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Eeskõne.
УіепЬе ridade kirjutajale ütles üks hästi õpetatud
mees: „Kahju, e,t Teil Eestlastel ajalugu ei ole, sest
selle järele saab üks rahuias rahwaks peetud; missugusel
rahwal ajaloolist järelkäiku ei ole, sellel rahwal ei
ole ka õigust rahwa uime kanda." — Muidugi nimetatud mees ei teaduud meie Eestlaste ajaloost enam
kui Papuategi omast. Meil Eestlastel on aga wäga
tegurikas ajalugu, nagu eespool näeme, mis teiste rahwastele milgi kombel järele ei anna. Selle ja mitme
muu asja pärast ärkas minnl juba ligi 20 aasta eest
mõte Eestlaste ajalugu kirjutama hakata. J a weel
euam siis, kui õnnis Tallinna gümnasiumi direktor
Galenbeck unsjouäär Tiismauuile nõuu andis üht
Eestlaste ajalugn kirjutama hakata, kes küll ka juba
hulga loauu ajaraamatuid selle tarwis kokku ostis, aga

et teda Brasilias se kutsuti, selle pänst jäi temast see

töö tegemata. Miuul läks aga bllueks seekord ncllde
mamatute nimed üles kirjutada, ja kus mina iialcs
Saksa maal wana raamatu (antiquari) kauplusi
leidsin, sääl Püüdsin wann raamatuid osta, mis wähegi
meie Eesti ajaloosse puutusiwad. Nõnda on minul siis
korda läinud järgmiste ajakirjanikkude kirjasid kätte saada,
mis järele ma oma nõtra jõudu mööda olen püüduud
üht üleüldist Eestlaste ajalugu kokku seada, nimelt:
Kari on, Leuenklawius-Zc i leri, Kornelius Tatsitus, Paulus Einhoru, Mauritsius Brandt, Baltasar Rnssowius,
Jakob Shott, Aleksander Gwammus, Mart Kromer,
Mathias Mclchorieusis, Duglassus, Ptoldmäus Herodot,
Iohaunes Sheffer, Johannes Lasitsins, Obarns, SaNlnel Shnrtsfleish, S. Ansgar, Sarnitsius, Kranitsins,
Potauns, Sorbachius, Petrus Duisburg, Filemon
Bredcnbach, Deonisins Fabritsins, Salomon Henning,
Laurentsius Müller, Reiuhold Heidenftein ja IänoaJaani kirikn õpetaja Christian Kelch, kes 1710 katku
haigusesse Tallinna olla ära snrnnd. Wiimsel ajakirjaniknl on kõige rohkem korda läinnd Eestlaste üle
teatust korjata.
Et asju oleil walge ette toouud, mis just iga
ühele mokka mööda ei ole, siis teadkn need, et see ajalugu on, mis olen teiste teatnste järele kokkn seadnnd,
kas ei tohi kirjanik mitte ühepoolne olla. Sest see
'pole jn mitte õige, et ainult irnmeste woorus saab
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tulewa põlwe rahwale teatatud, waid ka kurja inimeste
ülekohus peab järeltulejate kohtumõistmise alla nntud saama, esimestele, kes praegu elawatest maa pääl
häid tegusid teewad, troostiks ja wiimsetele meeleparaildamiseks. Et siiu wõõrastest riikidest ja rahavastest
olen kirjutanud, see on pidanud selle pärast siindima,
et need meie ajalooga kokkn käies lahutamata on.
Teises jaos, kni Taeloataat eln terwit annab, saan
1700. kuni meie ajani jutustama, mille teatnsed
hõlpsamad saada on, aga eesfeiswas jaos ilninwad
teatnsed on wäga harwa weel leida, mis inina ligi
20 aastat olen kogunnd. Palun annsaid lngejaid
sellega leppida, mis olen jõndnud walmistada; kellele
Taewataat ou paremaid waimnandeid andnnd, kni
minute, see tehku pareuüui, sest parem tegemine 'pole
jn kellegile keelatud. Lõpetuseks peau siiu weel awalikult herra Eduard Mnhlbachi täitama, kes minule ärakirjutamise juures ou abiks olnud, muidu oleks pidamid eesseisaw raamat mõni kuu hiljemiui ilmuma.
Auupaklikult, hääd õnne ja rõõmust lugemise himu
lugejatele soowides jääu Teie alaudlit suguwend
T a l l i n n l i s , 1. a„guZ!il
1888.
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Sissejuhatus.
Wanad ajakirjanikud teatawad Liiwi-Ecsti maast
ja rahwastest, nagn eespool knulda saanie: Esinalt,
knst on nimi Liiwi maa tulnnd? Lonellklaluius-Zeiler
iltlcb, et seda nimetanud wanad kirjanikud еіше Eifland,
millest pärast Liiwland tulnnd. Karioni ajakirjas от*
watakse, et Liiwimaa saanad oma nime Liimoun- ehk
Lewonlastest, keda Kornelius Tatsitus arwab Norra
maalt Balti maale asunud olema. Paulus Eiuhoru
arwab, et Liiwi maa pidada rahwa onrn keelest tnlnud
olema, mille üle ta aga mingit otsnst ei tea anda.
Mauritsius Brandt arwab, et see nimi tnlla esimestest
sisse rändajatest Eestlastest, kes leidnnd maa liiwast'
olema ja selle parast Liiwa Inaaks nimetanud; Baltasar Russowius ja Jakob Shott arwaload, et Liiwi maa
saanud oma uime endistest oina knningatcst, kes endid
Liiwen olla nimetanud; kust uced kuningad on tulnnd,
seda leiame ühest Poola maa ajakirjast, kus Aleksander
Gwanwius kirjutab omas „Sauromatfia Europa,"
et 573 a. enne Kristust Liitalanns ehk Litwo-Veuniti,
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selle aegne Preisi kuninga poeg, kes Slawi sugust,
olla Liitawi ja poole Eestlaste maast oina Walitsuse
alla wõtnud, millest siis Liiwlase nimi rahloale jääuud. Nussowiuse ja Shotti arwamine näitab kõige
õigem olema; sest wanal ajal nimetati ikka maid ja
rahwaid nende kuuiugate ja walitsejate nimede järele.
Sellest Liitalanusest on siis kõik need rahwad oma
nimed saanud, nagu Liiwlased, Lätlased ja Liitawlased. Siis on weel Mart Kroomeri arwamine, et
Rooma kodusõdade ajal üks. Rooma würst Libo oma
sõjalaewadega uut elukohta Balti maal olla leidnud
ja tema, järele Liibones- ehk Liiwen-rahwas nimetatud.
Matias Vielcholvieusis ja Dlugassus arwawad sedasama;
esimene arwab sel ajal, kui Iulius Tsesar Gcrmauia,
Gallia ja Prantsuse maa ära wõitis, ja wiimne arwab
keisri Neero hirmsa Walitsuse aegus olla Italialaste
sisserändamine päülikn Palaeoni juhatusel olnud, millest siis ka Läti Lateinlastest olla tuluud. Mitmed
arwawad, et Liba jogi Kuura maal würst Libo пішс
täna päewani kanda. Nii paljn Lätlaste nimest.
Eesti maa. Kust see nimi он tulnud, selle üle
on ka mitmed pääd murdnud, uus ußa midagi suuremat päämurdmist ci tarwita. PalM on selle nime
jnnres eksinud, uagu õpetaja W. jutustab, et Eestlaste eelkäijast olla uinu tuluud. Ega üks rahwas
ometi üks härjakari ei olnud, et temale uiua ees
kõmpijad selleks tarwis oli, uagu W. nimetab. Wanad ajakirjanikud kirjutawad mitmed moodi, näitu
seks:. Hestii, Aesti, Estonia, Estiwonia jue. ©cc
nimi on aga oma hakatust saauud waua Wcestgootlaste keelest ja tuleb souast ,,Ost" ära, see on hom-
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mitu - - hommikn-rcchwas, mis hommiku pool elawad,
Aestia rahwas. Oige wanad ajakirjaaikud ei wõinud
waese kcelewudmise pärast mitte tuuuistada, uus sugust
ja rahwaseltsist oliwad Eestlased tärganud. Tatsitus
arwab tüll õieti, et nad Soomlastega sugulased on,
keda tema aga Germania sngn rahwaks peab; Ptolomäus arwab neid Sarmatia sugu rahhoaks ja mõned
jälle Rifati sugu rahwaks. Ptolonmuse katuste järele
on Eestlased ka üks aeg Preisi maal elannd. See
wõib aga jälle eksitns olla, sest Lätlased, Liitawlased
ja weel mõned mund Slawi sngn rahwad elasiwad
küll sääl, keda Gootlased niisama Acsti (honunikn)
rahwaks nimetasiwad, sest et nad nendest hommik»
pool elasiwad ja neile wõõrad oliwad, kelle keelt ega
asjandnst nad ei tnndnnd, nagn prostoi Wenelane
kõiki, kelle keelt ta ei mõista, tshnhna (чухна, <>'i"i>
слоіт ЦкЩ, s. o. wõõraks rahwaks nimetab. Sia
arwatakse: tshnhna, tshut- Skif-Skütti sõnast tulnud olewa.
Selle arwamise järele on Eestlased siis knnlsad Skutti
(Eesküti) rahwas, kes enne Kristust sunre Assuri maa
ilma-riigiga jnba sõdisiwad.
Eestlased on aga oma hakatust kõrgest Mougoolia
tuaalt Altaii mägede rinnalt, nagn kõik Soonte sngn
rahwad, saanud. Nad 'pole Preisi ega Uugria maal
ial elauud, waid mitme anstasadande ja 'tuhandete
jooksul teistest Soome sugu harudest lahku läinud, kes
endid terwe PõlM-Wene Maa, kuui Kaasani linnani,
säält edasi üle Urali mägede knni Põhja- ja Ohtn
Hiina mcm rajasid nlööda ja weel osalt Põhja- Hiina
inaa oma alla wõtwad. Hiina riigis ou ueid *.> uul
lioni elntstunas, ja nende käes on selle maa walitsus.—
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Mandshurid on Hiina maa sunrt sngn rahwas, kes
Soome sngust on, ja nende hulgast on kuninga perekõnd, kes sunrt kuulust taevariiki, uagu nad ise uimetawad, walitseb. Wene maal on Soome sngn rahwa
arw umbes wiieteistkümne miljoni ümber. Soome
sugu rahwas elasiwad enne üsna kaugel Weue maa südames, Moskwa linna ümber kandn, mööda Wõlga jõge
edasi. Sääl on wana nimede jälgi leida, nagn: Ainrnmaa, Kostromaa (maa) ja paljn muid. Eestlased on
kaunis kangel Balti maal muiste elutsemas olnnd: Riia
ümber, mööda Düüna jõge ja weel osalt Wiitepski
knbermangns. Paulus Einhorn, kes Lätlaste ajalugu
kirjutab ja ise seda keelt ei mõistnud, ei teadnud wahet
teha Eestlaste ja Lätlaste wahel. Oma ajakirjas
„Latika" ütleb nimetnd kirjanik: „Lätlased, kes Riia
ümberkaudu elawad, on Gibeonitide järeltulejad, keda
Joosua Kaanani maa sisse-wõtmise ajal ära needis, kui
nad temale walega katkise wiina lähkritega wastu tuliwad
ja ütlesiwad endid kangelt teiste rahwaste tagant
olema."
See olla siis ka Einhorni о ni järele just kord
ja kohus, et Lätlased Sakslaste pärisorjad on, sest
Jumal oli neid ju Joosua suu läbi ära needuud: wee
toomise ja puu raiumise tannis. Seesugune (BaUtc
arwamine ei olnnd aga ninna ühtigi, kui ülekohtu kinnikatmine õiguse näol.
Einhorni Gibeoniitlaste lngu peab ka Leueuklavins tõeks ja ütleb oma „Aunalibns Snltanornm,"
et tema olla kllulnud sagedasti nende leinalaulu, mis
Jerusalemma järele igatsemist tähendada; nemad, kes
Riia linna lähedal LiitaUilaste wastu elada ja alati
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huluda: „jeru, jeru maskolon," mis muud ei pidada
täheudania, kui Jerusalem ja Damaskus, millega uad
weel wana eudist isamaad meelde tuletada.
Sellest Joru laulust kirjutawad palju, ka mitmed muud ajakirjade kirjutajad, ja et uad Eesti keelt
ei niõistuud, arwasiwad, et see olla üks laul, uns
Lätlased, kes aga Eestlased olid, oma luetsajumalale
pidauud alati ette laulma.
Laulu sisust leiame aga, et see mitte ci Ierusalema ega Damaskust ei tähenda, ega ka metsa jumala
laul ep ole, waid ilus armastuse laul, mis kahe
armastalua hiuge wahel tuudmusi awaldab. Kas see
sõna „Iörru" üht uime ehk muud midagi tähendab,
seda jätame keeletarkade uurida. Laulu sõuad, mis
enne juba Eesti rnlrmedel lauldi, kui üksgi Sakslane
weel ei olnud oma jalga siia piini« pääle tõstnud, on
järgmised:
„ I ö r r u ! I ö r r u ! jooksma tnlen,
„Ära tale ellakene!
„Miks ep ella eila tnlnnd?
„Eila olin ella üksinessa,
„Nüüd olen wirbi wiekessi;
„Tule homme hommikulla,
„Siis olen jälle nksinesse,
„Karkutella kastcella,
„Sinka sitika wilulla;
„Siis olen walmis wainnella,
„Kannis karja saatemalla."
Teadus ei olnud mitte nende meeste ajal suur,
es meie Eesti ajalugu kirjutasiwad. Näituseks, weel

11

kahe saja aasta eest arwas üks kaunis tark ja selle
aja kohta wäga õpetatud uiees Kelch, kes muidugi oma
arwamist teiste kirjade pääle toetas, et Lätlased olla
Laaside järeltulejad, keda Herodot omas „Nielpomcues" ütleb Taimi ehk Douue jõe ääres elawat. Douue
ehk Doni jogi on praegu lõune-Weue maal ja jookseb
Asowi merde, kust ka mitte kaugel Laasid Kaukasias
elawad. See sugu saab aga see suure Tuuraui rahwaste setka loetnd. Täna päew on aga igal mehel
teäda, et Lätlased üks Slawi sugu rahwas on.
Wanadest Eestlastest teatab ajakirjanik Kelch järgmisel wiisil: „Nemad oliwad pagaua usus ja teeuisiwad
oina jumalaid nagn muudgi pagauad, mis moodi ja
mis teeuistuse wiis ueil oli, sellest jutustawad ajakirjad wäga wähe. See soua Jumal, millega täua
weel elaloat Jumalat saab uinietatud, oli Eestlaste juures
nagu Paljudel tnudmata Põhja-howmikU wanaaja rahwadelanli sees, see knnlus ebajmual sai ka ueude juures sel kombel tceuitud." Johannes Scheffer oma „ J a p o n i a s"
teatab mitmete kirjanikkude järele, et „Jumala" kuju
oli pirnst tehtud ühe mehe näo- ehk kujuga, ja oli
iibe altari pääle üles pandud ja kroon pääs 12 kallist
kiwist tehtud, kuldkett kaelas ja hõbe- ehk kuldkauss
süles, kuhu rahwas jõudu mööda hõbe- ehk kuldrahasid ohwerdades sisse pauiwad. See jumalaknjn oli ühte
ilusasse, keimsse, rõõmsasse kohta metsa sisse Mes pandnd
ja aed ümber tehtud. Neid metsasid nilnetasüoad Eestlased hiiemetsadeks, s.o. hüüe metsad — hüüe Jumala
poole. Kirikuid ega templid ueil ci oluud. Selle
Pärast siis ka kaua aega weel pärast seda, kui neniad
jnba ristiusku oliwad, weel ikka metsades ja lünkade
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ehk kõrgete kohtade pttäl ühe puu ilusasti paeltega
wälja ehtisiwad ja sääl jaures ohlurid tuimad ja oma
Jumalaid palusiwad.
Pääle Jumala kummardasiwad ja allllstafiu>ad Eestlased ka weel, nagu Soomlased ja Gotlased, üht liägeiuata
wäewaimu, uimega „Taara," uus nende sõjajumal
oli, ja selle pärast itta seda nime Taara abita sõjas
kuulda oli. Ajakirjanikud aga arwasid, et nemad
hüiiawad „Tarafita." (Taaraabita).
Pääle selle on neil weel paljn teisi kodnjnma^
laid, mis nad annstafiwad nagn Nocgntaja, Mnrneit
oma tütardega, tont ehk waratooja j. m. m. Ш oli lo eel
Hiljuti peresid, kas claniknd salaja oma majades ussisid
pidasiwad, neid söötsiwad ja jootsiwad, kes aga ei sallinud,
et keegi ueile häda tegi. Nad avwasiwad, et ussid nende
majadesse õune pidimad tooma. Obarus ütleb, et Eestlased on wäga kanged knntsimehed ja nõiduse ikkes,
nii et oma lastelegi seda õpetaload. Eestlaste kohtn
ja politsei-walitsusest teadlvad ajakirjad mähe kõnelda.
Wanad Preisi ajakirjad jntnstawad, et Eestlastel ja
Kunrlastel kokkn üks kuningas, nimega Grimme olnud,
kelle sõna nad igapidi knnlannd; kes siis ka ühtlasi
nende ülempreester ja kohtumõistja oli, ise oma käega ja
kirmega kurjategijate pääd otsast ära raiunud.
Õpetaja Kelch ütleb meel üht rähma suust laulu
kuulnud oleula, kus kulliugat Griwmet meelde tuletatakse
ja mälestatakse, kes щхцха maal nende üle malitseuud.
Tapmine ei olla saanud Eestlaste juures mitte
uuheldud, maid jäeti sugulaste hooleks, meresüüd kätte
maksta, Ulis läbi siis la alati surnuks löömiue olilud.

Iß
See wercsüü kättenlakslnisc jätsiwad ordu-wäeme'st.
rid kauaks ajaks weel puutumata ja Eestlaste
juurde alali.
Wannet ei гшіопио uewad, lvaid oma tõeks ЩсMist tliniitäflwäd nad sellega, et tale ehk raua pihnsse
wõtsiwad.
Sakslased seadsiwad wandekohtn neile, millest
под Eestlased tähele ei pannud, luaid wandusiwad walet;
siis sai neile pää pääle üks põlew mätas pandud ja
kuini kepp katte autud, mis juures nad pidiwad järgmised sõnad ütlema: „Kui ma walet wannun ehk tunnistau, siis saagu miaa ja miuu sngnkonnas häda ja
õnnctns kniii 9. põlwest saadik olema ja nõnda ära
kuiwama, kui see kepp käes ja ära kaduma, kui see
mätas pää pääl ära põleb." Enne Sakste siiatulemist on Eestlased auusasti abielus clauud, ega wõinud
ka euaul kui üks naene pidada. Abielu rikkumist 'pole
iales ette tulnud, ka mitte knnldagi olnud, ja kni seda ial
juhtns ette tulema, siis saanud see inimene tille pääl
ära põlctatnd, selle pärast ka seda tegu tuletööks nimetatakse. Kui keegi mees tahtis abielusse heita, siis läks
tema päewal ja sidus oma wöö ühe nein woodi külge.
Kni nüüd peigmees neiule meele järele ci olnud, siis
läks ta ja wiskas wöö woodi sambast, pärast peigmehe
minemist, ära. Oli aga meele järele, siis heitsiwad
nad mõlemad sinna kohe magama.
Korwi saanad ehk ära öeldud peigmees õnaga sagedasti
kalvalnsega siisgi oina neiu ära peibutanud ehk wägise ära
warastanud. Oma lastele on nenmd, Eestlased, lindude
ja loomade nimed andnud, nagu mujal paganate juures.
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Dum elumajad on nemad segamini asutanild, kns neil
kõige passiliknm näidannd olema.
Wana isa asutas esiti omale knhugi metsa sisse
lnaja ja tema järeltulejad kõik tema ümber. Wana
isa majast tuliwad käsud lastele wälja ja Walitsuse ohjad
olilvad wana isa majas, selle pärast siis ka on see uimi
„mõisa" sellest tulnud, mis „mõisa'' wõib tähendada.
Samuel Schurtssteisch kirjutab, et Eestlased olnud
kanged kaubitsema, isiäranis nurewaigu- ehk jandari
kiwiga; pärast poole on nad aga hakkanud põldu harima
ja on paremini põldu harinud ja mõistnnd harida,
kui Germaanlased, kirjutab Tatsitus.
Nende sõjariistad olnud odad, wibupüssid ja nooled,
millega nemad osawasti, nii hästi lindu kui waenlast
trehwannd. Rootslastele ja Taanlastele on nemad mitu
sada ja tuhat aastat üksi järgi wäga palju tüli teinud.
Pääle selle oluud nemad kuulsad mererööwlid,
iseäranis Kuresaarlased, kes kuni Itaaliast saadik laeivadega purjutauud ja sääl hirmus nuhtluseks ja piitsaks
wahel olnud, un et Italias kiriku palwc-raamatutes
täna weelgi leida on, kus saab palutud: Päästa ineid
ära nende Korsaaride (Knresaarlaste) käest.
Siis on weel leida teatnsed Rooma linnas wanas
kirjakoguhoides (archiwides), et 500 aastat pärast
Kristust, kus nimelt Eestlased oma saadiknd keisri
Teodoruse jnurde saatsiwad, kes jaudari kiwi kingituseks
keisrile wiisiwad ja soowisiwad Rooma riigiga sõpruses olla.
Eestlastele kirjutati keisri kantslerist Kossidorusc
poolt auupaklik wastus, kelle ärakiri praegu Rooma
kirjakoguhoides leida on. Kossidorus tunnistab, et
fee keisrile rõõmu teeb ja Rooma riigile auuks on,
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et ka need kõige kaugemad rahwad wägewa Rooma
rahwaga sõpruses Püüdwad olla. Ja seletab saadikutele kust jandari kiwi on tulnud.
Et nüüd selle umbes uelja saja aasta sees
500—860, uagu eespool leidsime, wäga wähe teatust
Eestlastest on, wõib ju sellest tulnud olla, et Eestlased
Rooma „maailma-riigi" kaitsmise all oliwad, mis sel
ajal iseäranis wägew oli, et teised riigid neisse ei tohtinud puutuda.

I.

Wana aeg.
(Umbes 3000—575 aastat ernte Kristuse sündimist)

Wanad Rootsi ja Daani ajakirjad teatawad palju
süudillud lugusid Lüwlaste ja Eestlaste lüaast ja rahwast. Näituseks, mis enue Kristuse simdimist Eestlaste maal oli juhtumid. 836 aastat pärast
uputust oli
Jteriüo,
üks wapper sõjamees, Oootlastc ja Rootslaste kunin
mingas. Tema pidas awaliku riigi-päewa pääl nõuu,
kudas uaabrirahwa Eestlaste wastu pmiua, kes sagedasti Gootlaste maal käisiwad riisumas ja tapmas.
Riigi-kogu tegi otsuseks, Eestlasi karistada ja trn
wähegi wõimalik, siis neid oma alamaks teha, mis
pääle kullillgas Beriko suure sõjamäega Eesti maale
tllli, mitme suure lahingi järele, tegewa wastupanemise pääle Eestlaste üle wõitu sai ja mid oma alamaks tegi; aga mitte kauaks ajafe, fest
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im

Kaptus,

Щщц) järeltulcja, wõis häda waewalt weel Eestlasi
mim Walitsuse all pidada. Pärast Kaptuse surma sai
Awv
Augis,
kes Rootslaste kuniugas oli, Gootlaste kuningaks tehtud
ja Rootsi maalt ära kutsutud; walitses aga mõlemi
rahloa iile, sest et uad ühest Germaurn kännust oliwad
kaswanud. Nüüd arwasiwad Eestlased paraja aja olema
wastu -hakata ja raputasiwad Gootlaste Walitsuse ikke
oma seljast maha. Selle pääle tuli Augis sure Gooti
sõjamäega Eestlasi karistama. Lahing oli werine,
kuuiugas sai ise surma, aga sõjaõnn kaalus siisgi Gootlaste
poole. Eestlaste malewad Kangelaste sõjawäed) saiwad,
löödud, ja nende katse wabaks saada, läks nurja.
Augi poja

Amaluse
Walitsuse ajal tõusiwad Eestlased Gootlaste wastu jälle
ülesse, ja tegiwad ueile nii palju tüli, et Rootslased,
kellel шиш iscenestel kuningas oli, saiwad appi kutsutud.
Pika sõja järele saiwad Eestlased maha rõhutud ja
kahekordse maksu alla pandud. Amali järeltulejad oliwad
Oadarich j a M a t t i .
Nende Walitsuse ajal ühendasiwad eudid Eestlased, Wandalid ja Gepidlased Gootlaste wastu. Wandalid, kes
Gerluania sugu rahloas oliwad ja hiljemiui Põhja2
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Afrikas elutsesiwad, taganesiwadnhendusest ärajaheitsiwad
Gootlaste poole, mis pääle Eestlased ja Gepidlased ära
wõidetud saiwod. Gepidlased elasiwad sel ajal praeguses
Wallaheis, kuhu üuiberkaudu maadesse Gootlased
hiljemini kuulsa Hommiku-Gootide kuuingrngi asutasiwad.

, Iilimar,
Gadarichi poeg, oli kuulus wõitja kuningas, kes vma
sõjamäed Äiähuste sopahaukudeui slallwdcui) tõi, mis
praegu seda ninie kannawad ja Harjn maal Knusali;
kihelkonnas, Kolgä nSmmes, Tõldja kõrtsi tagant 10
wersta ülesse minna leida on.
Ta jättis ka ühe osa опт sõjawäge siuna
elama, kes pärast Eestlastega kottn sulasiwad.

Irotto
Daani kuningas, wõttis kolmtnhat (3000) aasta
enne Kristust meie Eesti maa oma aNa ja pani maksud rahwale pääle. Selle mõidu üle sai tema nii
toredaks, et ta ka Weue maa jagusid Eestlaste abil oiua
alla heitis ja loiimaks snure Eestlaste sõjamäega Rootsi
maale läks, ilma miski süü Pärast ocka õemehe
Regnen kallale; sai aga oma õest, Snmnljiinta, ühes
merelahingis ära wõidetud ja sattus ise wangi, aga
hiljemini õe armastuse pärast wenna wastu, lahti lastud.
Pärast Rootsi kuueuga R'eguen strnua sai
Oalward «Kotebrod
Robtft ітщШ,

kes siis jälle Eesti maa on,a alla

heitis, mis waheajal Daani Walitsuse alt oli ennast
wabastanud ja jäigi tükiks ajaks Rootsi Walitsuse alla,
kuni kuningas Hotters walitsema hakkas.
Hotters'i

Walitsuse ajal saiwad Eestlased Rootsi Walitsuse alt lahti
ja jäiwad ka wabaks kuni tema poea
Koderich Mngabond
Walitsuse ohjad oma kätte wõttis ja Eestlased jälle, oma
alamaks tegi, aga mite kauaks ajaks; sest Daani ja
Rootsimaa wahel tõusis suur sõda,, kus meie esiwanemad paraja aja leidsiwad, endid Rootsi ikkest wabastada.
Uus kuningas, Roderichi poeg,

Milo
wõitis uuesti Eestlased oma alla ja nende abil ka
weel Daani maa. Attilo surma järele wõitsiwad Eestlased
ühes suures lueriscs (ahingis täiesti Rootslased ära
ja saiwad niiüd kauaks ajaks priiks, iseeneste ette
seiswaks riigiks, oina wauemate Walitsuse ja juhatuse
alla, kes sõdade ajal külades ja linnades sarlvehäälc
hilüdmiscga ja pasuna puhuunse teel lUalewad kotw
kutsusiwad, waeulasele wastu paneina. Üht niisugust
malewate kokkutõttamist leiame meie werejanulise
Rootsi kuninga
'2*
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Krimmeri
Walitsuse ajal, fnS Eestlased Rootsi maale oma sõjamägedega läksiwad ja nimetatud kuninga ära wõitsiwad ja
puuoksa ülesse riputasiwad. Hiljemini käisiwad weel mitn
korda Rootsimaad ja rahwast kurnamas ja sääl riiwmas.
Kui üks kord õige kaugele Rootsi maa sisse oliwad tungiuud
ja wäga kaua aega juba oma sõjatööd oliwad sääl toimetanud, tõusis terwe maa kni üks mees korraga
ülesse waenlaste wastu ja saiwad Eestlased ühenduse
jõuul maalt wälja surutud. Pärast Grimmeri ärahukkamist oli Rootsi ja Eesti maa wahel sagedasti naaklemist ja werewalamise millest Rootsi ja Daani ajakirjad palju teadustawad. Seda jätame aga ühe edespidise aja pääle uiisuguse mehe nnrida ja walge ette
tuua, kes nende keelte hää tundja on. Eestlased oliwad
aga mitu sada aastat priid ja selle aegse rahwaste
hulgas wägewad ja kuulsad. Aastal 57 3 enne Kristust
wõitis üks Preisi kuninga poeg

^italanus
poole Eestlaste maad oina alla, kellest siis la i^iiwi
maa on oma nime saanud, sest waiml ajal oli ikka
see wiis, et maad ja riigid neude walitsejate ja wi:
tide nime järele saiwad nimetatnd. Sel ajal, kni Ecstlased ise endid walitsesiwad, on nendest luähc ajakirjades
teatust. See: wõib sellest olla tuhnid, et nendel Ш
iseäraline kirjawiis o\% ttüc\t teised rahwas aru ei
saanud ja sel kombel nende ajakirjad ttmenfaätcft urn
põletatud saiwad. Ühest niisugusest Eestlaste kalendrist
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räägib õnnis C R. Jakobson kolmes oma maa kõnes
Olgu nüüd knda see on olnud, aga enne Kristuse
sündimist ou meie esiwanematest wähe teatust, aga
siisgi ikka rohkem, kui mitmest muust rahwast, kes
hiljemiui wägewaks ja kuulsaks on saanud. S i i s
leiame weel uulbes aastate aru järele teiste riigi
ajakirjadest järgmised teatused pärast Kristuse süw
di mi st.
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II.

