa Magna Charta’ga.

Kuningas tõotas siin, et ta aadlikest riigipäeva loata ei alusta

sõda, ei anna seadusi ega määra uusi makse.

Anjoude dünastia. Ungari kultuuriline lähenemine Lääne-

Euroopale. Aadli võim jäi kaunis tugevaks ka siis, kui 1301. a.

suri välja seni valitsenud Arpädide dünastia ning troonile tõusis

Napoli prints Charles Robert Anjou. Anjoude ajal
aina tihenesid Ungari sidemed Lääne-Euroopaga. Doonau kal-

lastele ilmus palju prantslasi ja itaallasi, kirjandus ja teadus

tegid suuri edusamme. Pecsis asutati esimene Ungari üli-

kool.

Välispoliitiliselt oli Robert Anjou poja Ludvig Suure

valitsusaeg Ungarile hiilgeajaks. Ludvig omandas

ülemvõimu paljudes Põhja-Balkani maades ning sai endale 1370. a.

isegi Poola krooni. Pärast Ludvigit juhtisid Ungarit valitsejad

mitmest dünastiast. Kõige kuulsam neist oli Matthias Cor-

vinus (1458—90), ta andis välja seadusteraamatu, mis kehtis

kolm ja pool sajandit. Kuningas ise oli haritud. Ta edendas

kunsti ja kirjandust. Ta raamatukogus oli üle 50 000 köite. Buda-
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pestis ehitati siis palju toredaid renessanss-stiilis hooneid. Majan-

dusolude parandamiseks kutsus kuningas Ungarisse asjatundjaid

põllutöö, aianduse, juustuvalmistamise jt. aladel.

Türklaste võitlused Ungari ja Bütsantsiga. Juba XIV s.

lõpul algasid sõjalised kokkupõrked ungarlaste ja türklaste vahel.

Aegamööda kaotas Ungari kõik oma maad lõuna pool Doonaud.

XV s. esimesel poolel kaitses Ungarit edukalt väejuht Jänos

Hunyadi ning 1443. a. sõlmitud rahus jäi mõlema riigi piiriks
Doonau jõgi.

Bütsantsi alasid vallutasid türklased enam ja enam. Suu-

res kimbatuses otsis keiser paavsti abi. Et teiste maade kristla-

sed meelsamini abistaksid Bütsantsi riiki, sõlmiti 1439. a. Firen-

zes ida- ja lääne-kiriku unioon. Abistavad ungar-

laste ja poolakate ristisõitjate väed löödi siiski tagasi. Peale seda

suunas sultan Muhamed II oma vallutusretked otse Konstantinoo-

poli vastu. Bütsantsi troonil oli siis keiser Konstantin IX.

Juba 1451. a. alustasid türklased teotsemist Konstantinoo-

poli vastu. Sultan saabus 1452. a. kevadel Konstantinoopoli alla.

Ta omas suurt laevastikku, head kahurväge ning 165 000

sõdurit. Vaatamata piirajate määratule ülekaalule kaitsesid büt-

santslased linna viiskümmend päeva. Lõpuks õnnestus türklas-

te! pääseda Kulds aY v e lahte, mis tungib linna keskele.

Sissekäigu Bosporusest Kuldsarve lahte olid bütsantslased sulge-
nud määratu suure ketiga. Kuid türklased viisid oma laevad lahte

üle maismaa. Algas linna äge piiramine. Viimne Bütsantsi kei-

ser suri linnamüüril võitlusmöllus. Nii kustus 1453. a. Büt-

santsi riik jäädavalt ajaloo veergudelt. Kuid paljud kreek-

lased, kes rändasid maalt välja, kandsid võidukalt Lääne-Euroo-

passe bütsantsi vaimuvara ning lõid seega pinda moodsa

euroopa kultuuri tekkimiseks.

Pärast Bütsantsi langemist jäi Euroopa kaitsemine türklaste

vastu ungari rahva hooleks. Ungarlased täitsid seda üles-

annet suure vapruse ja hoolega.