IL jagu — uuem aeg pärast Kristuse
sündimist.
(1—300 aastani pärast Kristust.)

Mõni aasta pärast Kristuse fünbiinift wõitis selle
aegne wahlvas ja kunlus Rootsi knningas
Kederich
Preisi ja Eesü maa oma alla, tegi rahwa omaks ja
pani neile maksn pääle. Selle aegsed maksud oliwad
wäga pisikesed, nlis kuningad ära wõidetud rahwade
pääle paniwad. Maksud saiwad enamasti rahwa sissetulekust, kas põllust põllupidaja käest, mere ja jõe
sissetulekust kalameeste käest j . n. e. wõetud. Neid
maksusid sisse ajama ja ka iihtlasi Eesti maa walitsejaks
jättis kuningas Gederich oma poja

Ililimari
meie maale elama. Viuidugi wõis noor würst aimilt
, oma sõjameeste abil siili maal elada. Filimar korjas
Eestlastest juure sõjawäe omale ja wõitis ühe selle
aegse Wene loürsti nimega Hernito koleda werise
lahingi järele ära. Lahing kestis mitu päewa, ja
pärast wõitu ja.lepingn tegemist sai suur tükk maad
Wenelaste käest ära wõetud ja Eesti maaga üheudatud.
Pea pääle nimetatud Wene sõda jättis Filimar Eesti maa
maha ja sai oina isa asnnele Rootsi maa kuningaks.
Meie maa walitsejaks ja würstiks jättis ta oma poja
i

Mordiani.
Kohe pärast Filimari äraminemist tõusis Wene
würst Henrito, kes ^Rootslastele maksnsid oli üks aeg
juba maksuud, ja ajas Eestlaste abil kõik järele jäänud
Gooti ja Rootsi sõjawäed Eesti maalt wälja ja wabastas
ka weel Preisi maagi Gootlastc ikkest. Gooti sõjamägedele ei jäälind enam teed tagasi pöörda Rootsi maale,
waid pidiwad Pohla maale põgenema, kust hiljem kõrwalisi
teesid mööda pika waewa läbi oma maale rändasiwad.
Selle aegsed Eestlased lahntasiwad endid üle terwe Eesti
Liiwi, osalt Kuura maa ja Witebski kubermangu ja
saiwad teistest rahwasast kahe nimega, Eestlased ja
Liiwlased (Estoonia- ja Liiwooniälased), ninictatud. Ka
Preisi riigi rajad ci olliad mitte praegused, waid oliwad
palju ligemal Welle maa sees ja osalt nüüdses Preisi
maal. Selle maa elanikud ei olimd mitte Saksad,
nagn nüüd, waid Slawi sngu harud, keda Wenden
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(Wenelaseks) nimetati. Hiljemini saiwad Sakste walitfufe alla ja sel kombel Saksaks tehtud, kas wäewõimusega ehk politika teel. Kes Wenelased vliwad, ei saanud
Sakste juures kohta ega ametit, kelle käes sel ajal
kõik walitsus ja wõimus oli, waio pidiwad nende orjad
ja teenrid olema. Sellest siis ka tuti, et nksgi Wenelane oma emakeelt ei julgenud rääkida, ega ennast
selleks tunnistada. Nõnda saiwad kõik Wenelascd (Wenden)
lühikese ajaga saksastatud ja ei jäämld muid males
titsi järele, kui ainult mõned kohtade ja inimeste nimed,
mis ka weel osalt purustatud ehk koguni muudetud

saiwad.
Kolmandal aastasaja lõpnl wõitis Daani kuuingas
Iroto

iv.

Oll
oma
&
See

kuulsa sõjapääliku juhatusel Eesti maa oma alla.
sojapäälik, nimega S t a r k a te r oli üks Sooni'
lane, Helsingi linnast pärit. Tema oli kehajõnu ja
kasu pool.st wäga suur шее», niisamati oma tarkuses
käis ta üle teiste selle aegsete knnlsate meeste. Wäge
waid tegusid ei teiuud ta mitte üksi põhjamaades, s. 0.
Soome, Rootsi ja Daani maal, waid ka Wene, Saksa ja
Inglis maal.
300 aastat pärast Kristuse sündimist wõitis hom
ulikn-Gootlaste kuuingas
Armanarch
palju rahwaid ja kuningriikisid ära ja tegi neid oma
alamaks, ja nende seas la Eestlasi. Kni oga hiljemini
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waenlased igast küljest Avmanarch'i Pääle hakkasiwad käinia, langes' Homnnkn-Goötläste kuningriik, ja Echlased
Wfcntö
jnn
fanrad mtäkifto.
wabaks,
М
Neljandal
aastasajal (nmbe>
lntsns
Daani knninlM
•>'•''•

fii

Haratdo
Eestlasi onml> appi- Rootsi kuninga Hakwinus' Ringi
wastu, kelle isa Taani kuningas oli ära tappa lasknud,
mida nüüd ponz käte maksma läks. Daaulaied saiwad
löödud ja kaotasiwad 3000 suurtsugu, .meest ja weel
paljn snnrema hulga soldatid ja muid sõjamehi, kus
jnnres muidugi ka palju Eestlasi oma hauda, leidsiWflO, sest et nad sõjalahingites alati, esimesed wõidumehed ja eessõdijad oliwad.
Aastal 420 tegi
Daani kuuingas

Zarmerich
oma sõjmuäega Eesti maale ja rahwale .palju kahju
ning ШШ ka uende knilinga опт kahe pojaga ära
tappa. Daanlased saiwad wiimaks Eesti ni aalt wälja
peksetud.
Aastal 4Г.4 walitses Rootsi maal tnulus, woo
rusrikas ja wägew kuningas

Znguardus,
kellel nõuu oli Oestlasi oma alamaks teha. Wiimsed
saiwad seda knulda ja heitsiwad ise опт hääd taht
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mist mööda Rootsi kuninga alla. Mõni aasta hiljem
tahetsesiwad Eestlased, et oliwad Rootsi alla endid
andnud ja lõiwad nendest lahti. Nüüd tuli Iuguard
suure sõjamäega Eestlasi karistama, sai aga wiimsetest
kawalal kombel ühe Balti mere saare pääl ümber miratud ja kuni wiimse meheni ära hukatud.
Mis pääle selle praegu nimetatud sõja nelja
saja aasta jooksnl on meie esiwanemate juures ette
tulnud, jutustawad Rootsi ja Daani ajakirjad wäga
wähe, ainult aastal 500 pärast Kristuse sündimist
leiame weel teatusi Rooma wana archiwides (kirjakoguhoides) nende üle. Nimetatud a. 500 saatsiwad
Eestlased oma saadikud selle aegse kuulsa Rooma keisri
Theodorufe juurde sõbrustama ja wiisiwad temale merewaiku (jandari kiwi) kingiülseks. Keiser wõttis wäga
sõbralikult Eesti maa saadikud wastu ja awaldas oma
rõõmu selle üle, et meie rahwas, kes mi kaugel teiste
rahwaste taga elawad, suure kuulsa Rooma riigi sõbraks oliwad heitnud. Pääle selle seletab keisri kansler, Kassidorus, mis jandari kiwi on ja knst ta on
tulnud. Aastast 500 kuni 800 'pole ajakirjades
Eestlastest peaaegu ühtegi teatust; wõib ka olla, et
see sellest on tulnud, et Eestlased kuulsa Rooma riigiga, mis sel ajal iseäranis kuulus ja wägew oli,
sõpruses ja ühenduses elasiwad, et teised nende pääle
ei tohtinud tikkuda, kartes Rooma riigi wiha alla
langewar. — Wõib ka olla, et teatusi Roomas ehk
ka mujal riikides Eestlaste üle küll weel on, mis seni
ajani 'pole meile silma juhtunud ja neile, kes sellest
asjast, osa wõtaks. Loodame, et edespidi saab mehi
tõusma, kes minu tööd saawad täiendama, sest haka-
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tus on ikka kõige raskem ja ei wõi ialgi nit täieline
olla, kui hiljeinad tööd, tulgu siis »eed, kas sellesama
mehe sulest ehk teistest, kes on soowinud kätt ka eesseiswa töö tarwis adra külge panna.
Nagu öeldud, kolme saja aasta jooksust ei wõi
meie midagi oma esiwanematest teatada, aga nüüd tutewad wähe haawal ikka täielisemaid teateid ette.
Aastal 860 leiame jälle Rootsi ajakirjadest, et
Eestlased Rootslastega sõda pidasiwad ja esimesed
kuninga

Õlasi
sõjawägeast löödud saiwad ja selle läbi опт priiust
laotasiwad.
Rootsi ajaloo kirjutaja S . Ansgar jutustab
oma ajaraamatus, et sel ajal, fui Kiiewi suurwürst
Wladimir 989 a. omale Greeka keisri õe Anna abikaasaks wõttis, oliwad Eestlased täiesti wabad ja iseenese wanemate ja würstide Walitsuse all. Aastal
1075 saatis Daani kuningas Swenan oma poja

Aannt'i
Eestlasi oma alla heitma, pidi aga oma ettewõtmist
katki, jätma ja sai suure kahjuga Eestlastest kodu tagasi
peksetud. 1077. a. sai Kanut ise Daani kuningaks,
siis korjas tema suure sõjawäe ja heitis Eestlased
oma alla, pani maksusid nendele pääle ja püüdis ka
ristiusku nende seas wälja laotada, mis üsna hästi
korda läks. Daani knningas Kanut oli esimene, kes
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ennast Eesti maa hertsogiks nimetas. Temast olla ka
kõik kannti gildid, mis Baltia maades on, wälja tulnud. : Rooma paapst tõstis teda pärast surma pühade
sekka ja saab katoliku kirjades „püha Kanntns". nimctatnd. Ш Kanut Iüütlandi laarlastest pettnft komfeel ära surmatud' sai, waliti tema wend

Erik

Daani kuningaks, kes oma pattude kahetsemise pärast
1095 Tallinna Michaili kloostri ehitas. Knningas
nägi kaks korda uues, l e t e d a üht kohta kasti otsida,
kus süda snwe ajal wibunoole jooksnpiiri kanguseni
lunlega kaetnd maa он, see olla oige kloostri ja kiriku
koht, sinna pidada tema neid ehitama. Pika ochmisc
pääle leiti see koht Eesti maalt, jnst nagu kuuingas
oli unes näinnd. Pääle selle saatis tema kohe pnuseppasid ja mnid ehitnse-ametnikka ja -meistrid ning
laskis ühe kirikn ja kloostri ehitada, snnrtsngn neitsite
tarwis, kinkis kloostri ja kiriku hääks 4000 gillduat,
millega maad ja mõisad saiwad ostetnd, nende-igciwcseks ajaks ülespidamise tarwis. Kirikule ja kloostrile
sai paapst Pasholist II. .280 Tm0 Tw0 0 1 nn2 Tc( K
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tine elu. Tallinna ehitas siis sel ajal Kanut V., mis
Erik V. ühe munkade kloostriga lõpetas. Ristiusk oli
teada ja kuulutatud Eestlaste maal laialisel wiisil juba
igal pool, ja püha Ausharius arwatakse Balti maades
juba enne Sakste siiatulemist ristiusku wälja laotarnid olewat. Sellest on siis näha, et Sakste siia,
meie maale tulemise eesmärk ei olnud mitte ristiusu
loäljalaotamine, waid aiirnlt maade ja rahwa ärawõitlnine ja iseenesele orjaks tegemine oli nende siht.
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Sakste Eesti maale tulemine ja nende

I

walitsus.

Kaheteistkümnelldal aastasajal, kus Muhameti usk
Astas wõitu wõttis ja risüusulised kas surmatud ehk
Muselmanniks ümber muudetud saiwad, walitses Europas paapsti kiriku wõimus wäga suuresti. Saksa
maal oli kuulus keiser Barbarossa (Friedrich), kelle
kaela pääle paapst Aleksauder III. oma jala pani ja
sääl juures 9 1 . Taaweti laulu 13 salmi luges.
Sel ajal, umbes 1158, tuliwad Bremeni linna
kaupmehed Gottlandi saarele, Wissbi linna, kaubaga,
saiwad aga mitme päewa mere pääl mnbernrndamife
järele tuulest Düüna suhu merekaldale aetud.
іиии шиіцгоао
Eestlased oliwad rahulised, wõtsiwad sõbralikult
merehädalist wastu, müüsiwad ja wahetasiwad nendega
kaupa ja toimetasiwad
purjetada.
uut kaupalaewad
kaasa
Tuliwad
korrale,
ja wahetasiwad
aga etpeaõnnetumad
jälleEestta-

laste käest teist kaupa ning sõitsiwad kuus penikoor
mcit mööda Düüna jõge ülesse ja ehiwsiwad sääl епе'
tele asiuasi, kus warju all elasiwad nii kaua, kui kaub«
käest oliwad ära müünud ehk wahetanud. See kestis
uöuda wiisi mõili aasta. Wiimaks asus üks Breemeui
linna kaubaselts, kes palus Eestlasi enesele lubada üht
maja ehitada, kus ta oma kaupa wõiks sees pidada,
et ei saaks wihmast ära rikutud. Eestlased andsiwad
kailpmeestele luba ja nad ehitasiwad ühe mäe nurga
pääle maja mõne kõrwalise hoonega, mis nad hiljelnini „üksküllaks" nimetasiwad. Wiimaks tõiwad nimetatnd kaupmehed ühe Augustini kloostri mnnga

Meinyard'i
enestega seltsis Liiwi maale, kes Eestlast hakkas ristiuskn meelitama ja neile seda usku hääks kiitma ning
ueid sette tarwis õpetama. Kui esimene kirik „ÜUulas" walniis oli, lasksiwad, nagu ajakirjades selgesti
zal pool kirjutatud ou, kolm suurt sugu Eesti meest:
l o , $i iile wene ja W i i t s o , ennast ristida. Sel
ijal oli Ш wäga rikas mees, nimega Kobbe (wist
toitpo), keda ka mitmed ajakirjad Treideni kreisi
rnlitseja arwawad olema, kes Meinhardiga sõbraks sai
ja pärast kõigesuguste abinõuude pruukimisega oma al al'aid nstiusku >svndis heitma. Sest sel ajal tikknsimd Litawlased Liiwi maale oma söjawäega, saiwad
lga Eestlastest werise päädega tagasi löödud. Mein
Md andis nüüd Eestlastele nornr, üht kindlust ehitada,
ust wõiks paremini waenlastele wastu pauna. Eest>sed wõtsiwad seda nõuu kuulda ja ehitasiwad „Üks-
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kiilu" kindluse, mis aga ristiusku Eestlaste ja Sakste
lvalitsilse alla jäi., Meiuha.rd leidis,, et mitte kerge
ei ole, üksipäini «istiuska Liiwi maal laiali lahutada,
selle pärast läks tema Kobbega seltsis Breemeui linna
jiinfai M l Pää^piiskoM Liimi mcm piiskopiks sisse
õnnistatud ja hiljemini paapstist selleks kinnitatud.
Tagasi tulles tõiwad nemad Eaksa maalt hnlga waimulikka mehi klmsa, kes nüüd suure tuhiuaga hakkasilvad Liiwi maal tirikuid ehitama,, Eesti keelt õppima
ja rähmale urnci nsku, õpetama. Igapidi näitas ineestel tõsine pimdmine ja Eesti rahwa kasu nõudmine
silmas olema. Meinhardi äraoleinise ajal oliwad aga
mitmed ristitud Eestlased endid jões pesemas käinud,
et sel kombel ristiusnst^l^chti saaks, mis Meinhardi
wäga kurwastas. Wannmikud mehed saiwad nüüd
igasse lnaattnrka wälja saadetud, annuõpetust kuulutama. Üks nendest wainiulikkudest, Theodor, pidi ükskord oma elu kaotama ja Eesti jumalatele ohwerdatud saama, selle pärast, et põud oli ümberkaudu
inaal loalitftnms, ja Eestlased arluasiwad, et uue usu
toojad süüdlased ' on, kes. Eesti jumalaid oliwad ehk
pahandanud. Loosi läbi s.n kindlaks tehtud, kas munga
elu ^võtmine jumalate meele järele oleks> wõi mitte;
selle tarwis sai üks hobune wõetud, kes pidi üle kepi
astumijega- siiram ja elu wayet awaldama. Et aga
jala astumine elu Dole oli tähendanud, siis jäi mrnik
mmdngi elama Щ sai aga selle läbi kuuljaks meheks
SMlvste juure'
Ta relsis pea pääle seda Шошш linna paap^ti
junrde ja, palus abi Baltia maale, ristmsu Milja.
laotauiisols. Sest sel ajal, Ы Theooor Roomas käi-,
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purjctasiwad Eestlased Tallinna alt oma sõjalaewadega
Rootsi maale, häwitasiwad selle aegse Rootsi päälinna
Sigtuna maa päält ära, petsiwad Upsata piiskopi ja
tõiwad Sigtnna linna wärawa, mis puhtast hõbedast
oli, Eesti maale ja weel palju muid kallist wara,
mis wõitjatele ial näppu hakkas. Sigtuna linna wõitmine on nii snnrt auukartust Rootsi rahwa hulgas
Eestlaste wastu äratanud ja sääl wälja lahutanud, et
tänapäewani weel Rootsi maal laulusid rahwa seas
leida on, kns Sigtuna linna, nagu wana kuulsa Troja
ärapõletamisest ja Eestlaste wahwusest ja nende suurest
woornsest jutustatakse. Piiskopi Meinhardi ja Rooma
linna wahel tuli nüüd suur kirjade wahetus ja nõuupidamine, kudas Eestlast täiesti ristiusku pöörda.
Meinhard oli üks auus Jumala sulane, keda rahwas
tema anusa meele pärast armastas ja igapidi auustas,
kuni ta UDO mnloa lats ja sai Kekholmi lossikiriku
maha maetud. Hiljemini saiwad tema toud, kui Riia
linn oli asutatud, Toomkiriku toodud ja sinna maha
maetod. Bremeni linna pääpiiskop saatis nüüd ühe
' ise piiskopi Liiwi maale, nimega
Bertyold Dachau.
See inimene oli werejänuliue ja Jumala kartmata.
Ta wõttis salga sõjamehi enesega Saksa maalt kaasa,
kellel sääl midagi hakkamist. ega tegemist ei olnud, ja
purjetas laewaga Liiwi maale, kns juba kaks kindlust
walmis oliwad, mille seest sõjamehed wõisiwad ümberkaudu maad ja rahwast oma orjaks teha. Nad oliwad
nagu rööwlifalgad oma müüride taga, kes suurte lahin3

•
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gitesse sisse endid ei lasknud, aga kui kuulsilvad, et
uus koha rahwas nende wastased oliwad, läksiluad
ja sundisiwad ristiusku wasw wõtma ja neid innksusid
maksma. Kes ei tahtnud ueude sõna kuulda, kaotas
oma pää. Eestlased saiwad nüüd küll aru, et Sakslased ci tuluud mitte neile usku tooma, waid nende
wara omandama ja neid orjaks tegema, kogusiwad kaunis
snure salau sõjamehi ja tahtsiwad kutsumata wõõraid
sootumaks ära kaotada, saiwad aga waese sõjariistade
pärast esimeses lahiugis ära wõidetud ja jäiwad rahule,
maksiwad siis ka seda,, mis nende käest nõuti ja
ootasiwad paremaid Päiwi ja kättemaksmise aega. Sääl
esimeses lahiugis Kekholmi kindluse all sai ka Kabbe
surma, kes Sakslastega seltsis oma wende wastu sõdis.
Tema lõpetauud sõjaplatsil, uagu ajakirjad kõnelewad,
niaga kena kristliku kõnega oma elu. Praegused würstid
Liiwenid on Kobbe järeltuleja sugu, uagu Peterburis
Heroldiumis seda näha on.
Selle järel 1196 hakkas nimetatud piiskop Riia
liuua ehitama. Kui Eestlased seda nägiwad, püüdsiniad
nemad nimetatud asutust ära keelda ja igapidi Sakste
tööd nurja ajada. Mitu kord sai kõik, mis oli ehitatud
ja asutatud, ära kaotatud. Et Eestlastele wastu panna,
katsus piiskop Berthold kõik abinõuud ära; sest ülewal
uinietatud lahingiga oleks saanud Salsa uimigi Balti
maadest ära kaotatnd. Eestlased paniwad küll wäga
hästi wastu, sfest nad teadsiwad, et neile lahingi wõit
ehk kaotamine priiust ehk orjaiket toom saab. . M l n
nialt poolt tapeti ühtteist koledal kombel. Armnta
wihawaen oli kahe waenlase wahel. Sakste poolt
langes lahingiö 1100 meest, ja Eestlased faotasiwad
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GOO meest. Piiskop ise sattus waenlaste salga sekka
ja sai piigiga läbi aetud. Sellegi pärast jäiwad Saks-lased wõitjaks fõjaplatsil. Eestlastele sai pisuke maks
pärast rahutegemist pääle pandud, mis waimulikkude
hääks oli mõistetud, nimelt iga majapidaja päält üks
külimit. Selsamal aastal 1^96 tuli Daani kuningas

oma sõjalaewa salgaga ja tõi oma poolt waimulikkusid,
ja jaotas mööda Eesti maad laiali. Bremeni linnas
waliti nüüd uus piiskop

Albert v Buxhoevden
ja saadeti Liiwi Inaale. Ta oli wanast mõisniku sugust.
Bnxhoevdeil korjas 500 rüütlisugu sõjameest ja sinna
juurde kogusiwad weel palju teisi Saksa suguharusid,
l 107 jõudis see salk, 23 laewaga Daaleni alla. Säält
läks temal oma suure wäega wiimaks korda Üksküla
kindlust oma Walitsuse paigaks ehk päätaaks teha.
Et nüüd Eestlaste wiha iga päewaga kaswas ja nemad
lõuu pidasiwad Sakslasi täiesti ära kaotada Liiwi maalt,
Ш pärast katsus Albert oma kiudluft nii kõwaks teha,
n temal wähegi wõimalik oli. Ta saatis Saksa
male weel uut wäge juurde korjama ja ühe waimuliku mehe Rooma paapsti Kölestina III. juurde luba
Uiuna, Liiwi nmal üht ordurüütli seltsi asutada, kelle
liikmed endid pühaudama pidiwad, Eestlaste maad eueste
la heitma, omale päranduseks, ristiusu laiali lahulmise palgaks saama. Bernhard toimetas asja nii
kaugele, et orduselts sai asutatud ja Baltimaa Saksa
3»

maa keisri Heilidrit VI. käest ordllfeltsi ja lvaintuliku meeste pruugi laenuks (lohu) jäi ja auti ka ueile
luba, raha walada. Nüüd hakkasiwad ordu-rüütlid Riin
Unnate üht suurt walli (1200 a.) ümber chitauia,
ulis Lüwlased oliwad täiesti juba waheajalära huwitanude ja maha kiskuuud. Kust Wiia liuu oma uime
saauud, seda arwawad mitmed wana aja kirjauikud,
et sääl üks Eesti talupere, fceljT.m olnud.
1202 tõi Piiskopi 3llberti weud Gottlandi sciarclt

kaupmehi ja mitmet M

käsitöölisi, kus siis selleaegsed

linna-öignsid asutnsele antud.
1203 a. tuliwad Liitawlased ja tcgiioad пис Riia
linna asutusele palju.^ahju; tapsiwad palju waimulikka mehi ära ja wõtsiwad ueude wara omale kaasa,
mis pääle uüüd jälle Saksa maalt piiskop uut nmge
lasi juurde tulla. Selsamal ajal oliwad Daaulnsed ristiusu tööd ka oma soodu Eesti maal edasi teinud, ja ucil
oli Lihula' linnas juba piiskop, kes üht teist nut ordurüütli seltsi soowis asutada, ja just selle samast nagu
templi herrad äftätön saarel oliwad. Tenlpli ordnrüütlid oliwad sel ajal wäga kunlsad ja rikkad, langesiwad aga hiljemini onla esimesest wooruscst ära, mis
pärivst siis ka panpst Klemenets V. nende nmrauduse
Roouia kiriku warandusega ühendas ja Templi ortmseltsi ara kautas; nimetatud paapst kirjutab Atagdeburgi
piiskopile sel ajal nõnda: „See oli meie..tahtmine, et
templi herrade warandused meie paavstliku kambri ülespidamise tarwis saiwad wõetud." Selle orduseltsi
asemele astns nüüd üks uus orduselts, kes eunast Inmala
riiütli seltsiks nimetas. ШаШе riided oliwad üts walge
nlantcl ja punased ristis mõõgad selja pääl ühe tähega.
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Neude eeskiri ott, et pidiwad wahwasti pagmmte wastu
wõitlema ja tublisti Jumalat paluma, ja kõik, ftc
maa ja rahwas, mis uemad Balti maades oina alla
jõudsiwad wõita, pidi igawesti ßendll oma olema.
I20õ a. saatis paapst neile- ühe ordu wäemeistri
(>3ссг meister), nimega
Menand von Voorbach,
kes seda orduseltsi muutis ja endid mõõgawcunaks
ehk -rüütliks nimetasiwad. Paapst pühaudas Balti
nuiad piiha neitsi Maria nime pääle ja niinetati Vtaarja
maaks. Rüiitliks löödi neid kolmekordse mõõgahoobiga
järgmise sõnadega~ ,
Ш
-.
•
& CL
„<^eda
mooka
wõta
nunn
mest

Maarja maa kaitsmise hääks."

12OG tnli Mntsina piiskop Willem von Üiuden Liiwi
lüaale, tili paapsti saadik jn^wgi. wahet kohut mõistes
piiskoppide ja rüütlite wahele. Üks kolmandik p a u
maad, mis rüütlid oliwad juha ära wõitnud, Pidi neile
jääma, aga ^-diku osa sellest, mis wõidetud oli ju
md wõita jäi, pidi oma sissetulekutega piiskoppide pärida
jääma. 1'iimetatnd saadik,õnnistas ka Riia Doomkiriku
sisse. Selsamal talwel wli Daani piiskop oma sõjawäega Saare maale, Ы enamasti Riias elas, suma
"a uüüd tagasi pööras ja seletas sääl nuinkadele Taweti
salmikesi, aga sõda loältas oma soodu ebafi ja Eestlasi
jideti mahg kui heiua. Piiskop sllbreht sõitis nniid
juba jälle kolmat korda Saksa maale würstidclt abi
palama, nii hästi sõjameeste kui ka raha poolest; ka
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Saksa maa keisergi andis oma poolt 100 hõbemarki
igal aastal piiskopile abiraha.
Ordu wäeiueistril Roorbachil oli sel waheajal
palju tegemist. Pidi Wenelaste wastu tõrjuma, kes
Eestlastele appi tuliwad; ta rändas maal ümber ja tappis,
kes wastu hakkas ja ristiusku ei heitnud. Ka Ottepää kindluse wõitis ta sel ajal ära, lõhkus müürid
maha ja tappis palju Eestlasi ära. Sakala (Wiljandi)
Eestlased tõttasiwad selle wastu Läti maale, kes juba
Sakstega ühes killas oliwad, tapsiwad ja riisusiwad
ueid selle pärast, et nemad wastu ei aidannd Sakstele
panna. Wäemeister tegi nüüd Scgewoldi, Wendeui,
Ascheradi ja Treideni lossid kiadlaniaks, et Sakala
Eestlastele wastu panna, kui jälle peaks neil hirnu
tulema, Läti maale riisuma minna. 1209 tuli piiskop
Albreht Saksa maalt tagasi ja tõi palju sõjan^ehi kaasa,
alatumbi ja ülitumbi, häid ja pahu; sest kõik tõttasiwad
sellest maast osa wõtma, mis mitu tuhat aastat kui
perl teistele oli silma paistnud. Esiniene töö oli mind,
et tema lasi Kokenhuseni kindluse ära parandada, mis
waheajal maatasa oli tehtud. Pääle selle wõitis ta
ühe Wene wäesalga ja Gerike kindluse ära, kus jnnres
Wene würsti Wisswaldi abikaasa wangi langes, sai aga
pärast lahti lastud, kui würst oli põlwili piiskopi ees
palunud ja maksu-tingimised alla kirjutanud, niis ta
iga aasta pidi Sakstele maksma. 1210 a. ehitasiwad
Eestlased oma kindluse Otepääl jälle ülesse, mis aga
pea pärast ehitust Sakslastest ja Lätlastest uuesti ära
purustatud sai. Otepää kindluse ärahäwitamise eest
saiwad nad hästi nuheldud Eestlaste käest, Wendeui
lillna lähedal; nii et Sakste sõjawäed kõik enamasti
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laiali pillutatud ja ära purustatud saiwad. Selle pääl
kogusiwad uad uut wäge, ja 1212 lõhkusiwad Sakslased Wiljandi kindluse ka ära, kus juures Eestlased
wäga wahloasti sõdisiwad, aga wõit jäi siisgi waenlase
poole; sest et, uagu laulik ütleb: „raud ei hakaud raua
pääle." Selsamal aastal tõusis üks laialine tüli
Eestlaste, Liiwlaste, Lätlaste ja Sakslaste wahel, kes
juba ristiusku oliwad heitnud ja Sakste alamaks sel
kombel saannd, need oliwad siis ka usuga ühes uõuus.
Sakste seast oliwad aga niõõgaweunad nii jnltmnats
läinud, et ilina misgi kaubast ja rahutingimisest hoolimata rööwisiwad nemad Liiwlaste/ Lätlaste ja Eestlaste põllud, heinamaad, wilja-aiad ja linnupnnd ära,
ci waadanud ka enam, selle pääle, kas need ristiusku
Eestlaste ja Lätlaste päralt oliwad wõipagana-nskn.
Ш о — 1 2 1 5 oli alaline nmstastikku wõitlemine,
kus wahest Eestlased, wahest Sakslased wõitjad oliwad.
Kõige wahwamad oliwad 1215> Tartu, Wiljandi, Lääne
ja Saare maa Eestlased. Wiimsetel oli hää kaubalaewa
wägi ja tahtsiwad selsauwl aastal Riia liuna ära
rikkuda; nad läksiwad 3000 sõjalaelbaga Riia alla;
pika wastupanemise järele saiwad nad piiskopi sõjawäest tagasi löödnd; selle wastu saatis siis piiskop oma
sõjawäe jälle Saarlastele wõeraks. Nad saiwad aga
Saarlaste poolt hästi peksta ja pidiwad sellesama
ninaga Riiga tagasi minema. 121 f> ehitas Daani
kuningas

Moldemar li.
Tallinna lossi; linn oli aga ise juba ammu enne Eestlastest asntatnd ja nimetati Lindanisse, Wenelastest
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Kalewan. Voldemar andis ka sel ajal siin olewa
Daam rüütlitele mõne iseäralise eesõiguse.
1216 tuli juba piiskop Albreht wdidnpiiriga
Riia maast läbi Eesti maa, kus Taanlaste preestrid
ametis oliwad ja ristiuskn igale poole jnba laiali
lahutanud. Sakslased põletasiwad ja tapsilvad Harju maal igal pool, kust läbi käisiwad. See ülekohtune
tegu ärritas Harju maa mehi nii mttwle, et.Nowgorodist Wenelasi appi palusiwad, kes siis ka 20,000 sõjamehega neile appi tuliwad ja Sakslaste käest Eestlaste
kiudluse Otepää ära wõitsiwad. Wäcumister Noorbach
ja piiskop Albreht tuliMd 3000 sõjamehega Otepää
Sakslastele appi, saiwad aga Eestlastest ja Weuelastest
ära wõidetnd, kus juures mitme ordurüiltli eluküünal
ära kllstntati. Piiskop Buxhoeudeni weiid Dietrich
sattus mangi Otepää kiudlnse wõitnnse jnnres ja sai
3iowgorodisfe wiiond. Sõda wättas nüüd Wenclaste
abil Eestl maal kats aastat, 1217 ja 1218, edasi;
isiäranis Merised lahingid oliwad 1218 Põltsamaal ja
Sakala maal; wiünses lahingis kaotsiwad Saksa rüütlid
suurem jagu tõtt oma sõjamäe ara, ja Eestlased
ajasiwad Wcnelastega seltsis neid, taga kuni Wendeni
linnani; kes, iales Sakste poolt ehk nende usku leiti
olema, kaotas eln ja oma warandnse. Daani kuningas
Woldemar II. oli kaua aega Sakslaste mängi päält
luaadailud. Nüüd aga, kus ta oma koduse asjadega
õigeks oli saanud, tuli ta 1219 hulga sõjalaewadega
ja -meestega Tallinna alla, wõttis esmalt Harjn,
Wiru ja Alutaguse maakonnad oma alla ja tõttassiisLiimi
maak. Peetus oli temale alles Wolmari linna all, knhn
suur hulk Eestlasi ja Weuelasi oliwad endid kokku koguuud

wastu panemiseks Taanlastele. Woldemar kartis esmalt
nendega sudima hakata, aga, pääpiiskop von Landen,
kes temaga kaasa oli tulnnd, meelitas ja lubas taewast
abi paluda. Esiotsa oli jõjaõnn küll Eestlaste poole,
ja Daanlased ja Sakslased saiwad igal Pool löödud, aga
paapst saatnud piiskopile ühe punase lipu, walge rist
keskel, inis nüüd Pettuse kombel sai ülesse tõmmatud
ja sõjameestele kuulutatud, nagu oleks fee lipp taewast
langenud.

Sellesama sõjakäiguga wõitis ' Woldemar' ka
Saare maa ja osalt Knnrlasi oma alla,ja rajas Pilleni
linna, pani ühe oma preestri sinna piiskopiks, kes
nii jnltnnnd oli, et oma pildi awaliku kohta, turu pääle
lasi üles pauna, mille alla oli kirjutatud: „Kmüitgas
wiis mind oma kambri, awas mulle oma armu ja
'ütles: («Omnis pagulus ffbodiat til>i-) Koik rahwas
kuulgu siud.
Kui nüüd 1220 Sakslased nägiwad, et Daanlased wägewamad oliwad kni nemad, siis saatsiwad nad
oma preestrid sõjasalkudega Wiru, .Harju ja Järwa
maale, tapsiwad ja põletasiwad risti nime all, keda kätte
saiwad ja tõiwad hulga lapsi enestega seltsis pandi
nime all Riiga. Kuuiugas Woldemar mõistis igapidi Sakste uõuu, teatas awalikult Ulõõgaweudadele,
et Eesti maa on jnba loanasti Daani oma olnud, selle
pärast audis neile nõuu, oma preestrid ära kutsuda,
tema tahta ise ainult oma preestrid Eesti maal ametis
pidada. Piiskop Albreht toetas paapsti wolikirja
pääle ja walmistas ennast reisi pääle, Rooma paapsti
juurde minewa kaebama. Woldemar kutsus mõõga-
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wennad lepitnsele, ja sai mal)« tehtud, et Daani orduwendadele Sakala ja Ugauni maa опт lossidega nende
omanduseks pidi jääma. Ta ajas Lihula piiskopi
ametist ära ja paui Daanlase tema asemele. Albreht,
kes Roomast paapsti juurest tagasi tuli, korjas Salsa
maalt õige palju sõjamehi, kellega lootis Daani
kuningale wastu panna: nimetatnd sõjamehed saiwad
aga jnba Lübekis ja kõigis mnis sadantates, knst nad
läbi tuliwad, Daanlastest laiali pillutatud, euue weel kui
õrnust Maarja maad näha faiwadgt. Albreht nägi, nüüd
et wäewõimul midagi ei wõinud teha, selle Pärast
pidi rahule jääma.
Kuningas Woldemar lasi pääle selle Tallinnas
musta munga kloostrile müüri ümber teha, kinkis
linnale wapi ja asutas täielise politsei- ja ІіштшІЬ
tsuse. Kõige esimeseks knberneriks sai üks Daanlane,
nimega Kanut, Woldeinarist nimetatud, ja kni tema kõik
korrale oli seadnud Eesti maal, siis reisis Daani maale
tagasi. Aastal 1222 tuliwad Rootslased ka oma õnne
Eestlaste maal katsuma. Nad wõitsiwad Lihula lossi
Daanlaste käest ära, paniwad oina loalitsuse sisse ja
jätsiwad 500 sõjameest linna kaitsemiseks sinna. Selle
pääle tuliwad Läänlased ja Saarlased, wõitsid Lihula
linna ära ja tapsiwad kõik ära, kes wõõras! Daanlane,
Sakslane ehk Rootslane oli. Daani kuningas pidi
nüüd uuesti tagasi tulema, wastu hakkajaid Eestlasi
karistaiua, sai aga Läälllaste ja Saarlaste käest nuhelda
ja tagasi aetud.
Siis tuliwad selle Pääle orduinnngad Taanlastele
appi, ja Eestlased saiwad nnesti rahule suuuitud jääma.
Selle abi tärniks kinkis Woldemar mõned kreisid mõõga-

wendadele tagasi ja andis kõik kohtn- ja mnu walitsust
õigused nende kätte. Piiskopile jäi aga ainult õigus
waimulikkude aejade üle. Lasi kindlusi ümberkaudu
Eesti maale ehitada, et paremini maad walitseda, nimelt!
Narwa, Nakuiere ja Alutagnse kantsid saiwad teniast
asutatud.
Aastal 1223 sai wäemeister Roorbach ära tapetud,
ühest olua endisest ametnikust ja sai tema asemele
Schenken von Mnterstädt
walitud. Sakala ja Uganni Eestlased tuliwad kokku
Jurjewi (Tartu) linna ja nheudnsiwcid endid würst
Wisiikaga ja wõitsiwad Wiljandi lossi ära, kus juures
hulk ordurüütlid ära surmatud saiwad. Uus wäemcister kogus jälle kõik oma sõjawäe kokku, ja pika wõitluse
järele saiwad Ugaunlased ja Sakolased rahu tegema
sunnitud. Jurjewi linna sissetootmine ei läinnd aga
Winterstädtil mitte korda.
Daani kuningas Woldemar, kes Schwerini grahwi
abikaasaga oli abielurikkumise tööd teiuud, sai grahwist
wangi paudud, kust ta kolme aasta pärast 45,000
marki eest lahti sai lastud. Sel ajal, 1224, ajasiwad
ordurüütlid oma sõjamäega kõik Daanlased Eesti niaalt
wälja ja Paniwad oma waimnlikud mehed Daanlaste
waimulikkude asemele ja iseenese Walitsuse $?§ti maale.
Kui ordnrüütlid Daaulastega sõda pidasilvad, hakka^
siwad Wirulased, Iärwlased ja Sakalased uuesti mäs
sama. Kõige suuremad lahiugid saiwad Wiru maal
Kaudles ja Liiwi maal Na jõe ääres löödud. Et
Jurjewi liuua Wene würst alaline Eestlaste abi oli,
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fette pärast wõtsiwad mõõgaweunad kõik oma jõttlt kokku
ja läksiwad Jurjewi linna ära wõitma. Linnal oli,
irncnx ikka Wenelased sel ajal prnnkisiluad, mnllast wall
ümber ja jnst siis, kni ordolased pidiwad oma katset
järele jätma, sest neil näitas wõimata ,olema, linna
katte saada, sääl läks korda Johannes Apelbornil,
kindlust ühest kohast põlema panna, ja kui tuli wõimust
hakkas wõtma, tormasiwad Sakslased linna ja saiwad
siis Sakslastest, nagu ajakiri ütleb, tema linna elaniknd, ka wäetimad lapsed ja nõrgad wanakesed armutümal kombel ära tapetnd. Liuna walitseja, würst
Wisiika ise oma perega, tapeti ka armetumal kombel
ära. Ainnlt üks bojar sai ilnsa riide ja ilusa hobuse
selga pandud < lahti lastud ja saadetud teatust Nowgorodisse wiima. Piiskop Albreht kinkis Jurjewi liirna
oma wenna Hermauuile, kes.siis sinna piiskopiks jäi
ja Doom-kiriknt ehitama hakkas.
Tartu (Dorpat) tähendada Saksa keeli dar bett,
millest wiimaks Dorpat, Vesti kecli Tartn sai tehtud.
Mitmed aga seletawad, et Eestlased hüüdsiwad oma
sõja-jumalat Tara abita appi, mis Sakslased ei iuõistund, waid arwasiwad liuua nime Tarabim oleiua,
millest siis Dorpat tulnud.
Pärast Daanlaste wäljaajamist ja Tartn li mm
ärawõtmist, hakkas ordorüütlite ja loaiinulitlude wahel
suur wihawaen ja werewalamine pääle, sest wiialsed oliwad palju haid lüaad omale wõtuud, mis esi
rnejed oma werega oliwad luõituud, nii et paapjt Pidi
nuesti oma kautsleri, Äiutiue piislopi saatum, asja
õiendama. Nüüd arwasiwad ometi Sakslased, et aeg
oli katte jõudnud, kus nad oma wõiduwaewast wõik-
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siwad rahuga puhata ja rõõmupäiwi pidada, aga
Eestlased kippusiwad ühte puhku umssauia, ja mis
wee! kõige, hullem oli, langesiwad usust ära; uad
uägiwad, et Kristlaste'Jumal ueid sugugi ei awitauud,
selle pärast hakkasiwad siis uuesti oma jumalate poole
agaramiui palweid testina. Ajakirjanik Tuauus ütleb: „Saksla'ed oleksiumd pidauud Meilihardi wiisi
oma usku laiali lahutama/ siis oleks sellest ka paremat wilja wälja kaswanud, aga uüüd oliwad Ecstlased, ehk küll juba ristitud, alati walmis Sakslasi
ära tapma, mispärast siis loomulik wihawaen
nende rahhade lo ahel igawesti saab jääma." Neile
tuli weel tiks oimetus juurde, et Liitawlased ühte puhku
Eestlasi Li uri maal rööuninas käisiwad.
122G tuliwad Wenelased suure sõjamäega Sakslastele surma tooma jq kätte maksma Iiirjcioi linna
ärahukkamist: lahing hakkas Ime külas pääle, Kokcuhuseui lähedal. Pika loõitluse järele saiwad Weuclased wõidetud,ja jätsiwad o<)00 surnut sõjaplatsile ja
pidiwad tühjalt oma teed tagasi minema.

Ealisi ja An'iesi lossid saiwad ka sel aastal Sakslastest ehitatud ja töürempää kindlusele wall ümber
tehtud.
Talwel 1227 läksiwad Sakslased Pommeri hertsögi jnhatnse (komandn) all iile jää Saare maale ja
tapsiwad sääl 2o<)() inimest ära ja teinud sellega,

uagu ajakiri ütleb, hääd elukorda siuua, et wõisiwad
ilma wastupauemata maksusid wälja pressida ja rttjasiwad Saare maa wõtmeks, ja maharnsnmisc pääpaigaks Haapsalu linna. Sellest liimast oli siis hää
Saarlasi walitseda, sest uii hästi maa- kui merewägi
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oli käepärast. Siis just, km Sakslased Saarlasi tuhande wiisi tapsiwad, läksiwad 5^uurlased ja tapsiwad
kõik uiungad ja Sakslased ära, kes Dünaburgi kindluses elasiwad, ШпЬ tõttasiwad ordorüütlid Kuurlasi karistama ja nad tapsiwad umukade eluwõtmise
eest l QQQ Kunrlast ära, ise kaotasiwad 300 sõjameest.
Selle pääle ühendasiwad endid Semegallid ja Liitawlased Sakslaste wastu, kaotasiwad aga uuesti 2000
surnut ja Sakslased 600; wiimsed saanud suure warandusega seltsis 150O ilusat hobust.
122Я ja 1229 soowisiwad moõgawennad endid
püha Maria ordnseltsiga ühedada, kelle pääwalitseja
(Hochlneister) Hermann v. Salza oli ja kes Wenedikn
linnas elas. Tema abil arwasiwad Liiwi mõõgawennad endid kõige tngcwamad olema waenlaste wastu
panema; sest et ühelt poolt tikkusiwad Wenelased, teiselt
poolt Littawlased nende pääle, siis Eestlased ja Lätlased
ja kolmandalt weel pääle selle Daani kuningas Woldemar,
kes katte maksma tnlemas oli, selle pärast et Sakslased
Daanlased Eesti maalt wälja ajasiwad. 1229 aastal
tegiwad rüütlid ühe tähtja seaduse iseeneste wahel ja
nimetasiwad seda üleüldine maa- ja rüütliõigns, milles
69 pnnkti ehk § sees seisis.
Pääle selle tuli ueudel weel pääpiiskopi walimise jnnres suur tilli; sest Albreht suri häkitselt ühe raske
ja hirmsa haignsc katte ära. Selle rüütlite riiu lõpetuse tegi miniaks paapst sellega, et ordnrüütlitcle luba
audis ise oma tahtmist mööda pääpiiskoppi Balti maal
walitseda.
Selle ameti pääle, mis sel ajal wäga
tähtjas ja raske oli, sai üks mõisnikn sugu mees, nimega
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Ui Kulans
walitud; tenia ei elanud aga mitte kaua selles ametis.
Esimene ja wiimue töö, mis ta Ülepää tegi oli see, et
ta paljajala munkade kloostri Riiga ehitas. Nagu
ülemal öeldud, tahtsiwad mõni aasta enne mõõgawcunad endid Saksa-Ierusalema püha Maria haigemaja
rüütlitega ühendada, aga ei saanud ueude seltsi wastu
loõetud. Nüüd saatis selle ordo kõrgemeistcr (Hochmeister) oma poolt kaks saadikut Liiwi maale, selle
asja läbirääkimiseks. Saadikud saiwad suure rõõmuja armastusega wastu wõetud ja terwe talwe läbi
Liiwi niaal peetud. Kewade saatis Liiwlaste ordowäemeister Ludwig v. Oettingeni ja grahw v. Heldrungeui
Saksa niaale kõrgcmeistri juurde kaupa tegeina ja tinginiisi läbi rääkima. Maria ordo-ruütlid ei tahtnud
ueid aga oma hulka wõtta, sest nende saadikud ofä
wad näiuud, kui sugust hirmsat porduelu mõõgawennad Liiwi maal elawad, mis Maria rüütliseltsis
mitte ei tohtinud ette tulla.
Ometi oli nuhi ka> kes nende poolt hääd rääkisiload, ja wiimaks lubas kõrgemeister neid oma seltsi
wõtta. Et seda asja täiesti lõpetada, sõitis kõrgemeister Liilvi saadikutega Rooma linna paapsti juurde,
tema poolt otsust ja kinnitust tooma. Paapst kiitis
asja hääks ja laskis kohe saadikute riided Saksa maa
rüütlite riiete wastu ümber wahetada. Sellega oliwad
nemad ja kõik Liiwi maal elawad nlõbgawennad oma
endist orduõignst ja seltsi igawesti maa päält kaotauud. J a pääle seda kohe kuulutas kõrgeineister Liilvi rüütlite saadikutele, et tema on hääks arwanud
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Wiru, Harju ja Alutaguse maakondi Taani kumngale tagasi kinkida, nns enne Daani päralt oliwad
olnnd. Ші\Ь kahetsesiwad tüll Liimi saadikud, aga ei
aidanud enam midagi, mis oli tehtud, oli tehtud.
Pääle selle sailvad f50 uut rilütlit ja uus wäemeister
3)iaria rüntliseltfist Liiwi maale saadetud nende asemtfe, kes hiljuti sõdades oliwad langenud; sest sel ajal,
kni saadikud Roomas oliwad, läks snnr lahing mõõgawendade ja Liitawlaste wahel lahti, kns esimesed lahingi oma nuestega seltsis kaotasiwad ja weel palju teisi
kuulsaid rüütlid snrma saiwad.
Zaksa-Maria hospidal (haigete maja) ja ordurüntli
selts sai kuulsa Saksa keisri Barbarossa pojast hertsog
Friedrichist asutatud, millega Liiwi mõõgawennad
ehk Inmala-rnütli selts ennast uüüd üheudas ja oma
walitsuse alla neid wõttis. Selle 1239—1287 aasta
sees oliwad Eestlased Sakslastega üsna rähn pidannd,
ainnlt üks lord, 12G0, tegiwad Saarlased sõda, sest et
arwasiwad parast aega leidnud olema, endid wabastada,
siis kni rüütlid Liitawlastega sõda pidasiwad ja neist löödud saituad. Rüütlid läksid ruttu Liitawlaste tingimistega iihte ja pöörsiwad oma mõõga otsad Saarlaste poole,
kes mnidngi mõne tuhande eluküünla kuste järele rahule saiwad sitrntirud jääma. Selle pika 38 aasta
sees oliwad kibedad päewad Sakslastel ja sagedad werewalamised rüütlite ja Liitawlaste wahel, kns csimesed paljn oina w^ndi sõjaplatsil kaotasiwad. Atis selle
aja sees iseäralist tähele panna on, saab lugeja alamal kohe leidma. 1244 tuli 9towgorodi würst Aleksander sunre sõjawäega, piiras Pihkwa linna sisse,
lnis ta ka tormiga ära wõitis, kus juures 70 ordo-

wenda surma ja 6 nondest wangi wõetud ja surnuks
piinatud said. Saksa rüütlitel oli nüüd snur hirm
ja tõttasid abi paluma Daani maalt. Daani kuningas
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saatis oma wenna Abeli sõja wäega Eesti maale, aga
Aleksander see kord ei mõtelnudgi suurema sõja pääle
ja oli ammu Nowgorodis^ tagasi pöörnud.
1249 kohendas Daani kuningas E r i k Tallinnas mnnkade kloostrid hää järje Pääle ja kinkis Wiruja Harju maal mõned mõisad selle kloostrile onmnduseks.
Sakslased annasid nüüd hää rahu aja olema, ära
wõidetud rahwas näitasid kõik rahill olema, sest nad
oliwad maha rusutud ja kauge teo ja orjuse alla
paudud. Nemad wõtsid oma sõja wäe kokku aastal
1250 ja läksiwad Littawlaste nmale riisuma. Läksid knni nende würsti päälinnani, tapsid tule ja nlõõgaga kõik ära, mis ette juhtus ja wastu wõisiwad
panna, kes aga lv astu ei jõudnud panna, need toodi
wangi wiisi Riiga ja tehti pärisorjaks. Teed ja
kohad kust läbi tuliwad, oliwad rikkad, selle pärast siis
ka saiwad rüütlid suure sõja naudi, mis Riias iseeneste
ja kiriku teenrite ehk waimulikude wahel ära jaotatud
sai ja oliwad rõõmsad südamest, et nende Jumal
jõudu andis neile loaenlasi hulga kaupa surmata ja
uende wara riisuda. Aastal 1253 sat
Albrecht Zaurbeer
paabtist üle kõige Preisi ja Baltimaa piiskoppide säetud. Wiiulaks nimetatud maal oli siis wiis piiskopi
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jaoskonda. Igal püskopkonnal oli oma omandus, mis
enamasti ikka üks terwe maakond oli. Riia piiskopikonda nimetadi kõige snnreinaks, Tartu- kõige wägewamaks, Kuura- ehk Pilteni- kõige lnstilisemaks ja
Eesti- kõige wäikeseiuaks. Saare maa piiskopkond oli
Daanlaste päralt.
1256 tuli uus ordo wäemeister ja katsus kohe
õnne Littawlaste-, Kuurlaste- ja Sanwjedide maal,
mis temale ka hästi korda läks, sest ta pööris Pärast

riisu-käiki suure sõja saagiga Riiga tagasi.
1258 wõtsiwad jälle orduwennad omale ühe lusti
sõja käigu ette, saiwad aga Saniojedide ja Littawlaste käest nuhelda, nii et 12 ordurüütlid ja palju
muid sõja mehi oma elu kaotasid. Paar aastat hiljem 1260 saiwad Saksad uuesti nuhelda Littawlaste
käest ja laotasiwad 35 ordu weuda, ja 1264 kaosiwad neniad 150 wenda. Siis taplesid ja nurisesiwad mehed Jumala pääle ja hüüdsiwad lõpmata
pahas meeles wägede Jehowa poole: „Waata Issand,
knida Sinu rahwa waenlased on wägewaks läinud,
S a oled meid nende kätte ära hukata annud jne."
1265 andis Daani kuninga proua Margareta
Tattiunalc õigust raha lüüa ja kinnitas Praegu alal
olewad linua piirid. Ordu wäeiueister sõdis Littawlastega ikka wana soodu edasi; sai aga igal pool ja
igas jahingis löödud.
Et Littawlased ordu wendi, keda kätte saiwad,
hirmsal kombel piiuasiwad, siis oli ueil nii suur hirm
minetatud waenlaste eest, et aja kirjanik Sarnitsius
ütleb, 3 Littawlase eest pauiwad sada ordu sõjameest
putku. Küll püüdis ka ordu õrn sugu oma seltslastele

wahwast ja julgust sisse ajada, aga ei aitanud ühtegi.
Näituseks kord oli wäemeister Feuchtewangeniõel ilmutus olnud taewast wägewate käest, kus talle näifcrnti, et tema wend ja teised, kes Turbini juures lahingis langesiwad, oliwad korraga taewa ingliks saanud muudetud. 1268 tuliwad Wenelased, paniwad
Tartu linna põlema ja Littawlased omalt poolt Wenden: linna ja rööwisiwad ümberkaudse maa paljaks.
Nende päälik Tramal tnli wõidu tuhinal ikka edasi
ja rüüstas mitmed maakohad Lääne maal ära. 1269
oliwad jälle mitmed wõitlused Sakslaste, Littawlaste
ja Wenelaste wahel, kus juures esimesed ikka kaotasiwad. Ühe ainsama lahinguga aga laotasiwad ordo

rüütlid 20 wenda ja 600 teist sõjameest. 1272 sai.
Otto v. Kodenstein
wäemeistriks, kes kohe pärast auujärje pääle astumist
1800 sõjameest korjas ja Wene maale läks, sääl palju
riisus ja tappis, ja suudis Mostwil ja Nowgorodi
würstid lepingut tegema. Daanlased waatasiwad kõik
see aeg külmalt päält, kui Sakslased peksa saiwad.
1273 tuliwad Semegallid ja Littawlased suure
sõja wäega Liiwi maale. Seda kuuldes palusiwad ordowennad Daanlaste poolt abi, mis siis Daani maa
walitseja, kes Tallinnas elas, ka andis. Kõige sirnrem
kokkupuntnmine wõitlejate wahel oli Karknse jää pääl.
Wäemeister ise, 52 orduweuda 600 teisi sõjamehi
saiwad surma. 1274 saiwad jälle 20 orduweuda
ja uus wäemeister Littawlaste sõjas surma. 1278
läksiwad orduwennad Daani maa walitsejaga Littawi
4*
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maale, riisusiwad igalt poolt rahwa paljaks ja põletasiwad kõik ära, mis käte faiwad. Kui imo kõiksugu
wara oliwad rahwa käest küll kokku kogumid, kes ilma
sõjariistateta olnrad, pöörasiwad rõõmsa südamega
kodu poole. Aga oh häda! Sääl tn4 Littawlaste
sõjawägi ueid taga ajama ja hakkas suur werewalaunue
Pääle. Sakslaste õuuetuseks juhtus just, et Lipukandja Tiiseuhauscn sai uiaha lastud, sest lipu M l
oli Jesuse ema Maria kuju.
Nüüd arwasiwad Sakslased, kes ebausus suured
oliwad, et õuuetus tulemas on ja paniwad plagama,
ja jatsiwad kõik rööwitud waranduse niaha. Selles
sõjas sai wäemeister, palju ordoweudi ja alamaid
soldatid surma. Littawlased ei arwanud wäärt olemagi ueid taga ajada. 1281 sai ka Wolmari liun
Taani kllninga Woldemar II. nime фШ asutatnd, kes
küll ise juba surnud oli. 1283 andis Taani knningas

ßnck vi.
Tallinnale uued seadused ja palju eesõigilsid, mis teistel linuadel mitte ei olnud. Talliulia piiskop oli
Wiru ja Harju maa elanikkrde käest wäga palju
maksusid wälja pressiuud, selle pärast rahwas kaebasiwad
kuningale ja kuningas kinnitas seaduseks, et iga- täie
adra ehk haki koha päält Peab piiskopile ainult 2 külimitu wilja maksma, ja tema ülespidamise tarwis kinkis kuningas piiskopile 60- adra niaad, s. o. 120
kuue päewa kohta.