1. Missugused rahvad vallutasid Bütsantsi maid XIV s.? 2. Millal

tulid türklased Euroopasse? 3. Mispärast ja millal teostati unioon rooma- ja
kreeka-katoliku kiriku vahel? 4. Mainige tähtsamaid ungarlaste vallutatud

maid? 5. Millal umbes tehti need vallutused? ,6. Milles avaldus ungarlaste
valitsuse pehmus allaheidetud rahvaste suhtes? 7. Mispoolest on tähtis

Kuldbulla? 8. Millist mõju avaldasid Ungari kultuurisse a) Anjoude dünas-
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tia ning b) Matthias Corvinus? 9. Kuidas mõjutas Varna lahing ajaloo
käiku? 10. Millal langes Konstantinoopoli linn? 11. Mispärast ei suutnud

end Konstantinoopol vaenlaste vastu kaitseda? 12. Kuidas tuli Bütsantsi

langemine kasuks Lääne-Euroopa hariduselule?

IV. Keskaja vaimuelu.

Keskaja kristlik kultuur. Rooma riigi lagunemisele järgne-
nud segased ja rahutud ajad viivad langusele ka vaimuelu. Vana

kreeka-rooma kultuur tema puhtal kujul kaob ning tema vare-

meile kerkib aegade jooksul uus keskaja kristlik kul-

tuur.

Keskajale vaadatakse üldiselt kui mahajäänud ajale, mis aga on väär.

Kes keskaega arusaamisega vaatleb, näeb, et sel ajal paljugi uut taotleti ja
loodi. Aastatuhat Lääne-Rooma riigi langemisest Ameerika avastamiseni

polnud koguni viljatu.

Keskaegne kultuur on väga tihedalt seotud ristiusu ja kirikuga. Risti-

usk sai Rooma riigis juba IV s. riigiusuks. Kiriku sihiks oli maailma valit-

semine. Kiriku ametlikuks keeleks oli ladina keel ning ta kaitses ja eden-

das kreeka-rooma haridust. Hilisemad Lääne-Rooma alade vallutajad võt-

sid omaks sama usu ja omandasid sama kultuuri. Nii algas kristliku kul-

tuuri võidukäik Euroopas.

Too kristlik kultuur avaldus kõige omapärasemal kujul XII

ja XIII sajandeil. Tema kandjaks oli kristlik kirik oma asutis-

tega: kloostrite, mungaordude ja ülikoolidega. Keskajal oli kogu
vaimuelu rakendatud kiriku ja usu teenistusse, et saavutada

jumalariiki maa peal.

Mungaordud. Mungaordud ja kloostrid tekkisid juba vana-

aja lõpul Aafrikas ja Aasias. Vagad inimesed pagesid käratse-

vast maailmast nende üksildusse, kus algul usuti mitmesuguste
kannatustega võivat võita erilist tasu taevas, näit, lasti endid ket-

tidega kalju külge needida jm. Kehalist ja vaimset enesesal-

gamist usulisil põhjusil nimetatakse askeesiks. Kloostrite rajaja

Lääne-Euroopas — Benedictus Nursiast leidis, et väär-

tuslik pole Jumala ees mitte igasugune enesesalgamine, vaid ainult

see, mis avaldub usinas töös, jumalateenimises ja ligimeste eest

hoolitsemises. Viljatut enesepiinamist soovitas ta lõpetada.

„Purusta oma ahelad, sest ustav jumalasulane pole mitte rauaga

kalju külge kinnitatud, vaid Kristuse abil õigluse küljes," kirju-
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tas Benedictus ühele üksiklasele, kes tahtis saada pühakuks ning
seks end ühes kaljukoopas laskis kalju külge aheldada.

Benedictuse poolt a. 529 Itaalias rajatud Monte Cassino

kloostris nõuti munkadelt vooruslikku elu, usinat ja Jumalale

meelepärast tööd, lugemist ja kirjutamisoskust. Nende reeglite
täitmise järele valvati valjusti.