1286 oli jälle fõba ВаНЫк ja Littawlaste
wahel, kas efiutestö 16 ordowenda sõja platsil kaotasiwad. 1287 läks ometi wiimaks wäemeistnl
Aonrad v. Zerzogfteinil
korda rahu teha, pärast seda kui nenlad ligi 40 aastat oliwad alalises waeuus oluud, Littalolaste, Wenelaste ja Samojedidega.
Meie nägime ülemal, et 38 aastat oli wäga
kurb aeg ordnwendadel, nad kaotasid kõik lahingid
om« waenlaste wastu. Tuhandete Sakslaste elnküünlad saiwad surnuks puhutud, aga rahule nad ei
jäänud siisgi, ega jätnud ka meie maad maha; waid
weel kui mahti saiwad, siis läksiwad ise Littawi
maale riisuma.
Waatame uatukeue tagasi. Terwe 38 aastat,
1190—1228, oli Berthoid Lochern walitsust aeg kestnud, ja just esimesel walitsust aastal 1190 oli ta
esimine lahing Kockeuhuseni lossi jnnres Eestlaste ja
Sakslaste wahel. See sõda kestis kuni 1228, see on
38 aastat, kus Eestlased euaniasti iga aasta sõja sõidul rüütlite wastu üles tõusiwad ja ueid oma teed
tagasi tahtsiwad ajada. Aga et Sakslased mitte üksi
ei olnud, kes Eestlaste pääle tungisiwad, waid nagu
ülemal nägime, tuliwad ühest küljest Sakslased, teisest
Daanlased nende pääle, ja pääle selle käisiwad weel
Littalolased, Sanwjedid ja Seniegallid nende maal
riisumas, ja mis kõige hullem oli, omad suguwenuad,
kes ennast risti uskn oliwad heitnud, tuliwad lvaenlastega seltsis oma loendi tapma.
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Sellest kõik wõime näha, kui wisad oliwad meie
esiwanemad oma priinst käest ära andma ja kui palju
nende werd on walatud, enne kui priiust, seda kõige
kallimat eluhüüd ära laotasiwad; aga imeks ou weel
enanl seda panna, kui wisad oliwad Sakslased siin
wastu pauema. Nemad tapsiwad ja lasksiwad endid
wist muidngi taewa pärast tappa.
1289 a. oli alganud ja waenlased oliwad rahule
jääuud ning leppima surutud; rniüo arwasiwad parema
püüdmise ja tundmisega ülimesed, et knldne rahu päike
saab paistma hakkama ühe kurnatud maa ja rahwa üle,
mis 98 aastat alaline sõja laager oli olnud; aga
wõta näpust; nüüd hakkasiwad piiskoppide ja rüütlite
parteid üht teist tapma ja tapsiwad 18 aastat ühte
järgi teine teist s. o. 1289—1307. Ühe ainukese
aasta sees saiwad aga 9 suurt lahingit neude wahel
löödud. Oleks uad weel omakeskis sõdinud, aga piiskopid palusiwad pagauaid, Littawlasi enestele appi
rüütlite wastn. Kranitsins kirjutab sellest järgulise
sõnadega: „Saksa rüütlite ihnus ja ahnus oli uii
suur, et uad ka waimulikkude s. o. piiskoppide mõisad
wägisi omale pärisiwad." Selle aegne aja kirjanik,
kes ise päält nägi, Petrus von Duisburg, kirjutab:
„Need sisemised soad saiwad nii hirmsa wiha ja wäenuga weetud, et ühe aasta sees 9 suuremat lahingit löödi.

1298. Pääpiiskop ja Littawlaste kuuiugas Witenes korjasiwad suure hulga rahwast kokku ja rüüstasiniad uiug põletasiwad ordurüütlite maal, kus aga
mahti saiwad; wõtsiwad üle 3000 immest wangi ja
tahtsiwad maalt wälja wiia, mis neil küll seekord

55

wõimatuks sai tehtud ja rahwas lahti päästetud;
aga pea pärast seda sai tiks lahing piiskuplaste ja rüütIile wahel löödud, kus wiimsed kautasiwad, ja 60 ordu-rüütlid ja 1500 teist sõalnecst lahiugu platsi pääle
jätsiwad, oma wäemeistriga seltsis. Selleaegne paabst
olnud ka- üks alatu iuimeue, kes midagi hääd ^pole
teinnd ja kellest ajakirjad ütlewad: „Ta pnges sisse
kui rebane, walitses kui hunt jn suri kui koer."
Kui ordorüütlid ja piiskopid oliwad wastastikku
küll rahwast wpa turule wiinud, neid tapma snndinud ja tappa lasknud, saiwad ometi mõned targemad
aru, et seda wiisi ei wõinud enam kana asi minna;
selle pärast kogusiwad uad endid Tartnsse nõnupidamisele,
kns igast seisusest kllus meest sai walitsetud, kes lõpetingimised pidiwad maha tegema, mis kõik seisused
pärast pidiwad kuulma ja täitma. Ka wõeti uõuuks
Wenelastele ühendatud jõuga wastu panna, see ühendus ei wallanud aga mitte kaua; sest 1307 korjas
wäemeister hulga rahloast kokku, läks Pihkwa linna
alla, wõitis linna ära, ja rööwis ümberkaudu lüaal
igal port Wene rahwast ja pööras wõidu õtsa Saare
maa piiskopi wastn, wõitis Haapfaln, Lihnla ja
Kolowere lossid ja kindlused oma alla, piiskopi näpud
jäiwad nüüd tühjaks ja pidi läbi niie sörwe waatama.
Wiimane kaebas paabstile, aga ci tnlnnd sellest midagi wälja.
Ajakirjanik Potanius teatab, et 1310 laskis
Daani kuningas Tallinnas walli hakata ehitama ja
kraawisid wallide ümber kaewama, 1315—1317 oli
snur näljaaeg, kus mitmed tnhanded inimesed näljasurma suriwad. Unikude wiisi ou neid kraawi wisa-

tiib ja mullaga kinni kaetud. Mõned wanemad täpfinnid omad lapsed ära, sõiwad näljakustntnseks nende
liha; mõned paniwad omad lapsed, kes leiwa järele
kisendasiwad suitsutubadesse ja lasksiwad ära lämatada.
Nälja häda oli osalt selle pärast tnlnnd, et alatised
sõjad ei lasknud rahwast korralikult põldu harida.
Selle kolme nälja aasta sees on sunrem osa
rahwast nälga ära stirnud, aga taewataat näitas
ometi armu ja 1318 oli suur wiljarikas aasta, nii
et üks sälites vniiib 3 Riia marki maksis. Inst sel
aastal ehitadi ka Paadise kloostrile rniiür ümber. 1319
ehitas Daani knningas

strick VII.
Tallinna ühe kooli; parandas rüütlite õigusi ja seaduši mille järele nad pidiwad käima. 1320 tõnsis jälle
tüli rüütlite ja piistoppide wahel. Riia piiskop, kes
teiste walitseja ja pää oli, kaebas paabstile Roomas,
ja nõndis, et wana tingimiste järele rüütlitel aga
ainult õigns on kolmas osa sellest maast omale pidada, mis nad wõitnud oliwad, ja nüüd on üle poole
osa nende käes; ja kaebas, et nad ei karta paabsti
wannet, ja wõtta kiriknde omandnsed ja mõisad ära,
snrmata piinamise teel waimnlikkusid ja kodanikusia
lõhkunud kõik kirikud wiies piiskopkonnas ära jne.
Rüütlid wastasiwad selle pääle paabstile: siljades 'pole kusgil, et meie waimnlikhldega seda maid
peame jagama, mis oma werega oleme wõitnud; paabsti
wannet meie ei teadnud, sest ta 'põlnud nieile teada
autud; kiriku mõisad wõtsime selle pärast ära, et ueid
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piiskopid Eestlastele kui paganatele omanduseks andsiwad; kiriklid selle pärast lõhkunud, et meie maade
pääle oliwad ehitatud. Naglas: olime piinannd mitte
tni püha Peetri teenrid, waid kui äraandjaid, kes
paganatele teed jnhatasiload ja wärawad lahti tegiwad,
et ordurüütlid ära tapeti. Sellega siis lõr :3 kõik see
waidlns paabsti poolt. Ш nüüd säältad: loota ei
olnud, ühendasiwad piiskopid endid Littawlastega, kes
siis Liiwi ja Eesti maale tuliwad, ja kõik mis ette
jnhtus, ära põletasiwad ja mitu tuhat inimest wangi
wiisiwad enestele pärisorjaks. See snnr laastamine
snndis kõiki Eesti maa rüütlid endid täiesti Daani
kuninga alamaks heitma ja lubasiwad temale 2000 hõbe
marki aastas maksta. Sellest näeme, kni kallis sel
ajal raha oli.
1328 katsus snnr ordumeister kõik seisused, kellel
iales midagi ütelda ehk walitseda oli uõuupidamisele,
kus siis maha sai tehtud, et Treusi rüütlite seadus
meie maa rüütlite juures pruugitaloaks sai.
1329 kinnitas Daani kuningas mõned niaa seadused Wiru, Harju ja Alutagllse maakondade tarwis,
ja weel 1889 айеЗ olema ülema maakohtu (Oberlandgericht) ja audis uaesterahwale hääd eesõigused. Selsamal aastal tõusis Riia linna ja rüiitlite wahel jälle

tüli.

Riiglased läksiwad lõhknsiwad rüütlite kindluse

Diinainündeni ära, ja tapsiwad kõik inimesed, ka lapsedgi, kes sees oliwad, ä a. Selle pääle korjas orduwäcmeister sõjawäe kokku ja piiras Riia linna sisse,
wõitis pea seda ära ja tahtis nõndasama neile teha,
kui uemad Dünamiindes oliwad teinud; aga suurte
palwete ja Landmarschali eestkostmise pääle andis wäe-
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meister neile andeks; pidiwad aga ühe koha linna
wallimüüri maha kiskuma, kuhu rüütlid oma kantsi
asutasiwad ja kõik suuremad linna kodauikud pidiwad
wäemeistri ette põlwili langema; — mõued tollimaksud ja trahwirahad rüütlitele edespidi pruukida andma.
1341 sai ordu wäemeistriks
Durchard v. Zreilewe.

See mees hakkas igal pool nüsi kantsist ehitama
ja wauu parandama; linnad kaswasiwad silnlanähtawalt. Saksa maalt tnli kõikisugu rähmast, kes liunadeZse elama asusiwad, käsitööde ja konibitseinise Pääle.
Sellel ajal, kni Marienburgi ja Frauenburgi
tantsisid ehitadi, tuliwad Wenelascd ja püüdsiwad seda
tööd segada, ei wõinud Sakslastele midagi kahju teha
ja laksuvad jälle oma teed. Ordnwäcmeistril oli paar
aastat kiill ümberkaudu waenlastega pisut tegemist,
aga seespoolne elu oli linuadcs ja maal mõisnikkudel
keua, mida ajakirjntaja sellest ajast järgmiste sõnadega
püüab selgesti näidata, kuda siiu rahwa seltsid elasiwad ja oliwad.
«Coclum nobilium , paradysus • clericoruni,
aurifadina асі епагцт, et infernus rustieorurn.»

See on: „Eesti maa on: mõisnikkude taewas, waimulikkude paradiis, wõõraste kulla-hauk ja talupoegade
põrgu." —
Seda olla wõinud tõesti Eesti ja Liiwi maast
ütelda ja mis tuli selle hirmsa talupoegade piinamise
järele, seda näeme alamal.

Ш$Ы 1344 tehti Harju maal hakatust ja Iüripäewa öösel lõik, kes Sakslane ehk Daanlane oli,
saiwad ära tapetud, oli see noor ehk wana; seda tegiwad ka kohe Wirulased järele. Wäga wähe oli neid,
kes rahwa wiha eest pääsiwad. — Mõned naesed ja
neitsid pääsesiwad põgenema ilnia riiedeta ja kingadeta,
metsadest ja rabadest läbi, ja tõiwad tcatnst Tallinna
ja Witensteini lossi. Harju maal tapeti Padise kloostris 28 muuka ära, ja kui orduvogt omas kantsis priiäraminekut palus, mis Eestlased küll neile lubasiwad,
aga kui Sakslased wälja tuliwad, saiwad uad kõik ära
tapetud. Läänlased ja Saarlased tegilvad sedasama;
tapsiwad oma piiskopi ja kõik Doomherrad Hapsalu
linnas ära. —
Nüüd nägiwad küll Sakslased ja Daanlased, kui
kaugele nad oma koleda piinamisega rahwast oliwad
ajanud, aga see oli nüüd juba hilja kahju paraudada.
10,000 Eestlast oliwad ruttu kokku koguuud ja omale
sõjapäälikud ja juhatajad walitsenud.
Priiuse tõhk ärkas weel kord rahwa seas, mis
isaisade ihudega ammu hauda oli maetud.
Nad piirasiwad Talliuua sisse ja saatsiwad Soome
maale Wiburgi piiskopile käsku, et abi saadaks ja
lubasiwad Tallinna Rootsi Walitsuse alla anda. Tallinna walitseja saatis Riiga lväenleistri jnurde ja
palus ruttu appi tulla oma sõjamäega, mis ka ordowäemeister kohe tegi. Kui Eestlased seda kuulda
saiwad, et Riia maa rüütliselts oma sõjamäega tulemäs oli, saatsiwad oma poolt käskjala orduwäemeistrile wastu ja palusiwad lepitust, lubasiwad endid ordumeistri Walitsuse alla auda, mis küll ordumeister oli

<;o
walmis tegema, aga teised rüütlid, kellel suglllased ja
sõbrad oliwad Eestlastest ära surmatud saanud, seistwad selle wastu.
Eestlaste ududmised oliwad wäga inimlikud.
„Maksusid tahame meie teile maksta, aga mõisnikud
ei pea meie maa pääl elaiua ega meid piinama."
Tiugimisi ei wõetud wastu ja Eestlased oliwad walmis kõik 10 tuhat ennem surema kui orjaiket kaudula. Talliuua all halkas lahing pääle; küll pidasiwad
Eestlased wastu, aga ue il oliwad pahemad sõjariistad
ja asjatuudmata juhatajad.
Wõit jäi Sakste poole ja kõik 10,000 luahwat
saiwad ära surmatud, mis Sakste werd ka küll enne
maksis, kui ise langesid. Siis saiwad ka weel need
wiimsedgi Eesti würstid ja wägimehed surma. Selle
kümne tuhandega läks ka meie Eesti rahwa woorus
hauda, sest kõik waimuriklad ja wahwad mehed oliwad
sõjaplatsile kogunud, Isanlaad kaitsema ja jäi ainult
mõni wilets ja räbal, kes sõja-sõidule kõlbuline ei
olnud, järele. Ajakiri teatab, et terwe Eesti maa
olla sellel ajal ilma täieealise meesterahwa hiilgeta
oluud. Et neid jälle figineum hakkas, tuli muidugi
sellest, et lapsed, kes wäiksed kodu oliwad, mõne aasta
järele üles kaswasiwad.
1345) Talwel läksid rüütlid üle jää Saare maale
ja tapsid sääl 9000 Saarlast ära.
Järwa ja Tartu Eestlased saatsiwad Welle maale
abi paluma ja Wiljaudi mehed pidasiwad nõuu, oma
lossi herrat sellel kombel ära tappa, et kui Toomapäewal wilja lurtsusid wiiwad, siis wilja ascnlele mehed
kotti panna, kes öösel pidid wälja tnlema ja rüütlid
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ära pusfitama. Nii fai ka tchiud, aga üks wana
naine oli ülesse andnud, kelle poeg ka kotis oli, keda
siis ka ära päästeti, aga teised saiwad kõik rüütlitest
odaga läbi pistetud. See oli nüüd see wiimne snnr
mõisnikkude wastuhakkamine ja rahwa ülestõusmine,
et oma priiuse eest wõideldes surra. Siis suikus kõik
unesurma, sest woorns oli oma kandjatega 1344 ja
1345 kalmu küuka maetud. —
See orduwäemeister Vurchart von Dreylewe, kes
nii palju Eestlaste werd oli walanud ja kelle alla nende
priins maetud sai, suri 1346.
1347—1360 tuliwad järgmised tähtsamad asjad
ette: 1)

Paani Kuningas Woldemar ПЬ
oli suures rahapuuduses, sest ta tahtis Ierufalenia
reisida püha haudasid waatama, selle pärast müüs ta
ordnsuuremeistrile Tallinna, Narwa ja Rakwere linna,
Harju, Wiru ja Alutaguse maakonna 19,000 marki
eest. Sellega oli Daanlaste walitsus Balti maades
seda puhku täiesti lõpetatud. 2) Üks tähtjas sõda oli
rüütlitel Vitebski, Smolenski ja Pihkwa Wenelaste
wahel, kns wiimsed 10,000 sõjameest laotasiwad, mis
läbi rüütlid tiikiks ajaks rahu tingimised enestele
wõitsid ja 3) wõitis wäemeister

Kalwin,
Kula, Vägine, Dobbesine ja Sela lossid ära, kus

waeulased 8000 sõjameest laotasiwad, pääle selle riisus
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tema Säulen maakonna ära ja põletas kõik ära, mis
kaasa ei wõinud wõtta ja Pööras suure auustusega
Liiwi maale tagasi.
1360—1400. Selle neljakümue answ jooksul
ei räägi ajalugu Eesti rahwast mitte ühte sõnagi,
sest mis wõisiwad naesed ja wäetimad lapsed, kes ehk
küll waheajal, pärast sõda 1344 oliwad jnba meheks
saannd, ka osalt wanaks jäänud, kui ainult orjata ja
wanemate priiust taga nutta. Sakslased aga selle
wastu ülemal nimetatud aja sees ei teinud muud,
kui riidlesiwad oma saagi kallal.
Alaline waen oli rüütlite ja piiskoppide wahel.
1369 reisis pääpiiskop Siegfried Riia linnast paabsti
juurde, ordurüütlite Pääle kaebama Avignioni linna,
kus sellel ajal üks paabst elas ja ootas teise paabsti
suremist. Rooma linnas pääpiiskop suri oga ise me^
hike sinna ära. Kodu meie maal kestsiwad waenud piistoppide ja rüütlite wahel oma soodu edasi. Et Eesti
maa ordurüütlid Saksa maa orduga ühendatud oliwad, siis Peame siin lühedalt nimetama, mis meie
Eesti naabrirahwas ümberkaudu tegiwad. 1382 walisiwad rüütlid omale Konrad Zolneri von Nodensteini
suureksmeistriks. Rüütlid oliwad juba aastasadade
jooksul nn jultunuks läinnd, et orduwenna niine põlgasid, — nad nimetasiwad endid ristiwendadeks (Kreuzbrüder) nüüd tegiwad uue meistri walimise ajal seaduseks, et nad ristiherrad (Kreuzherrn) tahtsiwad olla;
rahwas aga Saks« maal hüüdis neid Kreuz'ger s. o.
inimeste ristilööjad. Naljakas tükk jnhtus Pihkwas:
fäälfed Wenelased paniwad oma würsti Sirgalli ühe
hobuse selga ja wiisiwad liuuast wälja.
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Sirgalli tuli orduwäemeistri іішгое ja palus
teda enesele appi tulla, oma alamaid karistama, mis
ka teine kohe tegi, aga abiandmine oli ilma asjata.
Pihkwalased wõitsiwad Sirgalli ja orduwäemeistri ära.
1385 paniwad rüütlid Saare maa piiskopi wangi,
keda pärast peldikust sopa sees surnud leiti olema.
1385 läks Poola kuninganna Littawlasle
herzogt Zagellole
mehele, kes siis ristiusku läks ja Poola maa kuningaks sai ja Wladislawi I V . nime all Poola maa üle
walitses ja ka osalt meie Balti maa üle. 1390 wõttis Saksa maal uus suurineister,
Aonrad von Mallemode,
keda ajakirjad wihaseks, hirmsaks werejänuliseks inimeseks nimetawad, Walitsuse ohjad ühendatud risti herrade üle oma kätte, sest selsamal ajal petsiwad ja
peibutasiwad Liiwi rüütlid iga pidi paabsti Bonifatsius IX., et ta luba annaks piiskopid ordu Walitsuse
all pidada, mis õigust nemad muidugi 1500 dukati
eest wiimaks omale saiwad. Piiskopid oliwad aga
nii wägewad, et paabstist lugugi ei pidanud. 1394
kihutas
Johann von Massenrode
Riia Pääpiiskop mitmed rüütlid maalt wälja ja wõttis nende mõisad ja külad oma piiskopkonna külge;
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iseäranis kiusas tema Tiseuhaufeni sugukonda taga ja
wõttis nende lossi Kolenhuseni ära.
Oma nõrkuse pärost pidid rüütlid wiiniaks MMdugi waimulikkudele, kes wägewamad oliwad järele
andma. Ordu suurmeister Konrad von Wallenrode
läks Saksa maal nii hulluks, et omas tujukas wihas
koertega Hoorni pääl üniber näris ja ammustas. Selle
hirmsa suuremeistn järeltulija oli Konrad v. Jungingen, kes Harju ja Wiru maa rüiitlitele selle aja
suured kohtn eesõigused kinkis, mis weel 1690 alal
oliwad. Siiamaale oliwad mõisad ühe rüütli omandus ainult tema eluks ajaks antud; selle une Wiruja Harju maa rüütlite seaduse järele jäiwad iga
rüütli ja nende pärijatele omaduseks, nii hästi tütardele kui poegadele 5 põlwe.
1400—1450.
Selle aja sees ei räägi Eesti rähmast ajalugu ühtigi,
aga seda euaiu kõneleb ta rüütlitest, piiskoppidest ja
naabri rahwastest, kellega rüütlitel tegemist oli. 1405
kutsus ordu suurmeister, ordu walitfejnd ja kõik waimulikud prelaatid ja piiskopid Marieuburgi Preussi
maale oma juurde, kus uimetatud mehed nõuu ordu
asjade üle pidasiwad ja maha tegiwad järgmised punktid: 1) Kõik ametnikkude kohad igas maades tohiti
aga ainult orduweudade kätte antud saada. 2) Ühele
ordurüütlite anti aga ainult luba 10 hobust ja ühe
ordu juhitajale 100 hobust oma lusti ja toreduse
tannis pidada. 3) Iga pühapäewal pidi kõige wähemast üks inimene majast kirikus olema. 4) Kurja-

65

tegijatele pidi еппе ära hukkamist Iumalaarmu antud saama, 5) Nõiad ja kunsti mehed pidiwad elawalt
tuleriida pääl ära põletatud saama. 6) Zunftnikkudele
ja käsitöölistele anti luba ainult üks kord aastas oma
asjade läbirääkimiseks koos käia. 7) Kes kohtu'wastu
paneb ja mitte kohtu ette ei tule, pidi hundi priiks
jääma. 8) kes pühas kojas misgit kurja tegi, pidi
ära hukatud saama ja kes selles kohas teist lööb, pidi
käsi otsast ära lõigatud saama. 9) Kes ühe ueitsi ära
petab, pidi maalt wälja aetud saama ja kui neitsi ise
tahtis sõprust, siis kaotas ta oma pärimise õigused.
10) Kes ühe neitsi wägise ära rikub, peab teda omale
wõtma ehk surema. 11) Kes ühele preestrile maksu keelab,
pidi auutuks tunnistatud olema ja mitte kusagil kohtus õigust saama. Need uued seadused maksiwad aga
ainult rüütlite kohta, Eestlastel seadust ei oluud, nagu
meie ajal loomal.
1407 palwepäewa eel hakati Tallinna juurde
Maria orgu ilusat Brigiti kloostrit ehitama; ehitajad
ja kulukaudjad oliwad kolm rikast kaupmeest Tallinnast: Heinrich Schwalberg, Heinrich Hükfer ja Gerlach
Kruse, kes ise pärast finita munkadeks heitsiwad. Klooster oli aga nõnda ehitatud, et nonnid ja mungad
seltsis elasiwad, kuhu müür wahele oli tehtud.
Selsamal aastal 1407 sai Uldrich von Iüngingen Saksa ordu suureksmeistriks. Seie ajani oli see
orduselts wäga suuresti, rikkasti ja kuulsasti elannd;
nende sissetulek oli suurem kui kõige suuremal keisril
ehk kuningal maailmas. Terwe Europa walitsus oli
nende käes. Inst sellesama ülemal nimetatud suure ordumeistri Iüngingeni Walitsuse ajal kogusiwad Poolakad
5

ja Littawlased omale suure sõjawäe, 150,000 meest,
ja läksiwad 1410 Preisi maad ära wõitma.
Saksa ordu suurmeister kutsus kõik rüütlid, ka
Balti maa pidi oma poolt abi saatma, ja kogus 83,000
wahwast sõjameest Poolakatele wastu. Sõda oli hirmus weriue, rüütlid saiwad ära wõidetud ja kaotasiwad 40,000 sõjameest; kus juures kõik kuulsad rüütlid ja wägewad orduwalitsejad ise ka surma saiwad.
Ordu suurmeister v. Iüugingen langes ise lahingis. Tähtsamad mehed, kes ka nimetatud sõjas
langesiwad, oliwad: Konrad v. Lichtenstein; Preusi
suur ordukäsuaudja Heiurich v. Wolleurod; Preusi
marschal graf Kourad v. Schwarzenburg; Thomas v.
Merem; ordu warahoidja graf Johan v. Eeyna; ordu
juhatajad v. Helfenstein ja Schulzbach.
1414 kogusiwad orduwalitsejad kõigist maailma
riikidest, kus neid aga oli, Kostuitsi.kouziliumi (nõuukogu)
pääle kokku: kus siis ka kohut mõisteti, et wcrekauuataja Huss tuleriida pääl pidi ära põletatud saama.

Nieie Baltlased wõtsiwad ka sellest osa ja saatsiwad
oma poolt 200 toredat ratsa rüütlit sinna.
oli Liiwi maal ordnwäemeister

Sel ajal

Siegfried v. Spanheim,
kes hirmus halwa charakteriga (olikuga) mees oli, mis
järgmine tukk näitab.
Temal oli üks konknbiine (armuke) kuida ucid
sel ajal nimetati. Seda tahtis tema ühele kaupmehe
sellile wägisi abikaasaks määrida, mida see aga ei
tahtnud; selle üle wihastas wäemeister ja tegi wale
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kaebtuse kaupmehe selli pääle, lipaka naesterahwaga
seltsis, et noorlnces olla warastanud ja laskis teda
selle eest üles puua.
Kaagi pääl hüüdnud oimetu weel wäcmeistri
poole käega näidates: „Täna 13 päewa pärast nõuan
ma, et sa Jumala kohtu ees pead olema, mulle wastust andmas."
Nõnda ka olnnd, sõjaniees pannud esiti küll naljaks ja naeruks, aga kui tolmasteiftkümnes päew kätte
tulnud, surnud ta ära ja ütelnnd suremise hakatusel:
„ma näen teda, kes mind Jumala kohtu ette kutsub."
1526 oli Nowgorodis suur katk, kus 80,000
inimest ära suriwad. Selle järele wõtsiwad Pihkwa
Wenelased ja tegiwad Tartu piiskopkonna sõjalaagriks.
Rüütlid ei läinud mitte piiskopile appi, mis tema ka
ei nõndnudgi, waid palus Littawlasi omale abiks ja
Wenelased saiwad ära wõidetud.
Rüütlid äratasiwad aga ühtepuhku wauosoodu
piiskoppad, nii et wiimsed enam ei jõudnud wälja
kaimatada, waid saatsiwad saadiku paabsti juurde kaebama ja rüütlite ülekohtu wastu abi otsima. Saadikuks sai Tallinnast Doomi kiriku õpetaja ja weel moned teised mehed, kes siis kolm nädalat enne lihawõtteid knueteistkünlne kaasreisijaga, kes enamasti lusti
pärast Italia poole Riia linuast wälja sõitsiwad selle
mõttega, et ilusat maad ja historialikkn rahwast näha.
Kui nad mõne peenikoorma oliwad edasi sõitnud, tuli
ueile rüütel Koswin v. Afchenberg oma seltslastega
wastu, laskis nende käed ja jalad finni siduda, alasti
wõtta ja Liba jõkke jäe alla pista, mis Kuura maal
Grubeni linna juures on. Ise kuulutas tema weel
• > *
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seda awalilult kõigele maailmale, nagu oleks tema suurt
häätegu teinud. —
1434 suri Wiljandi linna wäe käsuandja ära ja
jättis selle aja kohta ühe armuta suure waranduse
järele, 30,000 marki puhast kulda, 600 marki puhast
hõbedat (üks mark oli sellel ajal 7 loodi hõbedat) ja
pääle selle weel hulga hõbe- ja kuld-laua asju. See
kõik sai rüütli seltskouna waranduse hulka pandud.
Pääle selle andis Witensteini orduvogt, kui alles weel
elas, ühe terwe tündri täie uilda ja et ta pea ära
suri, jättis tema 100,000 marki ja palju muid teisi
rahasid, üks armuta hulk walatud hõbedat ja kallisid
lauaasju orduseltsi päranduseks.
100,000 marki selle aja kohta teeb palju rohkem wälja, kui uüüdsel ajal 10 miljoni rnbla.
Seda wõib juba sellest näha, et Daam kuningas
müüs ordu suurmeistrile terwe Eesti maa 19,000
taaldri eest (Daam taaler ou umbes 50 kop. meie
raha järele!) — ja Piiskop Meinhard sai 20 marki
Saksa riigi walitsnse poolt aastas palka. Ega muidu 10,000 Eestlast Tallinna all ennem surra tahtnud auuga, kui paljaks riisutud abitumas orja elus
elada. Ordu rüütlid oliwad sel ajal igal maal, nagu
katk, mis rahwast, nii hästi linnades, kui maal piinas ja rusus, ka riigi walitsused oliwad jõutumad
sel ajal, seda suurt kiskjat hundi karja waigistama
weel wähem seda ära kaotama, ütleb üks selleaegne
ajakirjanik.
Preisi maal 1451 ühendasiwad endid linnad ja
külad iseenese kaitsmiseks kokku rüütlite wastu. Rüüt-
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lid saiwad seda kuulda ja nõudsiwad, et kõik need
ühendatud linnad omad õignsed pidiwad kaotama ja
600,000 guldnat raha neile maksma; pääle selle
tahtsiwad weel 300 meest linnadest oma tahtmist
mööda wälja otsida, ja nende pääd otsast ära raiuda.
Linnad saatsiwad Saadikud suure ordumeistri juurde
ja langesiwad põlwili tema ette maha ning palusiwad
armu, mis tema kuuldagi ei wõtnud. Nüüd nägiwad
linnad, et miski lepitust nende ja rüütlite wahel ei
wõinud olla, korjasiwad sõjawäed ja hakkasiwad rüütlitele wastu, neid nuhtlema. Need sõjad, mis rüütlitel, linna kodanikkudega ja talupoegadega oliwad,
oliwad hirmus werised ja kõige hirmsamad ära hukkamise wiisid tuliwad ette.
Sääl piinasiwad inimesed ühtteist kõigesuguse
abinõuudega.
1455—1470

oliwad Balti maal jälle suured waenud ja alalised
sõjad rüütlite ja piiskoppide wahel. Kõige enam tegi
kahju selleaegne ordu wäemeister v. Mengden sellega, järele tulejatele ajakirjamkkudele, et pääpiiskopi kirjakogu (агсЫ ) mis Kokenhuseni lossis oli, laskis ära
põletada; sellest on siis ka tulnud, et wanaaegsest
ajast wäga wähe teadusid üle jäänud on. Igal asjal
on oma aeg maailmas, nii ka sel orduseltsil Saksa
maal, kes nüüd päew päewalt langema hakkas, ehk
küll rikas ja wägew oli olnud. Siin läheb laulu
salm tõeks: „Aeg kõik asjad lõpetab, Jumal ikka
armastab."

1470—1500.
Mõisnikkude ja Waimulikkude wahel meie maal tuuris
wiha aeg lõpmata edasi, ja et weel rohkeni ühe teisega purelda, walitsesiwad selleaegsed parteimehed
kaks ordn wäemeistrit, kes teineteisega siis snures wäenus oliwad. Ka saatsiwad uad kord ühe korraga
käsud wälja iga üks oma soodu Tamme peret Türi
kihelkonnas ära kinkida.
Pääle selle tuliwad ja tapsiwad weel omalt poolt
ümberkandn waenlased meie maal rahwast; iseäranis
Moskwa suurwürst Wasili, kes ka Hansa linna Ronigorodi ära rikkus, Sakste kanbamagasiuid säält ära keelas ja ära tähendas^ neid endid wangi pani m 300
wankri täit hõbedat ja kulda ära 'wiis, ka Liiwi maal
rüütlid riisumas ja põletamas lais ja siis jälle rnttn
oma teed läks. Selle рШе korjas küll ordumeister
oma suure sõjawäe 100,000 suur, kokku, millega ta
aga muud teha ei wõinud, kui Pihkwa linna alewi
ära põletada. Et mitte täiesti kõik korraline elu õtsa
ei lõpeks Balti nmades, tuliwad mbned targnnad rüütlid igast kreisist 1482 Wemeli külasse kokk», mis Kartuse junres olnnd, nõuu pidama. Koosolekust osawõtjad oliwad: Tiesenhansen I., Iürgens-Orgens, Hostfer,
Crges, Rosen, Palbe, Ükskül, Ungern, Wrangel Tiesenhaufen II., Tcdluen, Vnkshöfden/Walthusen, Maidel,
Tanbe, Weddeloiss, Borg, Watscl, Möhlelt, Litte, Vieiwe, Schwarzhoff, Messeler, Äcetstackeu, Lode, Miitinghoff, Türke, Franke, Brinke ja Butter. Eeskaloa läbi rääkida oli: 1) Puuktid, mil wiisil waiinnlilnd
isamaale kahju teewad ja kuda nad rüütlite wastu
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on; 2) Ordu wäemeistri süüd, kes waenu mau erewet peab, palju raha oma wäüryaistega \ш Шь,
suured su nuuad iga aasta luõõrale maale saadab ja
sel kombel maad lvacseks teeb. 3) Et rüütlid talupoegadele palju іиаеііпт teewad ja orjust pääle paneload, neid iga pidi wälja imewad, piinawad ja sel
kombel rahwa nõdraks teeb orjust kandma, nagu looma
kes ära kröuitud töö tarwis kõlwatuks jääb; sest
hää perenices muretseb ikka oma hobuse eest, muidu
jätab ta teda teele. 4) Wõõramaa kaupmehed, kes maal
igapidi rahwast petawad, laenu eest kahekordset kasu
wõtawad, wilja wderamaadessc ära weawad ja kui
nälja aeg on, siis kolm kord suuremat hinda wõtawad, nii et tuhandete kanpa inimesi nälga peawad
surema. 5) Snnr mälestuse püha sai kinnitatud Jesuse
ema Niaria anllks, niillal iga mees, kes 12 aastat
wana, pidi paastnma, ja kes seda ei taha teha, pidi
1 shilling trahwi maksma, ehk üht uäljust üks päew
aastas hädawaewalt söötma.
kinnitus nende pnuktide üle pidi Saksa Keisri
ja ;>aabsti käest tulema. Need seadused ei maksuud
aga midagi, pea selle järele raiusiwad kiriklased ja
Riiglased ühe teise päid kui kapsaid maha. Pääpiiskopi silmad saiwad finni seotnd, tagurpidi wana walge
hobuse näru selga pandud, saba pihusse antud, liuuast
wälja loiidud ja kõik tenia mõisad ja wara ära wõetud, »ii et waene mees pärast pool nälga suri.
Pääle selle paniwad rüütlid laewa teed Riia
liuna kinni ja piiuasiwad linna elanikknsid nii kaua
kui nende tahtmist tegiwad. Tallinnas mõistis magistrat ühe Wenelase tule surma ja teise wangi, ja

et pääle selle weel Wene suurtwürsti pilkasiwad, kes
nüüd hambaid kiristas ja kätte maksma tõttas. Ta
nõudis, et terwe magistradi kohtumõistjad ja ametnikud tema kätte pidid autud fucrnrn, mis muidugi
Tallinna walitsus ei teinud. Selle pärast tuli siis
hiljemini üks hirmus werewalamine Balti maal, nagu
alamal leiame. Moskwa suurrnürst tnli ja põletas
esmalt Narwa, Riia ja Tartu ümber maakonnad ära.

1500—1615.
Nüüd sai uus orduwäemeister
M a l t e r von ^lettenberg.
ametisse, kes igapidi auns mees ja wahwa sõjamees
oli. Tema korjas kauuis suure salga sõjamehi, wõttis talupoegi hulka, läks Wene maale, pillutas Wenelased igale poole laiali ja lõi 1501, 7. septembril
suure lahingi, kus Wenelastel 40,000 sõjameest oli
ja sai hulga sõjasaaki, mis ta sõjaineeste wahel pärast
ära jagas. Toidu asja oli Pletteubergi sõjameestel
igapidi küllalt, aga neil ei olnud soola ja selle pärast
jäiwad suurem osa kõik kõhutõbesse. Seda õnnetust
tarwitasiwad Wenelased oma kasuks, tuliwad Februari
kuul 1502 terwe Liiwi ja Eesti maa läbi suure sõjawäega ja surmasiwad kõiki, kes ette jnhtusiwad, wedasiwad hulga inimesi wangi, nii et pärast Wenelaste
äraminekut 400,000 inimest puudusiwad.
Lossid saiwad küll häästi kaitsetud. Helmeti
lossi jullres tapsiwad Sakslased würsti Oboleuski 1500
sõjamehega ära.
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Wäemeister Walter von Plettenberg, kes ka kõhu
tõbes kaua haige oli, korjas, kui terweks sai, oma
sõjawäe kokku ja läks Wene maale kätte maksma seda
kurja, mis Wellelased oliwad talwel Balti maal teinud.
Wene suurwürst Wassili tuli isi oma 100,000 sõjawäega, mis kümnesse jakku oli jaotud Plettenbergile
wasta ja sai Sakslastest löödud, mi et ta 40,000
sõjameest kaotas. Pääle selle sai Wenelaste ja Sakslaste wahel 50 aasta pääle rahu tehtud ja wandega
kinnitatud.
Et nünb rahu aeg jälle käes oli, hakkasiwad rüütlid waua wiisi rõõmu ja pordu elu elama. Piiskop
Kasper von Linden käis maal ümber rahwast toetamas,
kes natukene lugeda mõistis, ueile laskis süüa anda,
aga kes ei mõistnud, ilma selle pääle waatamata, et
koolisid, raamatuid ega koolmeistrid ei olnud, laskis ta
piitsadega ja witsadega armutumal kombel läbi peksta.
Aastal 1516 tegi Tallinna piiskop ja ordo wäemeister seaduseks^et talupojad ühest mõisast teise ei
wõinud ära jooksta, waid pidiwad kui pärisorjad
oma peremehe juures paigal olema, kas ta teda elatas
ehk suretas. Selle seäduse ülesse pidamiseks saiwad
hakeurichteri kohtud seatud, mis 1889 a. weel alal
oliwad. 1518 kaotas ordu suurmeisteroma õigused
Poola, maal niisamuti ka meie Balti maades ära.
Nüüd tuliwad suured usuwaidlused ja waenud
Luteruse
läbi, esmalt Saksa maal ja sellega ka kohe Balti
maades. Paabstlased müüsiwad pattude andeksandmise
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kirjasid kdigisuguse pattude eest, kui see patt ka nit
suur oleks olnud, et Jumala ema Mariaga oleks üks
inimene häbemata tööd teiuud oluud, ütleb ajakiri.
1524 tuli esimine Luteruse usu kinkisaud Tegelmeier Rostoki linnast meie maale ja jutustas jutlustes
katoliku kiriku ja piltide knmardamise wastu, rahwas hakkas Riias, Tallinnas ja Tartns piltisid lõhkuma, kus juures • Wene kirikud saiwad ära lohutud, mis läbi pärast
suur häda ja õunetns Balti maadesse titti. Luterus
kirjutas omalt poolt ka meie maale kiriku riisujate ja
pildi lõhkujate wastu.
Nüüd oli jälle suur lvaen ja wiha Balti maa
seltside wahel, iseäranis nsnasjade pärast, mis mitu
aastat kestis. Riiglased oliluad esimised, kes oma
kloostrid kiuni paniwad ja Luteruse usu kirikuõpetajad
ametisse seadsiwad. Selle aegne orduwäcmeister Watler
v. Pletteuberg uü tark mees ja waatas usuasjus
läbi sõrmede, selle läbi oli siis ka wõimalik, et Balti
maades see uus usk kergelt aset leidis. Küll kaebasiwad piiskopid paawstile ja Hispania kuniuga Karl .
Wiimne ähwardas tule ja mõõgaga tnlla, mis
üle Riiglased aga naersiwad. Et rniiib õhtli maadest
abi oodata ei olnnd, siis ühendas ennast pääpiiskup
Moskwa suurwürstiga ja ärritas sunrtloürsti sellega
wihale, et ka Wene kirikud oliwad Riias ära lõhutud.
See piiskopi isamaa äraandmise tegu tegi Balti
maades hirmust õuuetust. Wäemeister Pletteuberg
andis, ehk ennem kinnitas 152.7 Wirn ja Harju maa
rüütlitele mitmed uued õigused ja nimetas neid priirüütliteks. Renoe õiguste sisu oli see, et igaweseks
ajaks, igal mõisnikul, uagu euuegi oli olnnd, see õigus

osaks saab, et mõisnik oma talupojaga, nii kaugele, kui
tema krunt ulatas, teha wõis mis ta tahtis, kas
surmata ehk elus pidada; seda toorest metsalist seadust andis orduwäemeister ainult selle pärast, et nimetatnd maade riintlid oliwad wäga wahwaste Wenelaste
wastn pannnd. Pea selsamal ajal sündis Moskwa
suurwürst Johann Hirmus, keda ^ ku i taewaisa poolt
oli läkitatud ülekohtusi nnhtlema. Teniast saame alamal kunlda. Nüüd tnnnsiwad ikka waennd Katoliklaste ja Lnternse usuliste wahel edasi. Piiskopid
wõtsiwad kõik oma jõuud kokku ja püüdsiwad Luteruse
usku maha rõhuda; rahwas oliwad linnas ärkanud
ja juba näinnd, kni suurt ülekohut Katoliku preestrid
maa ja rahwale oliwad teinud.
Aastal 15)22 sai Tallinnas see suur jäme torn,
keda „Kick in der Köcken" nimetatakse, ehitatnd. Sel
aastal oli ka fnnr tnlekahju Tallinnas, kns mnnkade
kloostri majad ühe lühikese ajaga tuleroaks saiwad ja
oli ka katkn haigus, kns mitn sada inimest rutulise
ajaga ära suriwad. Selsamal aastal sai ka kinnitatnd Katoliku usu piiskoppide ja Luteruse usuliste
wahel, et Nürnbergis tehtud otsns nende kahe usu
seltside wahel saab alal hoitud, kns in olemile oma
wiisi õigus sai antnd, usu priiust pidada. Aastal
1586 kolmandal paastn pühapäewal snri see kõige
õnnelikum orduwäemeister v. Plettenberg ära, kes 40
aastat Balti maad oli walitsema enese ja rüütlite
kasnks, aga Eestlaste önnetnseks.
Tema ajal oli rahu ja hää elu rüütlitel Balti
maades. Uue orduwäemeistri hakatusel tuli kohe paar
pahandust mõisnik ude ja liuna kodanitkude wahel ette.
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Johann Üksküll v. Riesenberg oli oma talupoja ära
tapnud, kelle sugulased linna kaebama tuliwad ja
linna kodanikud, oma amnlust ajast Rooma keisritest
antud seaduse õigust mööda lasksiwad Üksküll v. Riesenbergi 7. mail 1335 linna wärawate wahel ära tappa,
mis rüütlite ja linna kodanikkude wahel pärast suurt
tüli tegi; teine tulv tuli sellest, et ühe turneri ehk
sõja mängu pääl üks kaupmehe sell rüütlite poolt
mõisniku ära wõitis, mis wiimsed nii wihale ärritas,
et suur peksmine nimetatud kahe partei wahel awaliku platsi pääl Tallinnas ette tuli, kus palju haawatud ja ka mõned surma saiwad.
1536 aastal ühcndasiwad Liiwi-Luteruse usulised
endid Saksa würstide Schmalkaltia seltsiga, mis nad
iseeneste kaitsmiseks paawstlaste wasta oliwad asutamid, kaotasiwad neli kloostrid Riia linnas ära, ja
petsiwad mungad minema. Nagu ülemal öeldud
Tallinna kodanikkude ja mõisnikkude wahel tuliwad
tülid, mis alles pika waidlemise Pääle wiimaks lõpetatud saiwad, kus juures esimesed wiimastele mitmes
tükis järele andsiwad, et aga rahu pidada, muidu
oleks werewalamine muidugi pääle hakanud. Näituseks, ka selles punktis pidiwad kodanikud mõisnikkudele
järele andma, er edespidi ei tohtinud keegi linna elanit enam ühe mõisniku pärisorja talupoega ilma
lubata omale teenistuses pidada ja kui mõisuik nõudis,
siis pidi igal ajal kodanik oma teendri jälle temale
wälja andma.
1543 aastal palus Tallinna Magistrat usuisa
Martin Luterust üht auusat kiudlat superintent saata
Tallinna Luteruse usulistele ja sai saadetud Saksa maalt
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Heinrich Bock, kes siin kaua aega ülemal nimetatud
ametit pidas ja ka ühtlasi Nikolai kiriku õpetaja oti,
kuhu ta ka pärast surma aastal 1549 maha maeti.
Linna kodanikud ja rüütlid elasiwad sel ajal wäga
uhkesti ja hirmsat pordu elu, naaklesiwad! ja oliwad
suures wiha waenus iga pisukese asja pärast. Kaupmehed ei sallinud, et kodanikkude tütred nii toredasti
riides käisiwad, kui nende tütred. Nii et asju ette
tuli, mis meie ajal naljakad näitawad olema. Tarw
linnas ühe kodaniku tütre riided saiwad uulitsa pääl
seljast lõhki kistud, kes ennast oli julgeuud sel kombel
ehitada, kui kaupmeeste tütred.
1549 oli jälle katku tõbi meie maal möllamas,
nii et ainult Tartu piiskopkonnas üksi 14,000 ini-

mest sellesse haigusesse^ära suriwad. Aastal 1540 astus
Z w a n Masstljewitsch lV.
Moskwa trooni pääle, tema püüdmine oli oma riigi
rajasid laiendada nii palju kui wõimalik, aga nägi, et
Wene maal wähe õpetatud mehi oli ja tema riik weel
kõigis kultura asjus teiste riikide taga, selle pärast
saatis ühe oma juures olewa Sakslase Johann Schlitti
Saksa maa keisrit palnma, et ta laseks oma maalt

professorid, tohtrid, magistrid ja kõiksugu käsitöölisi,
raua sepasid, puumeistrid, müürseppasid, kaewumeistrid,
paberi tegijaid, raamatu trükkijaid, kõrgeid maaldrid
kunsti tundjaid ja kõiksugu tarku ja riigile tulusaid
mehi Moskwasse elama tulla ja hää palga eest Wene
riigi teenistusesse astuda.
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Balti rüütlid saiwad seda kuulda, et Wene maa
walitsejal on himu oma rahwast harima hakata; kahetsesiwad seda ja palusiwad keisrit, et ta Saksa maalt
kedagi ei laseks Moskwasse minna; mis ka keiser tegi.
J a sai ametlikult igal pool Saksa maal ära keelatud,
et kõik kes tahtis Wene maale üle Balti maa Saksa
äiaalt reisida, pidiwad kiuni wõetud saama ja tagasi
saadetud. Schlitt, kes juba hulga rahwast oli Saksa
maalt kogunud pidi Lübekis kõik oma teed jälle koju
tagasi laskma т і ш т .
Balti maa rüütlid ja kodanikud elasiwad sel
ajal kõige õunelikuinat eln, mis iales ühe surelikule
maailma paradiisis wõib osaks faadafc sest 50 aastat
oli rahu aeg juba kestnud, — ja kui iuimefe lastel
kusgilt häda karta ci ole, siis unustab ta Jumalat,
jultnb ära ja alandab ennast looma sarnatseks.
Wiis piiskopkonda oli Balti inaal, kns würstlikn auu ja õigustega piiskopid igaüks omal maal kui
kuniugad walitsesiwad.
Liiwi maal oli sel ajal 60 linna ja alewid,
mis wägewad walitsejad isekeskis oliwad ära jaotanud.
Näituseks Riia piiskopi jagu oli esmalt Riia linn
kõige toredama majadega ja weel pääle selle palju
teisi linnasid ja kindlusi uende juures olewa rahwa ja
küladega, uimelt: Treyden, Lemfal, Salis, Wensel,
Roimeuberg, Schmitten, Söswegen, Schwanenbnrg,
3)iarienhnsen, Kreutzburg, Kockenhusen, Lehnwarden,
Pebalge ja Üksküla. Tema doomherrade päralt oliwad lossid: Daten, Sunhel ja Kremon. Wäemeistri
päralt oli Wenden, Nenenmühlen, Kerkholm, Wolmar,
Ariens, Trikaten, Rüiu, Vrutueck, Karkuss, Helniet,
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Ermes ja Rodenpeiss. Rakwere linna Vogti käes oli
Rakwere linn oma lossiga ja kindlused Toolsburg ja
Tolkoffcn. Nõnda oli see terwe Balti maa rüütlite
ja waimulikkude wahel wiimne kui põld ja pere ära
jaotatud ja iga Eestlane pidi orjama ja ka seda wiiniast, mis tal oli ehk jõudis saada, kaest ära andma.
Kõigil mõisnikkudel, ütleb ajalugu, oliwad toredad
lossid ja mõisad suurte küladega; aga Taewataat pilgutas pilwe alt prassijate pääle ja saatis nuhtluse,
mis nende kena maa sõja läbi kõik karja tallermaaks tegi.
Aeg loppis õtsa, mis 50 aastat Wene maa ja
rüütlite wahel oli maha tehtnd.
Nad saatsiwad saadiku Moskwasse suurwürsti juurde kalli kingitustega ja palusiwad rahuaega pikentada,
aga Ntoskwa suurwürst nilpsas keelt Liiwi ja Eesti
maa rüütlite rikkuse, ueude toredate linnade ja ilusa
mõisade pääle ja pani niisugused tingimised ette, mis
rüütlitel ei olnud wõimalik täita, waid pidiwad sõja
õnne katsuma.
Rüütlite saadikud pöörasiwad kurwa meelega jälle
oma kojn tagasi.
Koik maailm sel ajal pani imeks, seda ärarääkimata õnnetust, mis Balti maa pääle sel ajal langes.
Paawstliknd ajakirjanikud nägiwad sääl Jumala tatt,
kes selle eest nuhtlust seie maale saatis, et Luteruse
usku Balti maal kõik rüütlid rahwaga seltsis oliwad
läinud. Asi oli aga üsna teisi pidi. Päris rahwas,
kelle päralt juba wauast hallist ajast saadik see maa
oli, oliwad waeseks tehtud ja walitsus nende käest
ära wõetud. Selle aegsed maa walitsejad oliwad
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laisad ja hooletumad, Pordu elus nii ära wilunud, et
kellegil tugewad ja waprat wooruse waimu enam ei
olnud. Raha ja wara, mis oli rahwa käest ära riisutud, oleks osalt pidanud walitsuse kassades hoitud
saama, sai Saksa maale saadetud ordu suurmeistrile ja
osalt walitsejate suguseltsile. Raha oli küll rüütlitel
ja kodanikkude käes, sest iga üks oli kokku korjanud ja ahnitsenud armutumad suured raha huuikud,
aga keegi ei andnud waenlase wastupanemiseks kopikilt wälja ja talupoegade käest wõtta ei oluud, neid
oli juba ammu paljaks кЩЬ. Neid ei olnud ka
soja ehk wastu panemise pääle ialgi harjutatud; selle
tarwis arwati neid kõlwatumaks ja wöõraid sõjamehi
ei olnud aga kohe käepärast saada.
Sorbachius, kes sellel ajal Balti maal elas,
kirjutab järgmiste sõnadega päris rahwa Eestlaste
üle: ,,Nemad oliwad tule ja mõõgaga sunnitud, risti
usku wasta wõtma, ei teadnud aga sellest usust mitte
midagi, nad saiwad meelega ebausklikuks tehtud ja
pimeduses peetud. Usutoojad walasiwad werd were
pääle, kes sõna ei kuulnud, sai armutumal kombel
ära hukatud. Muugad arwasiwad sellest küll olema,
kui nad ladina keeli palweid rahwale kirikutes ette lobifesiwad. Et pühade kumardamist Eestlased ei teadnud, ega
mõistnud, siis õpetasiwad nemad looduse seest asju
(гегит natura) kumardama. Panid ühe kiwi risti
ülesse, millele nad pää-, jala-, hamba- ehk silma-walu
ärawõtmise eest pidiwad raha, wilja ehk kõige wähemast ühe punase paelakese ohwerdama.
Kui järwedes ega jõgedes kala ei olnud, wõtsiwad mungad ühe kala kinni, ristisimad selle ära ja
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wiskasiwad suure tsercmouiga (tcmbutusega) wette, Ulis
hääd kalasaaki pidada rahwa teades edespidi audma.
Ülestõusmise- ja Iaani^päewad saiwad selle tarwis seatud, kus talurahwas ümberkaudu terwelt Eestlaste lüaalt Talliuua Brigiti kloostri juurde kokku
tulilvad ja wahast järele tehtud härja, lehma, wasika
ja palju muid elajate kujusid ohwerdasiwad, mis pidi
looma õuue ja eluõuuistust ulajasse tooma. Naha
sai kolu: kord iiinber pää piiratud ja siis altari pääle
pandud. — Kui uõuoa palwetajad oliwad omad tembud ära teiuud, siis läksiluad uemad wiina jooma,
mis Saksad oliwad siia õpetanud rahwast tegema.
Selle järele hakkasiload laulma, tautsima ja hüppama.
— Russowhls ütleb: „Seda ei jõua üksgi sulg üles
kirjutada, kui palju niisuguste pühade kohtade juures
ja nende katsekäimife ajal hooratööd, tapmist ja kõiki
mund selle sarnast kurja Patntööd sai tehtud ja rahwas pordu еМе ja kiimalusele ärritatud. Ühesgi Greeka
ebajuuiala Vennsc stiimalnse jumala) templis ega
Olympia mägedel hirmsamad epiknrja elu ci wõinnd
elatud saada, kui nende pattnde andeksandmise käikudel
pühades paikates Balti lnaades. J a kõige sõgedain oli
see, et rahwas arwas mida enam uemad nendel
päewadel naesterahwas meesterahwaga ja iiniberpöördud
wõisiwad kiimaluse elu elada, seda armsam olla see
Iilmala meelest."
Ka selleaegsed Balti maa Sakslased oliwad usu
asjus uiisamasugused ja omas pordu elus weel hullemad kui Eestlased. Edasi ütleb Russowius, see kõige
õigem selleaegne ajakirjanik: „Kauaaegse rahupäewadega oliwad rüütlid sõja tarwis kõlwatumaks lai6
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liud, nemad oliwad laisad, uhked, toreduse tagaajajad
ja pordu elus hirmsad; alalises''prassimiscs, joomises
ja hoora töös. Palju rüütlid elasiwad roppus pordu
elus oma õdede ja ligifugulastega ja kogusiwad oma
pääle were süüd sellega. Igal mõisnikul, muugal,
kirikisaudal, piiskopil oliwad omad konkubined (armukesed), kui ta üht niisugust naesterahwast mõni kun
oli pidanud, siis sundis ta teda ühte talnpoega omale
wõtma ja andis talle tükikese niaad, mis eest ta
siisgi temale tegu tegema pidi. Kui ühte oli sel
kombel pidanud, siis saatis seda ära ja wõttis omale
jälle teise wärskcma tüdrukn ja sellega tegi ta nõndasama mõne aja pärast nagu esimesegagi oli teinud.
Sagedasti ei julgenud üks herra oma laulatatud abikaasat sõprade ees selleks tuunistada, waid üttes: „see
on minu armuke." Näituseks: Doomherra Johann
Blankenberg laskis oma proua Saksa maalt järele
tnlla ja ei julgenud mitte teiste Doomherradele ja
piiskoppidele ütelda, et see tema laulatatud naene oli,
waid ütles, see on minu armuke. Niisugune pordu
elu oli sel ajal Palju auusam Sakste juures, kui abielu. Üks Talliuna elanik teadnud, et see Vlankcubergi abikaasa oli, ja et teadja seda kellegile ülesse
ei räägiks, selle pärast sai tema ühe nuumatud sea
suupidamise palgaks. Niisugused Pordu uaesed, mis
waimulikud, rüütlid ja kodauikud oma majades pidasiwad, saiwad peremamselideks nimetatud, toaneitsiks
ja mõneks muilks selle sarnatseks inaja liikmeks.
Et see muid igal pool pruugitaw asi oli, siis ei
häbenenud ka Luteruse usu piiskopid ja kirikisandad
enestele armnkesi pidada. Nemad sõitsiwad mööda