Monte Cassino eeskuju järgi levi-

sid benediktlaste ordu kloostrid üle

laostunud Euroopa. Kloostrid said

valguse keskpunktideks, kust püüti
rahvaharidust süvendada, päästa
vana kultuuri ja kirjandust hävimi-

sest ning eeskujuliku eluviisiga tõsta

rahva kombelist elu. Paavst

Gregorius Suure ajal võeti benedikt-

laste eluviisi reeglid tarvitusele pea-

aegu kõigi kloostrite poolt.

Aja jooksul, kui benediktlaste

kõlblus ja hool hakkasid lõdvenema,
lahkusid innukamad mungad nende

kloostreist ja asutasid uued

mungaordud, kus jälle kindel kord

valitses. Nii tekkis tsisterts-

laste ordu (1098), mis ka meie

kodumaal pinda leidis. Olid tal ju
kloostrid Kärknas ja Padisel. Tsis-

tertslaste eriliseks teeneks oli prant-

suspärase põllu- ja aiakul-

tuuri levitamine.

1223. a. kinnitati frantsisklaste ja umbes samal ajal
dominiiklaste kerjusmunkade ordud. Kerjusmunkade
sihiks oli eriti vaese ja vaga eluviisi levitamine ning ketserite

tagasitoomine kiriku rüppe. Nende ordude tööl oli rahva

seas suur poolehoid. Frantsisklaste ordu rajaja, Püha Fran-

ciscus oli eriti vaimustavaks eeskujuks oma järelkäijatele.
Rikka kaupmehe hellitatud pojana elas ta esialgu lõburikast ja
kergemeelset elu. Pärast pöördumist loobus ta oma vanemaist,

igasugusest varandusest ja mugavusest ning rändas jutlustajana,

91. joonis. Franciscus Assi

si’st.
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elatudes armuandidest, linnast linna. Endiste uhkete sõprade ase-

mel seltsis ta nüüd tihti kerjuste, pidalitõbiste ja teiste hai-

getega.

Koolid. Varasemad keskaegsed koolid asusid harilikult

kloostrite ja kirikute juures, sest ainukesed haritumad inimesed

olid vaimulikud. Kloostrikoolides õpetati koorilaule, lugemist ja

kirjutamist, piiskopikirikute juures asuvais toomkoolides anti

juba kõrgemat õpetust, nagu grammatikas, kõnekunstis, aritmee-

tikas, geomeetrias, astronoomias ja muusikas. Niisiis samus

aineis, mis vanas Roomaski, kuid nüüd neid teadmusi kasutati

ainult usutõdede seletamiseks ja teenimiseks. Näit,

õpetati astronoomiat ainult selleks, et kindlaks määrata ülestõus-

mispühi ja paremini mõista kalendrit. Kuulsamad koolid olid

peamiselt Prantsusmaal, kus vana kreeka-rooma kultuur oli tuge-
vam. (Näit. Chartres’is, Cluny’s ja Pariisis oli õpilaste teaduse-

janu eriti suur.)
Õpetus oli väga pinnaline ning puudulik. Ta ei arenda-

nud õpilaste iseseisvat mõtlemist ega isetegevust. Õpilase töö

seisis ladina värsside jäljendamises, grammatika tuupimises ja

kõnekunsti harjutamises. Mõtteteaduse õpetamine kujunes pal-

jaks teravmeelseks sõnamänguks. Õppimise ergutamiseks
kasutati ohtrasti keppi ja vitsa. Vitsakimp oli õpetaja sümboliks.

Eesti maa-alal asutati esimene kloostrikool Pärnus (1251. a.)
ning varsti töötas neid ka Haapsalus, Tartus ja Tallinnas, õpe-
tus seisis neis madalal järjel, sest õpetajateks olid poolharimata
mungad ja maa ise asus kultuurikeskustest kaugel.

Ülikoolid. Ülikoolide asutamine on samuti lähedas seoses

kirikuga. Nende tekkimisele avaldasid mõju ka frantsiskaani ja
dominikaani mungad. Ülikoolid pidid süvendama ja uurima

usutõdesid ja ette valmistama mehi, kes neid tõdesid rahva sekka

kannaksid. Kuulsaim ülikool oli Pariisis (asut. 1180), kus

õpetati usuteadust ja kõnekunsti. Pariisi ülikool sai eeskujuks

teistelegi põhjapoolse Euroopa ülikoolidele, millised asutati järg-
nevatel sajanditel. Lõunas, Itaalias, said kuulsaks Bologna
ülikool õigusteaduse alal ja Salerno ülikool arstiteaduse alal.