83

kihelkonda mõisades раШЬе ja ріЬиЬе pääie, jooma
ja rõõmu päewi pidama. Alglõpmata oliwad neil
pidupäewad, üksgi õpetaja ei tohtinud, ega julgenud
nüsugusid asju Jumala sõnaga kantsli päält karistada,
waid pidiwad rääkima nõnda kni Herrade ja prouade
kõrwad kihilesiwad. Hoora ja pordu elu ei saanud
ialgi trahwitud, aiuult, kui üks talliwcnd (Stallbruder)
ehk ühe herra ihu teener, awaliknlt teiste nähes häbemata tööd tegi; see sai läbi Tallinna wiidud ja siis
karjakaewn kastetud ja jälle sellesama naljatusega kodu
tagasi saadetud. Talupojad tciuud sedasama, kni naeue
wanaks jäänud, siis ajauud selle ära ja wõtu^^teise,
ja ise ütelnud, nieie Herrad ja õpetajad teemad sedasama, miks siis meie ei wõi teha. Mõisnikud muud
ei teiund, kui alati sõitsiwad ühest pidust teise, warrusid, pulnie, pallisid kui ka pühasid ja muid lusti
päewi pidama.
Pulme peeti järgmisel wiisil rüütlite seas:
Pool aastat enne pulmi sai kõikidele wõdrastele kuulutused kirja läbi lvälja saadetud, et tuleksiwad liuna
kokku sel ehk sel kuu päewal pulmi pidama. Ohtu
eune sööma sõitsiwad pulmalised liuuast wälja, kõik
wõõrad istusiwad toreda täkkude seljas, mis tekkidega
oliluad ära ehitatud. Üks wana rüütel pidas kõnet
ja tuletas meelde, et kui kellegi! wana wiha tänasel
päewal teise wastu on, siis unustagu seda lühikeseks
ajaks ära. Koosolijad pidiwad käe ülesse tõstlnisega
seda tõendama, mis ainult nii kana kestis, kni nemad
õlle ja wiina ligi saiwad. Selle pääle sõitsiwad
pulmalised jälle linna tagasi, snure mängu, trummi
ja pasuua puhumisega, uagil oleksiwad nad sõjalahingu
<;*
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wõitnud. Kaks korda kergutafiluad sel komM gildi
maja eest mööda. Pruut (neiu) seisis oma sõbraunadega, kalliste riietega ehitatud, kõrge kroon pääs
prillantiaga, perlitega ja kõige kallima asjadega ehitatud, nii et hädalvaewalt raske koorma all jõudis
jalal seista. Pääle selle lahkusiwad nad linnas laiali
iga üks õuta korteri ja tuliwad alles õhtusöömaajale,
mis keskööni tnuris.
Järgmisel pühapäewal sai pruut trummide, pasunate ja wlelontide saatusel kiriku laulatamisele
wiidud; kui see loppis, saiwad uoored rahwas sellesama
üleli.H nimetatud toredusega gildi majasse wiidud, kus
üks wäga tore sööinaaeg kõige parema roogadega walülistatud oli; pärast sööma ja tänu kiituse lanlu
hakkas tautsimiue ja joomine pääle, kus koormate
kaupa joodi, ja kes ei joonud ehk wähe jõi, wõis pea
oodata, et üts lühikene mõõk sapsn ehk kohtu sai aetud.
Kes siin nüüd kõige enam juua, lakkuda ja õige
loojukse wiisi sisse ajada wõis, peksta, Kristuse haawu
uaerda, Sakrameutlsi ja Jumalat pilgata ja wailduda
mõistis, see oli kõige enam mees ja sai söömalaua
jllures ülesse õtsa istuma paudud. Kui uüüd mehed
juba küll täis oliwad ja pool hulluks joonud, hakkas
peksmine, riid ja mõõkadega pistmine pääle; mõnel sai
Pää lõhki löödnd; mõuel käsi otsast ära raiutud ehk
koht maha puistatud jne. — Esmaspäewal wiidi
noorpaar jälle kiriku, kus kirikisand abielu üle ühe
kõne pidas ja pääle seda niisama jooma, sööma ja
prassima hakati tui ülemal nimetati. Üks iseäraline
pruuk sai siisgi pulmade juures tähele paudud, mis
ueude wanemate kehwust Saksa maal pidi meelde tule-

tämä, s. о. tua pün rnswde seest söödud ja joobn<\
ehk küll kuld- ja hõbe-asjad kapis seisiwad ja sööma
wara külluse, hääduse ja kauuistilse poolest üle kuningate wõis käia. Kllld- ja hõbe-asjad ja kõiksugu
kallid söömariistad saiwad pidupäewadel küll kõik wälja
toodud uäitusele ja mida suuremad ja kallimad ue eo
asjad oliwad, seda toredam oli ja pidas enuast
piduandja.
Kui rüütlil warrud oliwad, sai mõni nädal enne
üks iseäraline kirjutaja palgatud, kes kutsekirjasid
walmistas. Laupäewa õhtul tuliwad juba wõõrad
rõõmuga warru majasse ja kui kõik kokku kogunud
oliwad, siis hakkas see uõuda nimetatud risti rahwalii pidu söömaaeg pääle. Siiu söödi ja joodi kuui
keskööni, kus siis kõik rüütlid ja ucude kauuupoisid
toredasti ja hästi, mis kellegi süda himustas, trakteritad stiiwad.
Teisel päewal pidas preester esite ühe jutluse
one Pääl, ja siis ristis lapse. Pääle selle hakkas
suur söömine ja joomine pääle, siis tantsimine ja
hüppamine, kes siin nüüd kõige inctnmad ja ropumad
pordu laulud laulda mõistis, see oli suure auu sees;
ja niisugused laulud oliwad sel ajal wäga otsitawad
ja saiload, uagu meie ajal, tarkuse asjaks pähä õpitud.
Niisuguse pidude pääl sõimati lauludega ka riigi ehk
maa walitsust. Ordu rüütlid ütlesiwad, see oleks ikka
parem kui meil üks Saksa maa würst walitsejaks oleks,
aga orduherrad ja ueude sugulased ütlesiwad: see on
ikka parem, et meil würsti walitsejaks ci ole; nüüd
riidleme, sööme, joome ja lööme üheteisele olle kannuga
pähä ja homme oleme jälle hääd sõbrad ning truuid naabrid.
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Sel ajal oliwad Eesti maa külad wakudesfe sisse
jaotatud. Iga aasta saiwad need nõnda nimetatud
waknpidud peetud, kuhu siis ka talupojad päält waatämä tuliwad. Siin hakkas rüütlite ja kannupoiste
wahel suur wõidu joomine pääle, mille tarwis suured
kausid, et last wõis sees pesta, saiwad pruugitud.
Kaks meest wõtsiwad niisugused kausid wastastiku suu pääle ja pinnisimad uii, et silmad punnis pääs,
kus juures nemad kaus kausi järele tühjendasiwad, kuni
wiiulaks täiesti hulluks läksiwad.

Kes niisugusest punujatest kõige euam wälja
pidas, et selili maha ei kukkunud, see oli suur lvägi
mees, nagu oleks ta suure lahingi wõitnud, ehk maa
walitsejaks sac.nud. Kui teised temale mitte seda aun
ei andnud, et ta wõitja oli, siis hakkas ta jälle õlut
sisse tuupima uuest ja weel paremini, et aga wõitjaks saaks.
Siis tuli ka ette, et rüütlite 14 aastased pojad
puured klapkannud, kuhu wedru osa sisse läks, otsast
astsaui tühjaks jõiwad. Wakupidud tundsiwad Mihkli
hkäewast kuui Jõuluni, kus pulmi pidama hakati.
Suwel käisiwad rüütlid kiriku pidusid pidamas.
Kiriku juurde tõiwad mõisnikud talupoegadele õlut ja
Wiiua müüma tarwis, kes siis ostsiwad ja jõiwad nii,
ät suure kisa, kära, menu ja kantsiga torupillide järele kiriku ümber tõmmasiload ja joobnud päädega,
kiriku sees kära tegiwad, et üksgi inimene teise kõnest
aru ei saanud ja kui kirikust wälja tuliwad, siis uuest
jooma hakkasiwad. Üksgi püha ei läiuud mööda, kui
mitte mõni oma elu kiriku teel poleks kaotauud.
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Mõisade pääl oli enamasti aasta ümber pidu,
iga nädalis pidi paar härga ja pääle selle weel paljn
muid loomi tapetud saama.
Ollekatla alt pole aasta õtsa tuld ära saanudgi. Kõige wähemasta 20 sälitest odre pruukis
üks rüütel aastas linnaste tarwis ära. Kes siis ialgi
mõisa läks, oli tenia talnpoeg ehk saks, sai purjus
pääga kodu saadetud. Nõndasama prassisiwad ka linna
kodanikud. Kui üks kaupmees pulmad tegi, siis oli
üks hulk hõbe- ja kuld-asju, peekrid, kauuusid, lusikaid,
taldrekuid päewakorral. Niisuguste kaupmeeste pulmade
pärast ei peetud jumalateenistust linna kirikutes. Riiete
poolest tehti uõudasama hirmus suurt torednft. Igal
naesterahwal oli nii paljn hõbedat, knlda ja kallisid
kiwa kiilles, et iiks mees oleks sunee kaupluse ühe
ainsama naese kulles olewa asjadega tootnud asntada.
Lihawõtte ja nelipühi ajal oli 3 nädalat üksi
järge nõnda nimetatud liuuumahalaskmiue, kus Jumala teenistust ei wõinud ka peetud saada: söödi,
joodi, purjutati, nii et kõhuli oliwad mehed wiimaks
maas. Pärast läks see linnulaskmine nii Mootsaks,
et rüütlid kiriku juures pühapäewadelgi enam rahul
ei wõinud olla. Nad seadsiwad kiriku juurde tiku
õtsa linnu kuju ja lasksiwad ka weel jutluse ajalgi seda sääl. Pärast Iuniala teenistust läksiwad uad
kiriku isauda juurde sööma, jooma ja prassinrn, kns
mnidngi õpetaja ise seltsis teistele misgi asjas järele
ei andilud.
Tallvel oli linnades, zunftide seltsides, alatine
purjutamiue, mis rõõmu tulega lõpetati. Üks kuuse
puu paudi uulitsa pääle püsti ja ehitati seda kõige-
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sugu pärgadega, tantsiti ja hüpati sette ümber, kui
Israeli rahwas kõrbes kuld wasika ümber. Niisauia
ka oli suksc- wõi raudjalaste jooksmiue suures luoodis,
kus uoored poisid ja untsid ööd läbi mürasiwad, kisa
kilinat) ja kära tegiwad." Nõuda ja palju hullemiui
kirjutab Russowius, uus ma tema опт sõuadega oleu
püüduud siin ümber panna.
Meie kuulsime ülemal, et Iwau Wassiljewitsch
Balti maad euesele tahtis. Mõisnikud, orduherrad ja
piiskopid oliwad alalises loaeuils ja just sel ajal oleks
ueil kõige enam üheudust tarwis olnud.
Rüütlid oliwad pika rahuaja sees sõjatööst ära
wiluuud. Selleaegue walitsus oli igapidi aeil wilets.
Niigi warauduse kassad oliwad tühjad ja talupojad wälja imetud wiimse were iilgaui. Peaaegu
pool Balti')naad oli waimnlikknde käes, kes niiegi
maksnsid maa walitsnsele ei luaksnud. Niru ja
Harju rüütlid oliwad nagu itlcnml knnlsime ordnmeistrist Plettenbergist ja Mengdenist kõigest maksudest
priiks mõistetud. Eestlaste käest poluad midagi wõtta,
sest et kõik mis neil oli, oli juba ära rlisntnd. Theodor Torbachins kirjutab Balti maalt Saksa maale l.">7<)
oma õele Ladina keele järgulise sõnadega:
„Disce их«, ехешріо peccatis kraena negan
inclita Germanis subtita. Terra Viris \fc me
luxurieSj nx' соеса Libido, Tyrannis, Boec tria
!»<' iantis impelicuere malie. ffoec tria yerterunt
olein clarissima Sceptra, Eloec tria sunt ludus
jam quoqne causa meil Poenitei luni! fero scelerum
me poenitet: at nunc quid juvat amieeo claudere
septa grege? Si tarnen б Germana sapis Germania
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felix, Disco meo exemplo fraeiia negare malis.
Dum te fatu trahimt studia ad meliora sequcndum est, Tempore qui Fatis pavuit, liaud j^x riit;
Ultrix Dextra Dei quo tardius oxit ad irani. Ilo
gravius tantem, cum furit illa, ferit."
Ümbcrtõfcjitub on uõitba:
„Шоіа minust eesmärku! pattude ohjab pihus
pidada. See kuulus uiaa, uiis Sakslased ou oiua
alla heitnud, siin ou, minu lööptus ja pime pattude
himu igatsus ja hirmus rahwa Piiuaniiue, ueed kalm
ou mind õuuetuse sisse tõuganud, ueed kolm ou niue
ka kuulsad kuningriigid ümber lükanud, need kolm on
ka süüdlased minu leinamisest: ma kahetsen seda wäga,
ja oh häda; nüüd on jnba hilja, ma kahetsen, et ma
nii palju olen ülekohut teinud ja uüüd, mis ou sellest
kasu, wärawaid weel kinni panna, kui kari kaduma ou
läinud; ja ometi, kes sina armas õde õnnelikus Germania maal elad, ole mõistlik ja wõta õpetust miinist,
pattude ohjad Pens pidada. Seni kui saatus siud maailmas kannab, pead sa hää soowimiote järele nõndma.
Kes õigel ajal saatuse soua kuuleb, ei lähe mitte
hukka; niida hiljem Junial oma kättemaksirad kätt
wihale wälja sirumb, seda raskem ou seda kauda, kui
ta ärritatud ou."
Hüda ähwardas tulema, aga mõisnikud loaidlesiwad nagu kilplased tühja aszade pärast. Nad pidasiwad nõnn, knda üks mees, kes mitte mõisniku sugust
ei ole, ennast tantsimise jniires mõisniku sugu neitsiga
eab üles pidama. Pääle selle sõitsiwad kana aega
hest Maapäewast teise pääle ja pidasiwad nõuu,
kuda asja parandada, et sõda Wene maaga ei tuleks
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ja wiitsiwad ainult sellega oma aega, kuna oleks wõinud ennast sõja wastu walmistada. Wiimaks kutsuti
abi Saksa maalt ja paluti ka Saksa keisri poolt.
Nõndasamuti tahtsiwad nad ennast Rootsi ja Poola
kuniugaga ühendada, aga kõik läks nende kange kaeluse
ja rumaluse pärast nurja. Waannlikkude ja ilmalikkude
wahel ähwardas kodusõda ka weel tulema. Wiimaks
saatsiwad saadikud Moskwa suurwürsti juurde kaupa
tegema, kes ühte puhku maksu nende käest nõudis.
Kaup ei läinud kokku, ja et Wenelased nüüd oliwad
juba hiljuti sõdades ennast hästi harjutanud, sest Iwan
Wassiljewitsch soli Astrahani ja Kaasani kuningriigid
ära wõitnud ja Wene maaga ühendanud. Ka Riia
piiskop ässitas omalt poolt Iwan Wassiljcwitschi taga,
et Wene kirikud 'pole üles ehitatud, mis Luteruse
usulised ära lõhkunud jue. Tartu Saksad petsiwad
suurtwürsti, lubasiwad temale maksu maksta, aga
ei täitnud oma lubamist; abi ci saanud nemad teiste
riikide poolt ka mitte. Sabaga täht oli taewas, mis
selle aegse eba-usulise rahwale sõjahirmu weel enam
pääle ajas ja üks iseäraline inimene Jürgen tuli palja
jalgu ja ilma riideta Saksa maalt ainult särgi wäel
siia Balti maale mõisnikkude juurde, nende meelt parändama; tema ütles: „Mõisnikkude pattude pöörmiseks
olen ma siia tulnud." Ta ei tahtnud miski andeid
ega ka riiet; kõige kangema külmaga käis ta igal pool
ilma riideta ja palja jalgu. Kui just süüa tahtis,
siis tegi enne selle eest tööd ja palka ei wõtnud ta
oma töö eest ialgi, ta tegi ühe päewaga nii paljn
tööd, kni teine kolme päewa sees oleks teinud. Wii-
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maks kadus tema Narwa ja Rakwere wahele ära ja
ei teadnud keegi ütelda, kuhu tema jäi.
1558 a. 22. januari! tuliwad Wene sõjawäed
40,000 mehega ühe Tatari kuninga tfar Sigalch juhatusel Liiwi maale ja just sellel ajal, kui üks kuulus
rüütel uii toredaid pulmi pidas, mis enne weel ialgi
polnud kuuldud ega nähtud. Sigaley oli üks hirmus
werejänuline inimene; käis terwe Liiwi maa oma sojawäega läbi ja osalt ka Wirn kreisi kuni Narlva
linnani. Mis ette juhtus, põletas ta kõik ära. Noored tüdrukud saiwad ära häbistatud ja wiimaks surmatud. Inimesed kõik, keda kätte saadi, noored ja
wanad, saiwad ära hakatud kõige koledama piina teel;
külje pääle lõigati hauk, pandi püssirohtu sisse ja
süüdati põlema, mis oimetut tükkideks lõhki kiskus.
Wäetid lapsed pisteti nagu silgnd aiateiwaste õtsa.
Narwa linn sai ära põletatud ja kõik maatasa tehtud.
Siis kirjutas Sigaley weel Liiwi rüütlitele kirja järgmiste sõnadega: „See teeb mnlle kahju, et Liiwi maal
sai nii paljn werd walatud, aga rüütlid mäletagu,
et uad seda on ära teeninud oma pattudega, sest et
uad suurwürstile mitte maksu pole maksnnd ja teda
igapidi petnud."
Wene pääsõjakorter pandi Iwangorodisse Narwa
juurde, kust ka kõik Wene wäejaod juhatatud saiwad.
Rakwere, Toolse ja kõikide teiste kindluste vogtid ehk
walitsejad paniwad plehku. Rakwere linn oli sellel
ajal wäga rikas ja lustiline; priisati ja elati toredasti, kui rikas mees ewangeliumia Russowius kõneleb sellest linnast järgmisel wiisil: „Pole knsgilgi
nii Iumalakartmata rahwast kui Rakweres, aastat
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õtsa ei käi suurem jagu feeni kirikus, millest uad weel '
awalikult tullewad, muut Ühest wahwast teost; kui
kord kirikisaud kautsli päält ueid hurjutas, siis läks
linna vogt ja sõimas teda selle eest ristati ja põigiti läbi."
Wiimane orduvogt Hueu v. Austerash elas wooraste abielu uaestega pordu elu, mida ka teised järele
tegiwad; lakkumiue, purjutamine, prassimine, peksmine,
mõõkadega pistmine ja kõik kelmistööd oliluad kiidetud
ja auu sees; oli keegi kogemata riidlemise juures armi
näo pääle saanud, siis kiitles sellest, kui kuld-ketist ja
sai teniate auuplats ja eesõigus joomapaikades autud.
Terwel Eesti maal oli wauasõuaks wõi jutu jätkuks
saamid, kellel arm näo pääl oli: „tema wõib Nakweresse miuua teistele ette tautsima." Seda Nakloere
ülekohut karistama oli saatus Sigaley loalitseuud.
Ta tuli Nanoast Rakweresse ja lõhkus sääl kõik awalikud majad ja hooned maha. Nendest kiwidest wõttis
ehituse materjali ja tegi uimctatnd linna kantsi kiudlaks. Innni kuu sees 1558 a. läks lsar Sigaley Tartu
alla, talupoegadele audis ta siin armn ja wõttis neid
oma kaitsemise alla, aga Saksu nuhtles tema, keda aga
kätte sai, ue il laskis uiuad ja kõrwad ära lõigata ja käed
otsast ära raiuda. 19. juulil audis cunast Tartu linn Wene
walitsnse alla. Sigaley laskis kõik kuld- ja hõbe-asjad
Äioskloasse saata ja wäga palju kallist kaupa; aiuult
üks rikas mõisuik kaotas üksipäine .80,000 taaldrit
pnhast raha, surnute hauad saiwad läbi otsitud ja
kõik surnud, kellele loana wiisi järele kallid ehteasju
hauda kaasa oli pandud, ära riisutud. Tarin linna
elanikka ei lasknnd Sigaley kedagi oma jnurde tuppa
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tulla, kes Moskwa suurwürsti alamaks endid wanduda tahtsiwad, wõisiwad wanduda, kes mitte ei tahtund, wõisiwad oma teed minna, mida siis ka palju
waimulikka ja muid liuua kodanikka tegiwad.
Rüütlid saatsiwad Daani maale knningalt abi
Palnma, mis nad aga ei saanud. Selle aja sees, kui
Wenelased osalt Eesti maa wõitnud, oliwad nemad
siis ka hää salgakese sõjamehi kogunud ja tuliwad
Tai tu linna Wenelaste käest tagasi wõitma, mis neil
aga korda ei läinud, іисііо ainult ühe Weue würsti
wõtsiwad wangi, kes hästi Ladina keelt rääkida mõistis, inis kõik imeks selle aja Wenelaste kohta paniluad.
Lõpetuseks saatis Ilvan Wassiljewitsh täielise
teatnse Liiwi maa ordumeistrile, niisama ka Saksa
inaa keisrile, Ferdinand I., et tema olla selle pärast
BaltiSakslastega sõda hakanud pidama, et nemad
Wene kirikuid Tallinuas ja Riias, mis ära lõhutud
olnvad, mitte 'pole üles chitauud ja ep ole Weuelasi
Balti maal lasknud kauba asju ajada wõõramaa kaupmeestega ja wõõramaa inimestele, kes tahtnud Weue
maale raimata, passisid ei ole andnud, ega oma maast
ueid läbi lasknud minna.
Inst sel ajal sai uueks wäemeistriks
Ootthart v. Aettler,
kes auusa ja wahwa meelega inecs oli. Tema hakkas
soldatid koguma; audis paadiks Preisi herzogile Grubeni lossi oma ümberkaudse mõisadega, nõudasama ka
Keila mõisa Tallinnaga: wiimse eest sai 30,000 riigi
taaldrid. Pääle selle saatis Saksa maale saadikud,
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keisri juurde abi paluma, aga abi uemad ei saanud,
waid selle wastu hää pää täie augutada; selle pärast
et Balti rüütlid rahu ajal nii mõistmata kombel elasiwad, nit hästi igapäewases elus, kui oma walitsust
asjus.
Wene suurwürst selle wastu kutsus igalt poolt
oma maale, kust aga sai, wõõrast maadest: ohwitserisid, sillameistrid ja kõiksugu ametnikka. Kõige rohkem kogns rahwast Schotti ja Saksa maalt Welle
maale kokku.
130,000 Weuelast oli Tartu maakonda laiali
laotatud, põgenesiwad aga kohe tagasi, sest nende kõrwu
kõlas Meklenburg^ Herzog olla Balti maale tulemas
ühe suure sõjamäega, mis aga mitte tõsi ei olnud.
Eune kui Wenelased ära läksiwvd, põletasid, tapsid ja
rüüstasid, mis kätte said, kõik ära.
Ordn wäemeister saatis kaks korda saadikud
Poola kuninga juurde, abi paluma, mis küll lubati,
aga täitmata jäi, niisamati ka Rootsi kuningas ei
wõtnud Balti rüütlite palwet kuulda.
Daani kuninga poja, Herzog Magnuse pääle oli
neil ükskord lootus, kes Saare maa piiskopkonna oli
ära ostnud.
Wäeineister ei sallinud aga seda, sest ta sai aru,
et rüütlid soowisid teda omaks würstiks walitseda.
Nimetud herzogil oleks küll hästi korda läinud Moskwa
ja Balti rüütlite wahel lepingud teha; sest Daani ja
W?ne maa wahel oli suur sõprus.
Peaaegu oleks wäemeistri ja prints Magnuse
wahel sisemine sõda tõusnud; esimeue aga nägi, et

95
hädalised ajad maal oliwad, selle pärast pidi püüdma
leppida ja järele andma.

Selle aja sees kui Poola ja Rootsi riigi poolt
abi oodeti ja kodusõda oli tulemas, wõtsiwad Wenelased
Wiljaudi kindluse, kus wana wäemeister Fürstenberg
elas, oma alla; kindlus sai lossi kaitsjatest meelega
ära antud ja tingimised tehtud, et igaüks äraandjatest
wõiwad prii ära minna ja niipalju wara kaasa wõtta,
kui keegi jõuab seljas kanda, mis ka Wene poolt sai
lubatud, aga mitte täidetud, selle pärast, et kelmid äraaudjad oliwad Fürstcubergi, wana wäemeistri kastid
ja kummutid lahu lõhkunud ja kõik tema käest ära
rööwinud. Hulk Saksu ja wana elatanud wäemeister
seltsis saiwad Moskwa saadetud, kus juba enne Läti
maalt teisa palju ees oli ja mööda linna ümber weetud
ja rahwale rõõmuõisuks näidatud.
Kaks Astrahani ja Kaasani printsi, kes ka Wene
maal wangis oliwad ja päält waatama oliwad toodud,
süllitasiwad Sakslastele wastu silmi ja ütlesiwad: „See
kulub teile ära, teie Saksa maa koerad. Teie olete
Moskowlastele witsa kätte andnud, miska nad meid
enne lõiwad ja nüüd nuhtlewad nad teid niisama."

Pärast wõidurõõm« wiidi waua Fürstenbcrg
ja Tartu piiskop Hermann ilusa würstliku korteri, kus
uad hästi saiwad üles peetud kuni suriwad. Teised
waugid, oli see rüütel ehk soldat, saiwad iga päew
mööda uulitsaid weetud, piitsadega peksetud ja wiimaks
nuiadega surnuks löödud, mõnel kerwega pääd otsast
ära raintud ja kaarnatele wälja pääle söögiks wisatud.
Ajakiri ütleb: „Jumal nuhtles rüütlid selle eest, et

nii hästi nemad, kiu nende wanemad, annelinnal ja
hirmsal kombel Eestlastega oliwad ümber käinnd."
Wenelased oliwad oma Pääkorteri nüüd Wiljandisse pannud ja laotasiwad oma sõjawäe kolme jakku,
kaks jagu jäiwad Liiwi maale tantsisid ja kindlusi sisse
wõtma ja üks jagu tuli üle Läänemaa Tallinna alla.
Lääne maalt läbi tulles riisusiwad ja wõtsiwad kõik ära,
mis kätte saiwad. J a just siia Lääne Inaale oliwad
paljn mõisnikud oma wara korjannd, selle arwamisega
et waenlane sellesse ei saa pnntnma; sest, et nimetatud
maakond Taani kuninga wenna jagu oli, kes nüüd
Saare maa piiskopkonna pärija ja Wene maa sõber oli.
Kui Weuelased Tallinna alla jõudsiwad, paniwad
endid laagrisse Harku pere juurde; kuhu rüütlid ja
Tallinna walitsus oma soldatite ja suuretüki kuulidega
neid teretama läksiwad, kes aga werise päädega tagasi
saiwad Venelastest löödud.
Pääle selle tegiwad talupojad Harju ja Lääue
maal rüütlite wastu selle põhjuse pääl mässamist, et
ueil oma herrade poolt sõja ajal midagi abi ei ole,
ehk küll snures orjuses oliwad olnud ja peawad olema;
sellepärast raputasiwad rüütlite Walitsuse seljast maha.
Nemad põletasnvad juba palju mõisaid ära, saiwad aga Kolowere lossi juures rüütlitest ära wõidetud ja nende kaptenid (päälikud) Talliuua toodud ja
pääd otsast ära raiutud. — Selle wahe ajal kui
Weuelased oma soodu wõitsiwad ja talupojad mässasiwad, tingisiwad Wirn ja Harju rüütlid ja Tullinna walitsus, et Rootsi kuningas
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ßrick,
nimetatud maad oina kaitsmise alla wõtaks ja neid
Wenelaste eest kaitseks, mis Pääle wiimaks Rootsi
kuningas rüütlite kaubaga kokku läks, kus rüütlid tingimiseks tegiwad, et uad wana wiisi omad mõisad
igawesti pidiwad päranduseks saama. Ordn wäemeis- y
ter ei tahtuud küll Rootsi Walitsuse alla maad anda,
sest et ise jnba Poola kuningaga kanplemas oli. Eesti
maa rüütlid aga oliwad juba kõik walmis teinud
Rootsi kuningaga, nii et enam ära ei wõinud ütelda.
Tallinna kindlust ei annud aga komaudaut mitte enne
ära, kui sai sõjaga Rootslastest wõetud.
Just selsamal 15 62 aastal oliwad ka Poola
saadiknd Riias ja saiwad würst Razewilli toimetusel
Poola sõjawäed linna sisse lastud ja ordu wäemeister Gotthard v. Kettlcr Liiwi ja Kuura maa herzogiks
tõstetud, kes siis Poola kuuinga nimel nimetatud
maade üle pidi walitsema. Sellega oli siis, mis
mitmele wee silma ajas, ordurüütlite walitsus Balti
maal nende õnnetuseks, igawesti lõpetatud, kes üle
kolme saja aasta oliwad walitseuud.

IV.

Uus jagu walitsusest, rüütlitega kõmu.
Nagu öeldud 1562 loppis ordu rüütlite walitsus
Balti maades, pärast seda kui neil — rüütlitel — 48
wäemeistrid oli walitsejaks olnud. Nüüd hakkasiwa^)
kolm wägewad kuningriiki, Wene Poola ja Rootsi
Balti maa parast kni ühe kalli kiwi pärast heitlema,
mis meie maad mitn kumm end aastat alaliseks sõja
platsiks muutis. Igaüks ülemal nimetatud riikide
walitscjatest arwas omal suurema õiguse olema Balti
maad päranduseks saada. Siia juurde tuliwad weel
neli wäiksemad osa nõunandjad, nagu wiimne wäemeister
Gothard v. Kettler selleaegne Kuura maa Herzog, ja
Saare ning Lääne maa omanik Herzog v. Holstein,
kes Tallinna pääle keelt nilpsas. Wiimne Riia pää
piiskop Margraf v. Brandenburg ja ordu wäemeistri
abi herzog v. Meklenburg, kes Poola maa alla milgi
kombel heita ei tahtnnd ja seüe pärast Saksa maa keisri
jnurest abi otsis. Pääle nende segasiwad endid Daanlased
ka weel meie maa asjade sisse ja purustasiwad Rootslaste mere laewastiku 1562 enamasti kõik ära. Üle selle
oliwad weel wäiksemad piiskopid ja rüütlid Balti
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maal waemis ja heitsiwad maa tükikeste, kui Nooma
sõja mehed wanal ajal ühe suuremehe kuue pääle,
liisku. Sellest wõiwad lugejad nüüd küll arwata,
missugune eln rahwal siis siin maal oli, kus üks
sõjawägi tuli teine läks ja kõik üheteisele püüdsiwad
nii palju kurja teha ja maad laastata inimeste täpmisega kui wbinialik oli. Et sel ajal weel armutumad
suured nietsad ja laaned oliwad, selle pärast leidis siis
üks osa rahwast pelgu paika sügawas metsades, kuhu
sõjawägedel wõimata oli saada, mille läbi nad siis
oma elu lühema ehk pikema aja pääle alal wõisiwad
hoida.
Poola kuningas Sigismund August kirjutas ropu
kirja Rootsi kuningale^ ja nõudis, et tema Eesti maad
ilma waennta ära annab; wiimne kirjutas uiisamasuguse sõimukirja esimesele wastn. Iwan Wassiljewitsh kirjutas Rootsi kuningale ja nimetas ennast J u mala asemikuks maa pääl, lubas tema kuningriigi pihuks ja põrmuks teha, koti kaasa wõtta kuhu Rootsi
kuninga pää paneb, kni otsast ära saab wõetud. Poola
kuninga ja Wene kuninga wahel oliwad kosja kanbad,
sest Iwan Wassiljewitshi esimene abikaasa oli ära surliud ja ta soowis Poola kuninga õde omale. See
aga nõudis, et auujärje pärijad pidiwad teise abikaasa
s. o. tema, Poola kuuinga õe, lapsed olema, aga Iwan
ei tahtnud seda ja selle pärast ei läinud kosja kaubad
kokku. Seda teotust tõttas uüüd Iwan 300,000 sojamehega Poolakatele kätte tasuma. Wõitis lühikese
ajaga Polotsko linna ära, laskis hnlga inimesi ära tappa,
ja pääle selle armetuma suure hulga warandust Moskwasje wiia. Ta oleks ka pea terwe Littawi maa
7*
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oma alla heitnud, aga kõik Balti ja Poola seisused
oliwad Peterkau linuas koos, kuliinga auujärjepärimise pärast uõuu pidamas. Nõuukogu pettis Weue
kuningat ja saatis saadikud Moskwasse tsaari juurde
ja palus sõda üheks ajaks seisma jätta, sest ueil olla
uõuu.teda ehk üht tema printsidest Poola kuningaks
walitseda. Selle pääle pööras siis ka Iwan Moskwasse tagasi.
Selle aja sees kui ülewal nimetatud seltsid Peterkaus nõuu pidasiwad wõitsiwad Rootslased palju
lossisid ja kindlusi Eesti maal ära, ja ka Magnns Holsteini maad Hapsalu liuuaga; kust nad paljn warandnst saiwad ja paniwad oma sajamehed ja Walitsuse
sisse. Nõuda saiwad, ütleb Nusjowius: see Haapsalu
munkade Kong- ja Paali-papid ära kaotatnd. Ka kiriku kellad wõtsiwad Rootslased Haapsalnst kaasa ja
walasiwad nendest enestele snnritükka. Aastal 1563
tuli Kuura maa Herzog Läänlastele appi, ja Rootslased, kes Kolowere lossi ümber piirasiwad, pidiwad taganema ja jätsiwad neli munka, ühe koera ja uhe
lanlu-neitsi, keda Haapsalnst oliwad kaasa wõtnud, herzogile maha. 1564 tõusis Kuusalu kihelkonnas üks
talupoeg üles, kes ütles ennast prohweti olema ja õpetas, et neljat päewa peab pühaks pidama, sest meie
Issand olla ükskord oma elns abi otsinud, mis ainnlt
neljas paelu olla temale andnud. See usk laotas ennast rutulise ajaga üle terwe Eesn ja Liiwi maa ja
tuuris luitu põlwe rahwa seas edasi. Ka nende ridade kirjutaja mäletab weel' kui uaesterahwas ueljapäewa ohtudel ei kedranud ega willu-kraasiuud. 29.
mail ja 24. juulil oli Rootsi, Daani ja Lübeki kaup-

«
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meeste mahel mere lahingud, kus Rootslased wöitjaks
jäiload. Wenelased kihutasiwad rüütlid omast mõisadest ära, ja et Riia maa rüütli selts Poola tingimiste sihil lõpetatud oli, sus kogusiwad nimetatud mehed
endid Riiga ja walitsesiwad isekeskis euestele päälikud, tuliwad Talliuuasse- ja audsid endid Rootsi sõjamäe teenistusesse. Need rüütlite iile jäänud sõjamäe
jätikesed nimetasimad eudid Liimi mcm mõisnikkudeks.
Riiast Talliuua poole tulles jäi üks kaunis suur selts
ueid Pärnu linna korterisse.. Ühe õhtu - pidu pääl,
raeherra juures, kuhu palju Rootsi ohmitserisid sai
mõõraks palutud, kus ka nimetatud Liimi mõisnikud
olimad. Kui kõik eudid purju pauuud ja magama
uinunud olimad, tapsimad Liimi mõisnikud hulga Rootsi
ohmitserisid salaja pääle karates ära ja kui kedagi
Rootslast linnas kätte saimad, pistsimad mõõgaga läbi.
Selle ulässu juures laskis keegi kogemata püssi, mis
läbi Rootslased kindluses üles ärkasimad ja Mõisnikud
meriste paadega minema peksimad. Tee pääl Riiga
tagasi minnes — kes aga nendest mcel Rootslaste
küüsi langes, selle eluküünal sai miibimata ära kustutatud. J a kõik teised Sakslased, kes uüüd meel Rootsi
teemstuses olimad, saimad ametist lahti lastud ehk mõtsimad ise eudid lahti, kui uägimad et asi juba mi kaugele
oli läinud, et ueid ueude äraaudja maimu pärast keegi
euam ei uskunud, ega teenistuses tahtnud pidada. 3cad
ühendasimad endid Kuura maa herzogiga ja tnlimad
Kolnmere lossi temaga ümber piirama, tegimad enestele
toredad ja kindlad telgid, nagn oleks eluks ajaks feie
elama tahtnud jääda ja endid pnlma pääle loalmistanud.
Rootslased tnlimad aga 600 ratsa sõjamehega, kihu-
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tasiwad Sakslased minema ja wõtsiwad kõik nende sojalaagri suure waraga ära, kus juures Sakslased kõik
oma woodid ja sulgest magadis-riided kaotasiwad, mille
üle Rootslased ualja heitsiwad. Kui Weue kuuiugos
Iwan Wassilsewitsh seda kuulda sai, et Saksad Päruus niisugust äraaudmise tempa oliwad teinud, wihastas ta kõige Sakste üle ja laskis Tartust kõik Saksad kas Siberisse Astrahani ehk Kaasani kubermangudesse wangi wiia, arwates, et nemad wõiwad ju
tema liuna niisama waenlaste kätte mängida.
1565 ja 1566 oli alaline sõda Kuura maa
herzogi ja Rootslaste wahel, kus wastastikku wäiksed
sõjasalgad nksleise maad käisiwad riisumas ja jälle
ära läksiwad oma pääkorterasse. Herzog Gotthardi,
kes ikka weel waheajal oli jõudnnd Pärnu linna oma
käes pidada, sai nüüd igalt poolt Rootslastest nii pigistatud, et januaril 1566 Pärnn linna täiesti maha
jättis ja Lääne maa, mis iseenesest juba küll paljaks
oli tehtud, ära taastada laskis ja kõik kohad loeel
läbi käia ja mis wõtta oli, ära rööwida ja põletada
mis kaasa ei sündinud wõtta, ja inimesed ära tappa,
kes aga kätte jnhtus. Selle pääle sõitis Herzog Riiga
ja säält Preisi nmale, kus ta ühe õrna Preisi priiltsessiga Anna von Meklenbnrgiga rõõmsaid pulmi pidas,
sellest hoolimata, et ta käed alles hilja werest aurasiwad. Kewade poole tnli ta tagasi Kuura maale oma
abikaasaga, kns teda mõisnikkudest wäga armsasti sai
wastu wõetud. Selsamal ajal hakkas Tallinnas jälle
katkn haigus möllama, kns palju Rootsi sõjamehi
surma saiwad. Juuli kuus sel aastal ajas Rootsi
sõjalaewastik Daani ja Saksa maa 200 kaubalacwa
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oma sadamasse ja wõitis HohlaM saare all Daani
sõjalaewastiku ära, kus 16 laewa kaljude ja liiwa
pääle puruks läksiwad, kaks admirali ja 9000 sõjameest surma saiwad.
Kuura maa Herzog hakkas pärast oma pulmi
riigiasju igapidi parandama. Liiwi maa rüütlid tostsiwad aga kaebtust kuninga Sigismundi juures herzogi
pääle, et tema olla Poola maa waeulastega ühes
nõuul ja palju nmid teisi kaebtusi, mis aga kuningas
ei usklinnd, waid ainnlt umbnsaldust tema sees äratas, nii et Liiwi maa kuberneeri amet tema käest ära
wõetud sai ja üks Poolakas sinna ametisse pandud.
Iauuaril 1568 läks Rootsi sõjakindral Kursel
Riia ja Lemsali liuna ja laskis sääl hulk Poolakaid
ära tappa. Selle wastu tuliwad Poolakad Eesti
maale, riisusiwad, poletasiwad ja tapsiwad kõik, mis
kätte saiwad. Ruuuawere weski juures Lääne maal
oli lahing, kns Rootslased pika wõitluse järele wiimaks
löödud saiwad.
Just sellel ajal pidasiwad Wene kuninga Iwani
oma ligidalt sugnlased nõuu, üht osa Wene maad
Poola knningale kätte mängida, mis tarwis wiimane
60,000 sõjameest oli kogunud ja teatud koha pääle
ise nelldega tõttas. Iwani poolwenda, kes ise ka äraandjate seltsis oli, siidanie tunnistuse walu pärast,
wimistas seda äraandmise plaani kuningale ülesse.
Iwan laskis süüalused ja kõik osawõtjad hirmsa piinamise teel ära hukata; ka nende sugulased, sõbrad,
naesed, lapsed, sulased, tüdrukud, mõisad, külad ja
mis ialgi weel nende nime oleks wõinud meelde
tuletada, maa päältgi ära kaotada.

Et ülewal nimetatud äraandmine nurja oli läinud, siis pidi mnidugi Poola fuiliugas oma sõjawäe
tagasi wiima. Waen tuuris ikka ülemal nimetatud
uelja kuninga wahel wana soodn edasi ja kas mahti
saiwad, tapsiwad ja riisusiload üksteise rahwast ja
maid, et üksgi fnlg ci jõna seda häda ja loiletsnst
ülesse kirjutada.
Sügisel 1568 tuliwad Liiwi maa mõisnikud
salgas Lääue ja Harju maale, Põletasiwad ja tapsiwad,
niis kätte saiwad. Sellel ajal lükkas ka Soome maa
Herzog Johann

oma wenna Eeriki Rootsi trooni päält ära ja sai
ise tema asemele kuningaks. Teised wõitlejad riigid
arwasiwad, nüüd ehk tnleb rähn mõne neildc wahel,
aga wõta näpust, Iohanuil oli knll nõuu Taanlastega
lepingut teha ja püüdis ka Wenelastega sedasama,
mille tarwis saadikud Weue maale saiwad saadetud,
keda aga Iwau Wassiljewitsch peksta laskis ja kõige
rahwa õiguste wasta wangi panna. Wene teenistuses
oliwad sellel ajal kaks kawalat Sakslast: Iohauu Taube,
ja Ebers Kruuse, kes Iwani juures suures auus seisiwad ja temale ka palju häid teenistusi tegiload.
Nimetatud mehed püüdsiwad esiti Tallinna Wene walitsuse alla awateleda — nagu snnrem osa Eesti maad
juba oli — aga see ei läiund ueil korda; siis pakküsiwad uemad Kuura maa herzogile hääde tingimistega Liiwi maa kuninga krooni, fee aga sai nende
pettusest aru ja ei wõtnud uende pakknnlist loasta.
Nüüd hakkasiwad nad Saare maa herzogi Magnus v.
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Holsteinia kaupa tegema, Ы siis ka nende ette kõneldlld tiligimistega leppis ja walulistas ennast Moskwasse minemise tarwis. Äkitselt oga hakkas Iwan
ise oma alamaid hirnisal kombel Narwas, Nowgorodis ja Pihkwas tapma. See temp ehmatas Herzog
Magnus v. Holsteini esiotsa ära, nii et asja lõpelnst
Tartns ära ootama jäi. Magnnse auuahnus ei andnnd aga järele, waid läks siisgi Moskwasse Iwan
Wassiljewitshi jutule, kes teda wäga lahkesti terwitas.
Selle aja sees, kui Herzog Magnus Mostvas wiibis
ja suure auustusega iiles peeti ja kuningaks üle Liilui
ja Eesti nrna nimetatud sai, kus Iwan wäga rõõmus
näitas olema ja lnbas kõik Saksad wangist lahti lasta,
ning neile iseäralised eesõigilsed anda ja neid anuslada, oliwad niölemad Rootslased kindral Krunseli juhatusel oma isamaa waenlaseks saanud, mis aga tühja
läks ja kurjategijad saiwad kõik nuheltud. Eesti maal
oli nüüd kaks parteid, kes alglõpmata maad riisnsiwad ja rahwast tapsiwad. Herzog Magnus omalt
poolt Wenelastcga seltsis ja Rootslased Ütsi omalt
poolt. Esimene saatis weel ühe salga Wene wäge
Soome Uloale, kes sääl üks hulk talupoegi ära tapsiwad. Et nüüd meie talupoegil enam elu kusagil ja
ka midagi suhu pista ei olnud, siis hakkasiwad nad
ise oma jõudu katsuma; wõtsiwad nniad ja tappariistad kätte ja kus iales waenlast kätte saiwad, hukati ära. Madise jõe ääresgi hnkasiwad talupojad
600 waenlast ära. Herzog piiras 30 nädalit Tallinna ümber ja ometi ci tnlnnd sellest midagi wälja
ning pidi sellesama ninaga tagasi minema.
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1570, 16. Septembril tuliwad jälle Wenelased
Tallinna alla, lõiwad endid teliskopli laagrisse, purustasiwad sel ajal sääl olewa ilusa metsa ära,' pidiwad
aga tagasi pöörama, ilma et midagi oleksiwad wõinud
teha. Eline ära minemist tapsiwad nad Kiwilu Fegfeuert lossis mõned mõisnikud ära ja wõtsiwad nende
wara kaasa. Sel kombel riisusiwad ja laastasiwad
nad terwe aasta Eesti maal. Teisel aastal 1571 6.
Januaril wõtsiwad kõik oma jõud ja nõuud kokku
tuliwad kolmat korda Talliuua alla ja lasksiwad nutu
päewa järgi nwöda suuretükkidega linna pääle, rikkusiwad kalaturul kiriku ära ja tegilvad kahju mõne
pommidega Olewiste kirikule. 3. Februaril saatsiwad
uemad 2000 reekoormat riisutud wara Eesti maalt
Wene maale. Talupojad oliwad uendest Harju ja
Järwa maakondades nii paljaks tehtud, et süaa, ihu
katet, ega pääwarju ueil ei olnud. Rootslased oliwad nüüd oma sõja Taanlastega lõpetanud ja Weue
tsaar Poolakatega lühikese aja pääle rahu tciuud, et
siis kõik oma jõudu kokku wõtta Balti urnade ära
wõtmise tarwis. Herzog Holstein, kes siis Wene teenistnses ühe osa Liiwi maa mõisnikkudega seltsis oli ja
Põltsamaa lossis korterit pidas ja et kõik iiulberkaudu
maa ära laastatud oli, aga ülespidamist ei wõinud
saada hulga rahwale, luis tema juures oli, selle pärast
läks Herzog Magnus Tartu liuna ühe osa oma wäega
elama, aga teine osa rüütlid wõtsiwad Ubakaln kiila
junres Wittensteini lossis korterit, kust. nad alglõpmata talupoegi rüüstamas käisiwad. Ubakalu rüütlite esinik oli Iürgeu Tiesenhausen. Jakobi päewa
ajal hakkas jälle Tallinnas katku haigus rahwast tapma
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ja pääle selle suur nälg rahlvast piinama, nii et järgmine mõistusõna sel ajal igal pool kunlda oli: „ J n mal on kõige maailma nuhtlust Balti nlaade pääle
saatnud." — Sel aastal saiwad ka kõik Saksad Tartns ära tapetud ja nende wara riisntnd, selle pärast
et paar n'iütlid oliwad waenlastega kokku mäugiuud,
mis teistele niisama oimetust kaela tõmbas.

1572, 1. augustil tuli Rootsi kuuingas Johann
Tallinna, oina maakondasid waatama ja temaga seltsis
Pontns dc la Garde suureuia osa Rootsi sõjamäega
ja hakkas tugewamini Wenelastele naha pääle käima.
Sügise nolvembri kuul tuli Wene tsaar ise 80,000
mehega Lüwj maale. Knst ta läbi läks, sai kõik
tule ja mõõgaga maa päält ära kaotatud. Eesti maale
jõudes sai tema sõjawägi mitmesse liiki laiali lahutatud lossisid ja tantsisid sisse wõtma. Keda Iwan
mõisnikkudest kätte sai, laskis kõik piinamise teel ära
hukata.
12. aprillil sai Herzog Magnus Nowgorodis Liimi
maa kuningaks kroonitnd ja tema pulmad fäälsamas
peetud, Wene printsessi Maria, Iwani lelle-tütrega.
Iwan oli ise oma kahe printsiga pulmas, kus ta wäga
palju lusti ja nalja tegi ning naljakaid tantsnsid tantsis.
Kord istns tema mõne noore munga juurde ja laulis
nendega seltsis Atanista usu-tunnistnst, knhn juurde ta
pulgaga takti lõi ja kui mungad ei jõudnud uii ruttu
kaasa laulda, siis lõi tema taktikepiga, nagu muudgi
kannatamatu laulu-juhatajad, ühe teise järele meestele
kõrmu nlööda, nii et weri Pääd mööda maha jooksis.
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Mis weel 1572—1584^ Iwani surmast saadik
temast ütelda on ja meie Eestlastesse puudub, jutllstau siill lühidelt aiuult seda, mis tähtsamad asjad on.
Rootsi kuuiugas oli omale Shotlasi abiks toonud
ja Balti maa umsuikud, kes niisama igapidi sõja
tarwis kõlbmata oliwad, kui esimesed ja ühte puhku
mässamist tegiwad, waenlaste poole üle läksiwad ja
euam Rootslastele kahjuks kui kasuks oliwad. Nimetatud Rootsi abid läksiwad isekeskis karwupidi kokku.
Näituseks: Rakwere liuna ümber piiramise juures Ш!siwad mehed riidu, kus rnõisuikud 1500 Schotlast,
jalawäge, maha raiusiwad ja aiuult 80 meest järele
jätsiwad. Schotti ratsawägi waatas päält, kui ueude
wendi tapeti, ega julgenud appi minna, nägu tehes,
nagu 'poleks see nendesse pnutnnndgi. Maa oli enamasti nüüd juba kõigi losside ja kindlustega Wenelaste käes ja Rootsi sõjawägi oli nõrgaks jäänud, siis
käisiwad mõisnikud, kes Rootsi teenistuses oliwad,
Järwa, Wiru ja Tartu maakonua läbi, tapsid, Põletasid ja rüüstasiwad kõik ära, mis kätte saiwad ja
ette juhtus. Selleaegne ajakirjanik ütleb, et mitte
üht koera ega kassigi ei jääuud järele.
Lääne maa lossid oliwad weel osalt Rootslaste
käes, kuhu sisse rüütlid elawa asusiwad, ja üsua
rõõmsasti elasiwad ning iseendid kui koeri Püstolitega
maha kõmmutasiwad.
Ümberkaudse talupoegadega käisiwad uad uiisama
hiruisal kombel ümber, kui Moskwa tsaar Iwan. Sügise selsamal aastal wõitsiwad Riiglased ühe kuulsa
mererööloli, Muukbek, kiuui ja wiskasiwad üle parda
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IN erde. Et Liiwi mõisnikkudel Rootsi Walitsuse käest
palka saada 9 J f a | 3 silmapilk ära maksta ei jõutud, siis
andsiwad uad Lääne maa lossid Daanlaste kätte, kes
neile 800 guldnat lubas ja kui uad Saare maale,
kus Daani walitseja elas, läksiwad raha saama, ei
antud neile midagi, sest ühe osa sellest rahast Parisiwad Tallinna kaupmehed, kelledele rüütlid wõlgu oliwad ja teise osa Lääue maa talllpojad, keda nad oliш о riisunud. Siin oli nüüd mõisnikkude müa kurjus
iseennast löönud.

1575 tuli hulk Wenelafi ja Tatarlasi Tallinna
alla ja põletasiwad ilusa Brigiti kloostri ära, wiisiwad nonned wangi ning tapsiwad talupojad, kes sääl
oliwad peagu paika leidnud, naeste ja lastega ära. Шаіу
was oliwad paksndcs metsades warju paikades suure
lume sees elamas, knst neid Tatarlased ja Wenelased
ülesse otsisiwad ja ajasiload kui loomad ees Wene
maale wangi.
1576, 12. Webruaril wõtsiwad Wenelased Kapfallt lossi ära,. mis Saksa mõisnikkude kaitsemise all
oli. Kui Wenelased linna lossi sisse läksiwad, kus
ühes lossi toas üks selts rüütlid lusti pidasiwad, kus
üks mõisnik paar nägusad neiud weel põlwe pääl hoidis.
Üks noor Wene würst ütles Heinrik Poismannile,
Herzog Vtagnuse kammerjunkrile: „ M i s inimesed Teie
Sakslased onieti olete, kui meie oleksime säärase kindlnse nii hõlpsast waeolasele ära andnud, siis poleks
meie julgenud maailma ees oma silmigi enam üles
tõsta ja Teie mängite weel neiudega, Teie Sakslased
ei tunne häbi ei auu."
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Palju wiletsust ja õnnetust oli üle Balti maa
tulnud, iuimescd, kes enne siidi, sametit ja briljantisid
kandsiwad, oliwad alasti ega wõinud enam oma ihugi
katta. Rnssowins jutustab ühest rikkast prouast Auua
v. Tiesenhausenist, kellele wõõralt maalt sai kleidimeister kutsutud ja terwe Liiwi maa rääkis sellest kleidist.
Tema rikkus oli armuta suur ja kui wiimaks Haapsalus
ära suri, siis ei olnud enam särki, ega palakat, millega
puusärki oleks wõinud panna, waid sai alasti hauda
pandud, mis üle waenlased weel pilkasiwad ja naljatasiwad. 26. jnulil 1576 läksiwad 50 waeseks riisutud talupoega ja langesiwad Orrentali külas 400 Tatarlase pääle, nende päälehakkamme olnnd nii mehine, et sunrem osa Tatarlasi ära tapsiwad ja riisusiwad palju asju
nende käest omale, kns ka weel 80 ilusat tütarlaste
hobust ucndele saagiks sai. See mehine töö andis
Tallinna kuberueerile julgust linna ümberkaudu talnpoegadele Wene all olewaid külasid ja linnasid rööwida.
Mis pääle siis üks linna sell Iuo Shenkenberg oma
ümber 400 talupoega korjas ja liunawalitsus muretses
neile hääd sõjariistad kätte. — Nemad saiwad iga päew
hästi õpetatud sõja tarlois, wiimaks tegiwad uiisugusid
wägewaid tegusid ja lõiwad igal pool jala päält waenlast pnruks. Iuo Shenkenberg, talnpoegade päämees
sai nii knnlsaks Wene ja Balti maal, et teda hakati
põhjamaa Haninbaliks nimetama.
1577 tuliwad
50,000 Wene sõjameest würst Misstistlawi ja 'Kaltzowi
juhatusel Talliuua- alla ja hakkasiwad pommisid 25.
lannaril linna pääle puistama, kus hulgas ka 225 naelased oliwad. Alaliue suuretüki laskmine kestis mitu
päewa. Pühapäewa hommikul 27. januari! kukkus

jutluse ajal üts kuul Nigulisti kiriku aknast sisse;
kuulid lõppesiwad waenlasel wiimaks ära, siis tegiwad
nemad suurtest muna-kiwidest, uns Brigiti kloostri
seintest wõtsiwad. Üks selts Tatarlasi läksiwad üle jäe
Tallinna alt Soome maale, riisusiwad ja tapsiwad sääl
rahwast. Tagasi tulles tõiwad palju inimesi kaasas
wangi ja et jäe katki läks, uppus uendest 500 sõjameest
ära ja ka kõik wangid keda nemad oliwad kaasa toonud.
Tallinna nmberpiiramine kestis kaua aega, waenlased
saiwad alati wahwasti tagasi löödnd. 16. webruaril
wedasiwad Sakslased 3 suurtsugu Wene meest, mis oliwad
niaha lastud jalgupidi linna wärawa juurde ja riisusiwad
nende ilnsad kallid linuunahka kasukad ära.
Et Tallinn tublisti wastu paui, pidi waenlane
11. märtsil ära minema ja pööras oma teed Weuemaa poole tagasi. Schenkenberg oma talupoegadega
wõitis enamasti kõik lossid Wenelaste käest tagasi ja
saiwad oma meestega palju wara nende käest. Ka
Pärnu linna wõitsiwad talupojad ära ja tõiwad palju
Wenelasi ja Sakslasi säält Tallinna wangi. Schenkenberg oma wäega wõitis ühe ainsama ratsa sõidn pää!
Laiuse, Raktvere, Haapsalu ja Lihula alewid Wenelaste
käest ära tõi ja 600 sarwlooma kaasa.
Scheukenbergi ees oliwad Wenelased nii hädas, et
ei tohtinnd enam püädgi lossi aknatest wälja pista.
Et nüüd talupojad igal pool wõitjad oliwad ja suurt
saaki saiwad, siis tuli wihkawiue rüütlite sõjameeste
ja talupoegade wahel, mis aga Tallirnrn kuberneer
ära lepitas. —
Ülemal nimetatud kaks mõisnikku Iohanues Taube
ja Ebers Kruuse, kes Wene tsaari teenistuses oliwad
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olnud ja sette läbi palju kahju Balti lüaale teiuud,
hakkasiwad muid Iwaui juures langema. Nende asi
läks Moskwas halwaks ja selle pärast pakkusiwad uad
endid Rootsi teenistusse, aga sääl ei olnud neil muud
oodata, kui pääde kaotamist, siis andsiwad nad endid
Poola kuninga tcenistnsse, et nad ka sääl oina äraandmise tööd edasi tegiwad ja ehk knll nende pääle
kaebati, mõistsiwad nad siisgi oma asja nii seada ja
kõneleda, et neile Poola kuningas Liiwi maal suured
mõisad ja ka pajukast pääle kauba audis ja baroni