Õppetöö ülikoolis seisis teatud kindlate autorite lugemises ja
loetu selgitamises. Tähtsamateks alusteks olid piibel, kiriku-

isade tõekspidamised ja kreeka filosoofi Aristotelese teosed.
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92. joonis. Ülestõusmist kujutav primitiivne pilt, milles väljendust leidnud

keskaja inimese usulised kujutlused. Nurkadel saadanakujutised.

Skolastiline filosoofia. Nagu kõik teadused, nii oli mõtteteaduski kiriku

teenistuses. Tema pidi piiblis avaldatud mõtteist, kiriku dogmadest ja selle-

aegse teaduse tulemustest looma ühtlase tervikliku maailmavaate. Sealjuu-
res nähti piibli ja kiriku seisukohtades igavesi tõdesid, mis ei võinud iial

olla ekslikud. Teadus pidi arvestama neid kui aksioome, tohtis väita ainult
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seda, mis kiriku seisukohtadega kokkukõlas. Mõtteteadus püüdis seletada

ka piibli segaseid ning vastuolulisi kohti vastavalt kiriku dogmadele ja
mõningaid usundi põhitõdesid tõestada ka mõistuse abil. Nii oli olemas

näit, rida tõestusi Jumala olemasolu kohta. Seesugust kiriku teenistuses

seisvat mõtteteadust nimetati skolastiliseks filosoofiaks ehk

skolastikaks. Piibli ja kirikuisade seisukohtade kõrval hinnati eriti

filosoof Aristotelese omi. Alatine autoriteetide arvestamine tõkestas vaba

uurimist. Vaieldi sageli naiivsete küsimuste üle, näit., mitu inglit mahub

nõelaotsale ja muud sellist.

Teadused. Ilmlikest teadusist oli keskajal kõige arenenum

õigusteadus (rooma õigus). Loodusteadused aga ei saanud

areneda, sest midagi uut ei lubatud väita, mis polnud kokkukõlas

autoriteetsete kirikuisade tõendustega. Lõpuks tekkis küll opo-

sitsioon säärase vaate vastu. Ristisõdades õpiti tundma edenenud

araabia teadusi ning inglise munk Roger Bacon (surn. 1294)
nõudis ka elu enda vaatlust. Sellele vaatamata jäid katseli-

sed teadused äärmiselt algelisiks. Paljuharrastatud oli alkee-

mia, mis püüdis odavamaist aineist kunstlikult teha kulda või iga-
vese nooruse eliksiiri või mitmesuguste imeomadustega tarkade

kivi.

Niisama arenemata kui keemia oli ka arstiteadus. Tähtsa-

maiks arstimisvahendeiks olid palvetaminejakupulask-
min e. Neid tarvitati peaaegu kõigi haiguste korral. Mõnede

haiguste vastu pidi aitama mingi kalliskiviga sõrmuse kandmine.

Mõne teise tõve puhul riputati haige jalgupidi lakke, et haigus-
aine tema suust välja valguks. Haige ravimiseks peeti mõnda

päeva sobivaks, teist mitte, selle järgi, kuidas seisid taevas tähed.

Eriti suurt abi haiguste puhul loodeti aga palverännakust
kirikuisse, kus hoiti alal pühakute jäänuseid.

Tugevasti kiriku mõju all oli ka ajalookirjutamine. Ajaloo-

sündmusi käsiteldi ikka koos kiriku huvidega. Paavsti ja kiriku

truid pooldajaid kirjeldati ülistavalt, vastaseist tehti hirmsad kur-

jade vaimude liitlased. Imed etendasid ajalookirjutajate meelest

tähtsat osa ajaloos jne.
Teaduse arenematuse tõttu olid keskaegsed inimesed väga

ebausklikud. Kõikjal nägid nad imesid. Komeedi ilmumine

taevasse oli neile ennustavaks imeks, aga samuti oli ime, kui

naabri maja ära põles ning läheduses olev alles jäi. Igal sam-

mul saatsid keskaegset inimest kaitseinglid ja kaitse-

pühakud ning võrgutasid teda õigelt teelt kurjad vaimud.
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Sageli lähenesid kurjad vaimud inimesele looma kujul, olgu kassi,

koera, sea või karu näol.

Ilukirjandus. Näitekunst. Nagu kogu vaimuelu, nii olid

ka ilukirjandus ja näitekunst vaimulikkude juhtida. Kirjutati

palju vaimulikke laule. Näidendeid etendati esialgu kirikuis.

Nende abil püüti rahvale selgeks teha piibliloo sisu. Ette kanti
neid tavaliselt suurtel pühadel. Hiljemini hakati aga näiden-

deid etendama isegi turuplatsidel ning piibliloo ainesse võeti

koomilisi vahepalasid. Keskaja ilmliku kirjanduse kandjaiks
saavad kõigepealt õukond ja rüütliseisus. Oma alguse sai
rüütliluule Prantsusmaal XII sajandil. Lõuna-Prantsusmaal hüüti

lauljaid rändrüütleid trubaduurideks. Trubaduuride lem-

mikaineks on rüütellik armastus oma südamedaami vastu, kelle

ilu ja voorusi nad kiidavad. See trubaduurideluule kandus edasi

Saksamaale, kus neid lauljaid hüüti minnesängeriteks.
XIII sajandil tekkis Prantsusmaal vastukaaluks peenutsevale

rüütlikirjandusele linnakodanluse eluvaadet kajastav kir-

jandus, nn. roosi- ja rebaseromaanid, mis pilkasid isandate pahe-
sid. Rebaseromaanid levisid üle Euroopa b

Ehituskunst. Romaani stiil. Ehituskunstis väljendub ilme-

kalt keskaja elutunne ja maailmavaade. Parimat pakuvad tolle-

1 Ka meie «Reinuvader Rebane" on seda algupära.

93. joonis. Trubaduurid Marcabru ja Vaqueiras XIII s
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aegsed kirikud. Varakristlik kirik oli lihtne ning karm, mis vas-

tas tolleaegsele elumõnude eitamisele.

Tähtsamaiks keskaegseiks

ehitusstiilideks Lääne-Euroopas
olid romaani ja gooti stiilid.

Romaani stiil tekkis X s.

Prantsusmaal ja Saksamaal. Too

stiil levis endisist Rooma provint-
sidest ning talle on iseloomulik

95. joonis. Romaani ja gooti

karmus ja tüse raskus — jooni
ta tekkeajastust. Romaani stii-

lile on tüüpiline ümmarkaar,
mis oli valitsev XIII sajandini.
Siis järgnes uus vool ehitus-

kunstis, nn. gooti stiik

Selle nime andsid talle itaalia

meistrid, kes nimetasid põhja-

poolsete maade kunsti bar-

baarsete gootlaste omaks.

Gooti stiil. Selle uue stiili

sünnimaa on Prantsus-

maa. Prantsusmaa oli nii oma

poliitilise kui ka kultuurilise

arenguga juhtiv maa.

Kirikute müürimassid, mis ei vastanud enam uuele peenene-

nud elutundele, kadusid, mille asemele tulid hiigelaknad, millede

stiili aknad.

94. joonis. Gooti kiriku sisevaade.
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kaudu voolas kõrgetesse kirikulöövidesse valgus. Ehitise massiivse

raskuse asemele astus hoogusü lest u n g, raskete ümmarkaarte

96. joonis. Reimsi katedraali peafassaad
gooti stiilis.

asemele astusid kerged
teravkaared. Tor-

nid, sageli ka üks torn,
tõusevad esiküljelt tae-

vasse ja rõhutavad sel-

lega ülespoole ihkavat,

kõigest maisest lahtipüüd-
vat usutunnet. Teine ise-

loomulik joon on vor-

mide pal j u s ja mit-

mekesisus : katedraali

esikülg (fassaad) näib

kui suur pitsikangas oma

kaartega, viiludega, torni-

kestega, raidkujudega jne.

Kõiges selles toreduses

avalduvad linnade ja lin-

nakodanluse jõukus

ning uhkustunne.

Meie kodumaal on

gootika esindatud rikkali-

kult: Tallinnas Oleviste, Niguliste ja Toomkirik. Tartus Toom-

kirik ja Jaani kirik. Nad ei ole aga nii vormirikkad kui Lääne-

Euroopa gooti kirikud. Meie kirikuil on põhjamaiselt karmim

laad: müürimassid on tüsedamad, ehitiste kõrgus väiksem.

Nägime, et keskaja kiriku sihiks oli kõigi eluavalduste valit-

semine nii poliitilisel kui ka vaimsel alal. Katoliku kirik tahtis

olla kõrgeim võim maailmas, millele pidi alluma igaüks. Mai-

sel elul pole mingit väärtust, tema eest pole
vaja hoolitseda, ta on ainult selleks, et end ette valmistada teise

ja parema maailma jaoks, kus valitseb igavene õndsus. Inimene

ei saa aga püüda seda üksi, vaid ainult koos, ühinedes kloostri-

tes, kus teostati liha suretamist — asketismi — ja ainult

Jumalale elamist. Seepärast oli munk katoliku kiriku seisukohalt

inimese i d e a a 1 k u j u.

1. Missugune oli keskajal usu vahekord teaduste ja kunstiga? 2. Mis

on askees? 3. Kes rajas esimese kloostri Lääne-Euroopas? Millal? 4. Mida
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nõuti mungalt benediktlaste reegleis? 5. Mitmendal sajandil asutati tsis-

tertslaste, mitmendal sajandil frantsisklaste ordu? 6. Mida teate Assisi

Franciscuse elust? 7. Mispoolest olid kloostrid kasulikud keskaegseile ini-

97. joonis. Speieri kirik romaani stiilis. Näha keskmine lööv.
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mesile? 8. Mida õpiti keskaegseis koolides? 9. Iseloomustage õpetuse süga-

vust ja õppeviisi? 10. Mida mõista selle all, kui öeldakse, et keskaegses üli-

koolis usuti autoriteete? 11. Mispärast usuti keskajal enam autoriteete kui

vaatlust? Avaldage oma oletusi selle küsimuse kohta! I'2. Mis oli skolasti-

lise filosoofia ülesandeks? 13. Miks ei võinud loodusteadused keskajal ede-

neda? 14. Mida püüdsid alkeemikud saavutada? 15. Kuidas arstiti kesk-

ajal haigusi? 16. Mispärast nägid inimesed keskajal kõikjal imesid? 17. Mil-

lest arenes keskaegne näitekunst? 18. Mispoolest erines keskaegne rüütli-

kirjandus linnakodanluse omast? 19. Mispärast nimetatakse Dantet kesk-

aja suurimaks kirjanikuks? 20'. Võrrelge gooti ja romaani stiili kirikut!

Missuguseid erinevaid jooni leiate nende juures? 21. Milliseid erinevusi

leiame Lääne-Euroopa ja meie kodumaa gootikas? 22. Kuidas kajastab

gooti stiil keskaegset maailmasuhtumist?
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Tähtsamad aastaarvud ja sündmused.

Egiptus.

4241 — Kalendri sisseseadmine.
— Menes ühendab Egiptuse.
— Egiptuse õitseaeg.

3400

XVI—XIII s.

525 — Egiptus langeb pärslaste alla.

Mesopotaamia.

2100 — Hammurapi loob Babüloonia riigi.
— Uus-Babüloonia riigi loomine.
— Uus-Babüloonia riigi lõpp.

612

539

Pärsia.

550 — Kyros vabastab Pärsia meedlaste võimu alt.

Kreekamaa.

2000—1000 — Kreeklased asuvad Balkani poolsaarele.
— Homeros loob „Iliase“ ja „Odüsseia“.
— Esimesed olümpiamängud.

850

776

621 — Drakoni seadused.

594 — Solon saab esimeseks arhondiks.
— Mile-etose langemine.494

490 — Maratoni lahing.
480 — Salamise merelahing.

— Plataia lahing.479

478 — Deelose meriliidu asutamine.
— Areopaagi kaotamine.462

399 — Sokrates sureb.
— Platon sureb.347

431—404 — Peloponnesose sõda.
— Aristotelese surm.322

421 — Vaherahu Peloponnesose sõjas.
— Chaironeia lahing.338

336—323 — Aleksander Suur.
— Granikose lahing.
— Issose lahing.

334

333

331 — Gaugameela.
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Rooma.

IV s. — Vallutati etruskid roomlaste poolt.
753 — Rooma linna asutamine.

753—510 — Kuningateaeg.
510 — Roomas vabariigi algus.
494 — Plebeide rännak Pühamäele.
400 —

Roomlased vallutavad Etruuria.

366 — Esimene plebeist konsul.
387 — Gallialased Roomas.

300 —
Plebeid pääsevad preestrite kolleegiumi.

264—241 — Esimene Puunia sõda.
219—201 — Teine Puunia sõda.

218 — Titinuse ja Trebia lahing.
217 — Trasimenose lahing.
216 — Apuulia Cannae lahing.
207 — Metauruse lahing.
197 — Makedoonia vallutamine.

149—146 — Kolmas Puunia sõda.
146 — Kartaago vallutamine.
146 — Kreekamaa ühendatakse Roomaga.
133 — V.-Aasia saab Rooma provintsiks.
133 — Tiberius Gracchus saab rahvatribuuniks
121 —

L.-Prantsusmaal luuakse Taga-Gallia.
123 — Gajus Gracchus saab rahvatribuuniks.

107 — Valiti konsuliks Marius.

91—88 — Lepinglaste sõda.
86 — Marius sureb.
88 — Sulla saab konsuliks.
79 — Sulla surm.

73 — Orjade mäss.

67 — Sõda meriröövlitega.
63 — Teine Mithridatese sõda.

60 — Esimene triumviraat.
62 — Ateesia lahing.

58—51 — Caesar Gallius.
48 — Farsalose lahing.
44 — Caesar tapetakse.
42 — Philippoi lahing.
31 — Aktiumi lahing.

e. Kr. — 476. p. Kr. — Rooma keisririik,

a. p. Kr. — Augustus loob printsipaadi.
II s. — Heade keisrite aeg.

98—117 — Trajanus.
161—180 — Marcus Aurelius.

111 s. — Sõdurkeisrite aeg.
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313 — Milano edikt.
332 — Talupojad muutuvad sunnismaiseks.
325 — Nikaia kirikukogu.
380 — Ristiusk saab riigiusuks.
394 — Olümpiamänge peeti viimast korda.
375 — Rahvasterändamise algus.
395 — Rooma riigi lõplik jagamine.
429 — Vandaalid P.-Aafrikas.
455 — Vandaalid Roomas.
476 — Lääne-Rooma riigi lõpp.

Riikide kujunemine esimestel sajanditel peale Lääne-Rooma

hävingut.
415 — Laänegootide riik Lõuna-Gallias.
451 — Katalaunia lahing.
454 — Idagoodid vallutavad Itaalia.

568 — Langobardide tulek Itaaliasse.
IV—V s. — Rooma piiskoppide tähtsuse tunduv tõus.

Umbes 600 — Gregorius Suur.
1054 — Kristlik kirik jaguneb kaheks.

481—843 — Frangi riik.
481—511 — Chlodovech.

IV ja V s. — Germaanlased võtsid vastu ristiusu.
754 — Kirikuriigi tekkimine.

768—814 — Karl Suur.

800 — Karl Suur kroonitakse keisriks.
843 — Frangi riigi jagamine.

527—565 — Justinianus Suur.
Umb. 570 — Muhamed sünnib.

622 — Hedžra.

Saksa rahva Püha Rooma riik.

911 — Viimane Karoling sureb.
955 — Otto võit Lechi ääres madjarite üle.

962 — Saksa rahva Püha Rooma riik.
X s. lõpp — Ungari ristiusustamine.

962 — Otto kroonitakse keisriks.
1077 — Canossas käik.

1122 — Wormsi konkordaat.

1152—1190 — Friedrich Barbarossa.
1096 — Esimene ristisõda.

1147—1149 — Teine ristisõda.
1187 — Jeruusalem langeb türklaste kätte.

1189—1192 — Kolmas ristisõda.

Prantsusmaa

843 — Verdun.

987—1328 — Kapetingide dünastia.
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1154 — Anjou hertsog Henry saab Inglise kuningaks
1180—1223 — Philippe II Auguste.
1226—1270 — Louis IX.

1302 —
Bonifatius VIII bulla.

1303 — Bonifatius sureb Avignonis vangis.
1305—1377 — Paavstide „Paabeli vangipõlv".

1302 —
Generaalstaatide kokkutulek.

1328 — Valois’ dünastia tuleb troonile.
1339 — 100-aastase sõja algus.
1346 — Crecy lahing.
1356 — Poitiers’ lahing.
1356 — Generaalstaadid.
1358 — Summutatakse talupoegade mäss.

1360 — Prantsuse-Inglise rahu Bretigny’s.
1364—1380 — Charles V.

1415 — Sõda algab Inglismaaga uuesti.
1422 — Surevad Charles VI ja Henry V.
1429 — Orleans’i lahing.
1453 — 100-a. sõda lõpeb.

Inglismaa.

871 — 901 — Alfred Suur.
1066 — Hastingsi lahing.
1215 — Magna Charta Libertatum.
1214 — Bouvinesh lahing.
1265 — Esimene parlament.
1381 — Wat Tylori mäss.

Saksamaa ja Helveetsia hilisel keskajal.

1254—1273 — Interregnumi-ajajärk.
1273 — Rudolf Habsburg saab kuningaks.

1273—1308 — Habsburgide dünastia.
1308—1428 — Luxemburgide dünastia.

1350 — „Must surm" Euroopas.
1356 — Kuldbulla.
1291 — šveitsi liidu tekkimine.

Jooni Põhjamaade ajaloost.

IX—X s. — Skandinaavia riikide tekkimine.
1202—1241 — Valdemar 11.

1397 — Kalmari unioon.
1323 — Pähkinäsaare rahu.

Ida-Euroopa.

862 — Vene riigi algus.
988 — Vladimir kuulutab ristiusu riigiusuks.
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1223 — Kalka lahing.
1240 — Neva lahing.

992—1025 —
Boleslaw I Chrobry.

1386 — Poola-Leedu unioon.

1410 — Tannenbergi lahing.

Ungari. Bütsantsi riigi langus.

1357 — Türklased tungivad Euroopasse.
X s. — Ungari riigi tekkimine.
1222 — Kuldbulla.
1458 — Matthias Corvinus.

XIV s lõpp — Sõjalised kokkupõrked ungarlaste ja türk
laste vahel.

1439 — Ida- ja lääne-kiriku unioon.
1444 — Varna lahing.

Keskaja vaimuelu.

1098 — Tristertslaste ordu.
1223 — Frantsisklaste ja dominiiklaste kerjusmun

kade ordud.
1251 — Esimene kloostrikool Eestis.

1265—1321 — Dante Alighieri.
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Sisukord.
Lk.

Sissejuhatus 5— 11
1. Põhimõisteid. 2. Esiajalooline aeg.

Vana-Idamaa 12— 27

1. Vanimad kultuurikeskused: ja kultuurrahvaste rassi-

line kuuluvus. 2. Egiptus. 3. Mesopotaamia. 4. Foiniikia.
5. Pärsia.

Kreekamaa 27— 84
I. Van e m aeg ,

27— 40
9 9

1. Looduslikud tingimused ja rahvastik. 2. Rahvusliku
ühtekuuluvuse tegurid.

11. Kreeklaste tähtsamad riigid. Koloni-
satsioon 40— 51

1. Sparta. Aristokraatlik sõdurite ja mõisnikkude riik.
2. Ateena. Demokraatlik töö- ja kaubanduseriik. 3. Kreek-
laste kolooniad.

111. Kreekamaa õitseng Ateena juhtimisel 51— 72
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