auu sisse tõstetud saiwad.
Hertsogi Magnus« pääle tõsteti wale kaebtust,
mille järele Iwan Wassiljewitsch teda olla Liiwi maa
kuningaks teinud, et tema Poolakatega ühes nõuus
olla. Tsaar tuli Liiwi maale ja tegi esmalt Kokenhnseni kõige rahwaga maa tasa.
1577, 28. augustil tuli Iwan Wassiljewitsch
Wendern linna alla, kus kuningas Magnus sellel ajal
elas. Magnus läks temale wastu ja laskis ennast
põlwili maha, kes teda üles tõstis ning haugiltama
ja ähwardama hakkas. Selle pääle käskis tsaar Magnuse oma 25 kaaslasega wangi panna ja linna rahwast
piinama hakata.
Palju inimesi põgenesiwad, lossi-kantsidesse. Wiis
päewa sai loss ümber piiratnd ja fui ena ni ei jõutud
wasta panna, siis kogusiwad kõik euuast ühte suurde
saali ja lasksiwad püssirohtu keldris põlema pista,
mis läbi kõik kiudlus rahwaga wasta taewast ülesse
teudas. Mõned oliwad endid alla keldritesse ära peitnud, keda pärast üles leiti ja kõik hirmsa piinamisega
teise ilma saadeti. Ühe sõjameeste salga saatis Iwan
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Wolmari liuna, kes kõik linna elanikud Wendenisse
tõiwad ja siis selsamal kombel ära hukatud saiwad.
Pääle selle läks Iwan oma sõjawäega Pihkwa linna
ja kõik wangid, kes kaasa oliwad toodud ehk linnas
leida oli, Saksa sugust, saiwad Moskwasse saadetud.
Kuuiugas Magnus sai küll hiljemini lahti lastud ja
jäi weel ametisse; aga 1578 lõi ta täiesti Wene parteist lahti, asus Piltenisse Kuura maale elama ja audis ennast täiesti Poola maa Walitsuse alla.
Kewadel 1578 oli Tallinna maal suur nälja
häda. Poola kuningas saatis Tallinna ja maa rahwale 100 sälitist rukkid ja leiti sellel ajal ka suur
walaskala, mis liiwa pääl Riia lähedale kiuni oli
jäänud; ta vikus oli seitse sülda. Wene tsar Iwan
jäi nüüd Moskwasse rahuliste ootaina, ega näinud
enam tähelegi panema seda, niis Balti maal sündis.
Suurema osa Eesti maad oliwad Rootslased
Scheukenbergi abil juba Wenelaste käest tagasi wõitnnd. Rakwere linna juurde oli üks uus selts Tatarlasi Wene maalt saadetud, seda tagasi wõitma, Rootsi
sõjamehed ei julgenud wasta hakata, waid põgenesiwad
Tallinna. Selle wastu läks aga Schenkenberg oma
talupoegadega üksi Wenelaste wasta, ta rohmis ilag
pool waenlasi maha ja sõdis nii wahwasti, et kõik
imeks paniwad. Sattus aga kogemata 60 mehega
Wenewäe keskele ja sai wangi wõetnd, tema kaaslased
poodi Rakweres kohe kõik ülesse, aga Schenkenbergi
ennast wiidi Moskwasse tsari junrde, kui suurt sõjasaaki, kes teda ära tappa laskis, ehk kiill Schenkenberg
enese eest 3 kõige sunremat, Rootsi wangis olewat
Wene bojaari lahti lubas toimetada. Schenkeubergi
8
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asemele walitsesiwad talupojad enestele ühe teise ülema
ja wõitsiwad wana soodu edasi. Poola kuningas
Stefan, kes wäga auus ja wahwa mees oli, awas
sõda Moskwa tsaariga, kelle wäed nüüd igal pool löödud saiwad, nii et Wenelane ruttu rahu pidi tegema.
Rootslased oliwad nüüd üksi terwe Eesü maa isandad
ja Poolakad Liiwi ja Kuura maa peremehed. Poola
sõjawägede pääjuhataja oli suur kantsler Zamaiski
ja Rootslaste kõige ülem sõja-kindral oli Pontus de
la Garde jci Carl-Heinrichs-Sohn Horn. Et nüüd
sõda üle raja Wene maa sisse oli wiidud ja igal pool
Wenelased löödud saiwad, siis palus Iwan Wassiljewitsch paawsti enese ja Poola kuninga wahel lepitust
teha ja lubas Katoliku usku oma rahwaga wastu
wõtta. Paawst saatis omalt poolt lepitajad ja mõned
Iesnidid seltsis Moskwasse, kellel wiimaks ometi korda
läks, rahnlepitnst nende kahe kuningate wahel 10 aasta
pääle teha. Ka wiimased Wenelased pidiwad niiiid
weel Tartnst wälja minema, kus juba 20 aastat
Wene walitsus sees oli olnud. Poola kuningas hakas
Liiwi maa rahwa elu iga pidi parandama, aga andis
Katoliku usule eesõigust euam kui Luteruse usule.
Ka kaotas tema mõued wanad õigused ära, mis linnadele juba ammust ajast oliwad Rooma keisrite
poolest >antud. Näituseks sai see õigus nendelt ära
wõetud, mille järele rüütlid linna kodanikud ise oma
seaduse järele sel kombel tappa wõisiwad, nagu ülemal
nimetatud Johann Üksküla v. Riesenberg neid Tallinnas ära hukkas. Ka laskis see auus kuningas Liiwi
maa talupoegadest ühe hulga enese ette tulla ja kuulutas neile awalikult: „Mina tahan teie elu paran-
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taba ja witsadega peksmist ära kaotada. Kui keegi
teilest midagi kurja teeb, siis saab ta rahaga trahwitud ehk istub tehtud süü eest kinni." Inimesed olim d aga nii ära kurnatud ja piinatud, et lasksiwad
eudid põl.l ili kuuiuga ette maha ning palusiwad wana
wiisi paate kõik asjad jätta, sest nemad olla ikka näinud, et iga kord, kui midagi muutust tuleb, nende elu
weel hnllemaks läheb ja enam maksu pääle pannakse,
mis pääle kuningas olla naeratades ütelnud: „Laske
need Gibeoni mehed olla!" s. o. puuraiujaks ja weekandjaks jääda.
Weue maa oli nüüd rahule jäänud, aga Poola
ja Rootsi kuningate wahel tõusis suur waidlus Eesti
maa pärast; mõlemad arwasiwad omal suurema õiguse olema seda maad pärida. Selle asja läbi rääümiseks saatis kuningas Stefan oma saadiku Warzewitsh'i Rootsi kuninga juurde, kelle käest järgmine wastns tuli: „Meie oleme wana Gotlaste järele tulijad,
kes Asia ja Europa ära wõtsiwad, selle pärast tahame
ka nüüd oma õiguste eest weel paremini wõidelda,
U\\ meie esiwanemad oliwad seda teinud." Warzewit sh andis ka Rootsi kuuingale uõuu Poola kuningaga
ühendada ja kõik Saksa mõisnikud Balti maadest
wälja ajada ja nende nimegi siit maalt ära kaotada,
sest nemad pole siin nluud teinud kui algldpmata
rahu rikunud ja tülitegijad olnud. Warzewitsh pidi
korra selle pärast oma elu kaotama, kui Liiwi maalt
läbi reisis. — Rootslased sõdisiwad weel Venelastega
edasi ja wiisiwad oma lipud kuni siniste mägedeni.
Wiimaks sailuad ometi Wene wäed ära wõidetud ja
rahu tehtud mõlemate riikide wahel. Iwan Wassil8»
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jewitshi wiimane oma rahwa wastu hirmus möllamine ja were walamine oli weel nende kindluste elanikkude wastu, mis Rootsi lepinguga Wene maale tagasi
saiwad antud.
Poola kuningas laskis jälle Iesuidid Liiwi maal
elutsema hakata ja püüdis iga pidi Katoliiklastele nõuuks
ja abiks olla, niisamati ka Rootsi kuningas Johan
oli Luteruse usuliste wastu.
Krakaus sai suur Maapäew peetud, kus mõisad
ja külad ära jaotati ja kingiti. Mõisnikkudel, kellel
kirjade järele wanematest päritud mõisad oliwad, saiwad omad mõisad tagasi. Palju jäiwad aga ilma
ehk neil küll õiged kirjad käes oliwad. Üks maailma
kuulus selleaegne Sakslane Fahrenbach, kes esmalt
Wette, pärast Daani ja Rootsi teenistuses oli, sai
uinid lõpetuseks Poola kuninga käest suured mõisad
ja 1000 hinge talupoegi kingituseks. Ka ülemal
nimetatud Taube ja Kruse saiwad suured ja kõige
paremad mõisad Tartu kreisist kingituseks; ilma selle
pääle hoolimata, et neid isamaa äraandjateks oli
tehtud, aga nad mõistsiwad hästi kuningale waletada,
kes neid tingimata uskus. Poolakad lasksiwad ülemal öeldud Maapäewa pääl ühe wäikese poisi enne
pähä õpitud pika kõne pidada, kus ka Liiwi mõisnikkude poolt saadikud, kes kõik seda kõuet päält kuulasiwad, mille kõnes öeldud oli, et Sakslased üle mere
tagasi saaksiwad saadetud. Kära läks ikka suuremaks
kahe usu waiululikkude wahel, kus Luteruse usulised
palju kannatama pidiwad. Sinna juurde tuli weel
riid Pilteni maakonna pärast, mis endise Liiwi kuninga
Magnuse päralt oli ja nüüd pärast tema surma Daani
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kuningas omale tahtis pärida. Poolalale ja Pieltni
elanikkude wahel oli mitu korda werewalamine, mis
aga wiimaks Margraf v. Brandenburgi wahenduse
läbi lepitatud sai.
Aastal 1584, 28. Märtsil suri Iwan Wassiljewitsh ära, keda liiarnmega Iwan Hirmus ajakirjad
nimetawad. Tema sündis 1528 Moskwas. Iwan
Hirnlsa isa nimetab ajalugu Wassili suur. Tema
ema oli ühe Poola würsti Glinzki tütar — Helena.
Isa Wassili oli juba wäga wali inimene. Ema
Helena. Neist sündis Wassili ilmale. Tema sees
wõitlesiwad häädus ja kurjus. 12. eluaastal wõitis ta Walitsuse ohjad lelle juhatusel juba oma
kätte. Lell tahtis ise kuningaks saada, oga tema tahtmine läks nurja ja kuninglik lell kaotas oma pää.
Rahwas lootsiwad palju omast Iwanist, mis ka esiõtsa nõnda näitas. Kui Iwan täieks meheks oli
kswaanud, sai tema täielise tugewa mehe suuruse ja
rammu, oli kaunis paks ja priske silmist, wäikesed
kiirgawad silmad, kõrge toreda ninaga ja ei naernud
mitte muidn kui wihane oli. Loomuse poolest oli
temal hää mõistus ja nleeles pidamise jõud. Jumala
teenistuse ajal näitas ta wäga püha uägu ja wäga
wälja. Walitsuse asjus oli ta wäga tüdinemata.
Kuulas teatud kinuitatud aegadel oma alamate palwcd ja täitis neid wiibimata ja õieti. Riigiametnikkusid nimetas ta ise, ilma selle pääle waatamata,
mis silgust ehk seisusest keegi oli. Mõistis hääd tublid ametuikud wälja walitseda, kellest. keegi ei tohtiuud ega julgenud silma pista lasta, kes seda siisgi
tegi, neid trahwis ja laskis kohe ametist lahti. Amet-
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nikud pidiwad kõigile õigust tegema ühte wiisi, oli
see ülem ehk alam, wõõras ehk oma.
Ainult juuta wihtas tema. Ta kutsus wõõrast
rahwast oma riiki Wene rahwa harimiseks ja andis
neile hääd Palka. Usu asjas ei kiusanud \a kedagi
taga. Wõitis Kasani ja Astrahani kuningriigi oma
alla ja osast ka Siberi maa. Ühendas paljn würsti
riikisid Wene maaga ja tegi Wene maa kuningriigiks,
kelle kuningaks ehk tsariks ta ennast nimetas. Temal
oli wäga palzu häid mainin ollnsid ja moonist, mis
ühel täielisel kuningal ja lvürstil peab olema, aga
tema kurjus ja ülekohus oli suurem kui häädused:
Tema pääpüüdmine oli oma riiki laiendada ja suureks maailma riigiks teha, nagn Noonla riik oli, kelle
walitsejate sugust ta ka tõesti kahe Kreeka printsessi
läbi oli, kes Wene niaa würstide abikaasaks oliwad
saanud, nn et keisri Augustuse weri tema soontes
jooksis. Oma riiki laiendada pruukis ta kõiksugnsid
abinbuusid. Tema uhkus, kõrkus ja toredus oli nii
suur, et ta kõiki teisa riikide walitscjaid põlgas ja
omaks kannupoisiks pidas. Kuis ta oma rahwaga ja
wõidetud waenlastega ümber käis, nägiwad lngejad
juba eespool. Shahi ja kaarta mängis ta wäga hää
meelega; käis aga oma kaasmängijatega nagu kass
hiirtega ümber, kui tema kaotas siis lastis ta oma
wastasmängijaid nuhelda, aga kes temale ise oma
hää meelega kaotas, seda laskis ta hirmsast piitsadega peksta, kui üht laiska ja kartlikku inimest. Kui
keegi tahtis õnnetuse eest hoida ja mitte knninga lossis
teenida, fee sai ära surmatud selle nime all, et tema
kuninga elu järele õngitseda.
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1584 Hertas tema põdema. Enne surma manitses ta oma poega paremini lualitseda, kui tema ise
oli walitsenud; ja käskis kõigile, kellelt tema oli ülekohtusel kombel midagi ära wõtnud, kahewõrra tagasi
maksta. Lõpetuseks palus, et Jumal tema poja laseks kõige maailma walitsejaks saada ja sellega lõpetas ta oma hirmurikast elu 57 aasta wanaduses 1584.
Moskwa auujärje pääle astus Iwau Wassiljewitschi poeg Feodor, kellele tema nooruse Pärast eestkostja würst Belski sai nimetatud. Belski tahtis aga
ise oma kätt Wene kuninga krooni järele sirutada ja
selle pärast langes ta, ja Feodor sai 31. juunil 1584
awalikult kuuiugaks kroonitud. Selle aja sees, kui
Moskwas üleiual nimetatud asjad ette tuliwad, pidas
Poola kuuiugas Stefan teist korda Krakaus maapäelua,
kus mitnied mõisnikud oma pääd isamaa äraandmise
pärast kaotasiwad. Nõuu sai peetud, et weel paar
aastat Wene maaga rahu pikeutada ja Krimmi Tatarlastega sõda edasi pidada, kes oliwad julgeuud Poolakaid pahandada. Rootslastega ja Baltlastega kestis
waidlus Poola kuuiugal edasi. Rootsi kuulus sõjakindral Pontus de la Garde, kes ka künniga Johanni
wäimees oli, uppus just sellel kibedal ajal ära ja sai
maha maetud Tallinna Dooinkinku, kus tänapäewam
tema auukilvi pääl wapra mehe wahwust ja kuulsust
lugeda wõib. Sakslased aga mässasiwad salaja Rootslastega Poolakate wasta, mis siis Poola kuuiugat suudis, kõwa käsku anda 13. nowembri kuu päewaks kõik
Neunlühleni juures koos olema, kus siis Sandunliri
maakonna walitseja Pekuslawski neile järgmise ladina
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keele kõne pidas, mis tenia sekretär Paul Wernike
mõisnikkudele Saksa keelde ümber pani: „Kuningal on
hale meel, et Jumala nuhtlused nii palju Liiwi maa
üle on kogunud ja uii kaua aega wältanmd, mis tema
ainu üksi selle pärast on Liiwi maale tulla lasknud, et
mõisnikud waeseid talupoegi ilma armuta ou piinannd,
neile kõige hirmsamat koonnat pääle pannud, ja mis kõige
tooremate paganate maal ei saa tehtud, seda teewad
ainult Liiwi mõisnikud oma talupoegadega, ja kellegi
maa mõisnikud 'pofe sellel kombel piinanud, waewauud ja neid kröninud ja koleda orjuse alla pannud,
sel mõõdul, kui Liiwi maa mõisnikud ou seda teinud.
Arwake, et Iuiual ei ole ise mitte üks kord neile
õnnetumatele appi tulnud, keda tema teie Walitsuse alla
oli korraks andnud. Selle pärast ou kuninglik kõrgus
seda hääks arwanud, et enam edespidi tema madalama
soost alamad Liiwi maal ei tohi piiuatud saada ega
orjaikket rohkem kanda, kui kõik teised Poola talupojad." Pääle selle auti mõisnikkndele süüks, et uemad kahenäolised ja mitte trullid riigi alamad ei
olla; selle pärast nõuab kuningas, et niisngnsid temale
teada antud saaks Pääle selle saiwad meel mõned
kohtuasjade uuendused Liiwi mõisnikkndele ette pandud
ja Pekuslawski nõudis, et Liiwi mõisnikud Maapäewale
oma poolt saadiknid saadaksiwad. Niisnguse noomi«mise wabanduseks saatsiwad Liiwi Sakslased frnire wabanduse kirja kuningale, ülemal nimetatud Ladina keeli
kõne pääle, nlis tenia mitte klinlda ei wõtnud ja kullingas nõudis, et wiibimata kõik tema kasud ja seadused
pidiwad Liiwi maal täidetud saama, mis Riia linna
elanikuio iseäranis sunre hirmu ja kartllsega täitis,
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sest nemad oliwad seaduse üle astuilud. Just sellel
silmapilgul, kus meie maa talupoegade elu ja õigused
pidiwad parandatud saama, suri kuningas Stefanus
ära. See auus ja Kallis kuniugas läks ühe Saksa
tohtri käe all hauda. Kuningas, oma õnnetuseks, ei
nwtnnd Italia tohtrit Bustellat, waid Sakslast Simmeonit kllnlda, kes temale punsärgi naelaks oli, kurja
nõnnga, haiguse parandamise juures. Tema andis
kuningale nõuu, haiguse ajal wiina juua, mis Bnstella keelanud oli, sest Snneoni nõuu oli haigusele
kahjulik. Ajakirjad kahetsewad wäga seda hääd, aunsat ja wahniat riigiisat, kelle läbi Poola riik rutulise ajaga hää korralise elu järje pääle tõusis, taga.
Tema läbi sai ka praegune Ukräini maa, mis sellel
ajal tühi laan oli, ilnsate külade ja linnadega täidetnd ja andis kasakatele iseäralise riigi seäduse tuiijl,
Ulis ueid enani rööwimise tööd edasi teha ei lasknud.
Kuninga surma järele püüdsiwad Poola seltsid Liiwimaa mõisnikkudega rähn pidada, et nemad mässama
ei hakkaks. Wenelaste ja Rootslaste wahel oli 1587
sõjariistade rahuaeg lõppenud. Saadikute läbirääkimme ei pikendanud rahuaega mitte ja Wenelased
tuliwad sunre sõjawäega, wõtsiwad Jamburgi ja Ilvangorodi kindlnsed Rootslaste käest ära, mis pääle hiljemini Rootslased oma sõjawäega Moskwast saadik
Wene maad riiüstasiwad ja laastasiwad, kuni wiimaks
Feodor Iioanowitsch rähn tegi, ehk küll raske süda^
mega; sest ta tahtis kõige wähemast raha eest Tartn,
Narwa ja Iambnrgi maakonnad Wene maaga ühendada.
Poola maal tuliwad uüüd suured segased ajad;
aidlewluine ja parteide waenuline olek tuubis mitu
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cmstctt edasi, enne kui nemad enestele kuningat saiwad, sest et Stefanil pärijat ei olnud. Kõige selle
pika aja sees oli nüüd Liiwi rüütlitel aega mõtelda
ja oma eest Poola riigi päewal kosta, sest praegusel
ajuta riigi walitsusel ei olnud milgi kombel wõimalik
waeste wangistatud Liiwi talupoegade pääle mõteldagi;
pääle selle ei olnud nende eest ühtegi kostjat riigi
päewa pääl; selle wastu rüütlitel oli alati sääl seltsides hääled ja asemikud, kes neude sugulased ehk
sobrad oliwad.
Tähelepanemise wäärt ja naljakas on rüütlite
päämehe v. Roosna Ieremia nutu laul, mis ta 20.
junil 1587 Warshawis pidas. See kõne on nii hale
naljakas, just uagu üks suur rikas mees kisendaks llälja
ja tühja kõhu pärast, kellel alati kallid road laua
pääl aurawad.
See polnud aga muud midagi, kui maskeerimine
ehk walis näo tegemine.
5. augustil 1587 sai üleüldine rahu Poola
riigis kuulutatud, kus kuninga walimine pääle hakas.
Kanditaadid oliwad: Moskwa suurwürst Feodor, Rootsi
kuninga poeg Sigismund, Sibenbürgeri würst Sigismund ja Austria pääherzog Maksimilian. Pika
waidlemise pääle sai ometi otsus tehtud ja Rootsi
kuuinga poeg
Sigismund
Poola kuningaks walitsetud, mis aga siisgi ilnm werewalamata ei sündinud; sest et Austria pääherzog,
kellel ka kaunis suur hääle õigus oli, tahtis wägisi

Ш
Poola riigi kuningaks saada, sai aga ometi wiimaks
ära wõidetud ja langes ise oma seltslastega wangi,
kellest mõned suured Poola wägewad mõisnikud omad
pääd kaotasiwad. Ja nende seltslaste ilusad tütred
Italia mõrtsukatele awalikult Krakau liuna turu pääl
ära müüdut» saiwad. Sigismundi walitsus oli enauiaste sõjaline, mi§ iseäranis Katoliku usk oma
Icsuiitlastega tegi, keda kuuingas tahtis nii hästi
Poola kui Rootsi maal, kelle kuuingas ta nks aeg ka
hiljemini on, täieliseks riigi usuks muuta. Liiwi maa
pääle pandi suured maksud, ka loomade, metsa punde,
tühja maatükkide ja tuhagi pääle saiwad maksud paudud. Poola seltsid tcihtsiwad Eesti niaad oma riigiga
ühendada, mis kuningas esiti küll ei lubauud, aga pärast
tahtis, Ulis Rootsi walitsns milgi wiistl ei lilbanud.
Suwel 1590 oliwad Poola ja Rootsi knningas
(isa ja poeg) mõlemad Tallinnas koos nõuupidamisel
mitme tähtsa asja pärast. Pidiload aga mõlemad
ruttu ära minema, sest isat hüüdis sõnakuulmatumad
ülemad ja poega Türgi sõda koju tagasi. Esimeue
tahtis poega Tallinnast mägise kaasa wiia Rootsi
maale, mis aga Poolakad miski nõuuga ei lubauud;
sest ueil oli juba kord niisugrnie õnnetus, et kuningas
Anshua, Herzog Prantsuse maalt, pärast seda kui ueli
kuud oli lualitseilud, ühel ööl putku paui.
1Õ91 oli jälle katku haigus Tallinnas möllamas,
"kns 5000 inimest liihikese ajaga hinge heitsiwad.
Selsamal aastal walmistas Rootsi knningas Johann
Wene maa wastu ühe suure sõja, et temale surma
hoopi anda, aga saatus mõtles teist wiisi ja kutsus
Iohanui 17. nowembril 1591 siit maailmast ära.

124

Kuninga Johanni surmaga oli nüüd Poola kuningas Sigismund ka Rootsi kuningaks saanud. Et tema
aga kahes kohas korraga ci mõinud elada ja walitseda,
siis pidi tema äraolemise ajal Südermannlandi Herzog
Rootsi riiki walitsema. — Aga herzogi waenlased
äratasiwad umbusaldust kuninga juures, nlis läbi
suured riiud ja pärast sõda Rootsi ja Poola iuaa
wahel tuli Poola kuuingas Sigismund sai 19. webruaril
1593 Rootsi kuningaks kroonitud. Selle aja sees,
kui kuuingas Rootsi maal wiibis, tegiwad Poolakad ja
Iesuiitlased Rootslastele iga pidi pussi ja sai Katoliku
usk awalikuks Rootsi riigi usuks tõstetud.
Kuuingas jättis Rootsi maa 14. juulil 1594
aastal maha ja sõitis 44 laewaga Danzigi linna ja
säält Poola maale. Pääle knninga ärasõitmist palus
riiginõuukogu herzogi Kaarlit Walitsuse ohjad oma
kätte wõtta ja saiwad paawstlased ja Jesuiidid maalt
wälja aetud. 1595, 18. mail tehti Wenelastega
uued rahu te innud (wahed), kinnitamata aja pääle,
kus siis Ees ' maa täiesti Rootsi omaks jäi, ainnlt
Keksholmi lo, sai Wenelastele. See rähn, mis iol
tehtud, ei rõõmustailud ii,i Eesti maad, waid kõik
Hansa linnad wõisiwad nünd jälle oma endist kaubitsemist wana wiisi edasi toimetada. Poola ja Rootsi
maa wahel oli aga juba tuli põlemas, mis pärast
üsna lõkkenm läks. Rootsi naaber, Wene tsaar Feodor Iwanowitsh suri 1597 ära ja jättis riigi Walitsuse rahwa soowimise pääle oma abikaasa wenna
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katte nii kauaks kui auujärjepärija Dimitri pidi kaswama. Ajakirjad jutustawad, et Boris Goduuow
olla lasknud auujärjepärija salaja ära tappa, selle
pärast et temas on nähtud, nagu suure isa juures,
juba lapsest saadik üht suurt were jäuulist olekut. Ta
teinud lunie pallidest inimese mudelid ja olla siis nende
päid ära raiunud ja ise ütelnud, nii teen ma kõigi
suurtsugu meestega ja kõige päält Boris Godunowiga. — Tapmine olla süudiuud weel printsi ema
tahtmisega. See asi on aga täna päewani weel alles
selgumata. Nii palju on aga tõsi, et Dimitri tapetlld sai ja Boris Godnnow kuningaks sai ja üks wäga
tark ja hää kuningas oli, kes kõikipidi rahwa eln
püüdis paraudada ja riiki suure kiitusega uing auususega walitses, kuni wale-Dimitri tuli ja tema selle
läbi trooni kaotas ja kõik tema õnnetumad lapsed
oma elu ära teenimata enne aegn pidiwad lõpetama.
1597 aastast
Ieodor I w a n o w i t s y i
surmast kuni 1611 oli meie maal Rootsi kuninga
Karl X I . Walitsuse ajal alaline sõda. Nimetatud
kuningal oli Wene, Poola ja Daani maaga sõda,
kus need ühe teise wastased, üksteise alamaid hirmsasti riisusiwad, rööwisiwad, põletafiwad ja tapsiwad.
Näituseks Rootslased lasksiwad Poolakaid, Kokenhuseni
linna ärawõtmise juures kinni wõtta, elusalt jalust
ja kätest palkide külge siduda ja Tüüna jõkke wisata.
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Selle wastu Poolakad, keda L i i w i maal kätte saiwad,
seda maha wilkusiwad; teotasiwnd uoored ueitsid wauemate nähes ja naesed oma meeste silma ees. Naelutasilvad niisama Rootslased ehk Eestlased, keda kätte
saiload, palkide külge ja wiskasiwad wette.

Inimesed ci wõinud sõdade pärast põldusid harida
ja kui ka saigi kuhugi wilja maha tehtud, siis tuliwad waenlased ja põletasiwad seda ära. Inimesed elasiwad pelgnpaikns metsades ja heinaladudes, sõiwad
puu koori ja uärisiwad heinu ja kui õige suur häda
oli, siis wõtsiwad kõige parema hulgast ära ja pruukisunad seda omale toiduks, wanemad tavsiwad oma
lapsi ja sõiwad nende liha ja ka jälle ümber pöördnd.
Kaeloasiwad händadest surnud wälja, kiskusiwad kurjategijad wõllast maha ja sõiwad nende liha, mis neid
ka säälsamas kohe hända wiis.
Aastal 1602 maksis üks tülider rukkid 30 Riia
marki ja üks mark oli nagu ülemal öeldud, 7 loodi
hõbedad. Sel aastal suri ainult Liiwi maal üle
30,000 inimese nälga ära. Niisugusel kurwal ajal
rändasiwad alati weel sõjameeste salgad maal ümber
ja rööwisiwad ja snrmasiwad rahwast. Poola kindral
Zamaiski piiras 3 kuud siis weel Wiljandi lossi ümber,
mis siisgi ära ei annud. Pääle selle oli weel katku
haigus rahwa ja sõjameeste seas möllamas.
16. ja 17. saja aastad näitasiwad kõige hirmsamad, iseäranis põhja maades olema, nagu tahaksiwad
rahwad, kes üheteisega naabruses elasilvad, endid suutümaks maa päält ära kaotada. Ja see alaline were
walamine ei olnud niitte muu pärast, kui ainult walit-
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fejcite maade ahnus. Poola kuningas Sigismund ja
tema poeg sõddiwad oma terwed eluajad.
Esimene oli Rootsi prints ja pidi testamendi
järele mõlema riigi iile walitsema pärast seda fui
Rootsi kuningas Johann tema isa ära suri. ^.Sigismund
ei tahtnud aga wana Rootsi seaduste järele walitseda
ja pääle selle püüdis Jesuiitide wõrgutamise järele
kõik Luteruse usulised ära kaotada ja Kotoliku usku
nii hästi Balti maades kui Rootsi maal wägise sisse
wedada. Need ja palju nrnid asju ärritasiwad Rootsi
seisused kuninga wastu ülesse ja walitsesiwad tema
onu Südermannlandi herzogi Kaarli omale kuningaks.
See küll ei tahtnud miski nõuuga krooni wastu wõtta,
waid audis nõuu Sigismund: poega Wladislawi
Rootsi maale kutsuda Luteruse usu järele kaswatada,
mis aga kuningas ei tahtnud, waid nõudis tingimata
sõnakuulmist. Rootsi seisused ei olnud sellega rahul
ja wiskasiwad tema trooni päält maha, mis läbi siis
see ülemal nimetatnd alaline werewalamine Balti
maadesse tuli. Rootsi riik, kes juba nagu ülemal
kuulsime, mitu kommend aastat Iwan hirmsaga oli
alalist sõda pidanud, niisamati Daani kuningaga ja
niihästi sõjameeste kui raha poolt kitsikuses oli. Selle
pärast siis ka tuli, et kuningas Kaarel I V . esiotsa
Poolakate wastu lahingid kaotas. Pärast poole aga
ometi kaalus natuke rohkem sõja õnn tema poole.
Sääl juures pidi ta Wenelastega ka weel sagedasti
sõdima, kes miski kombel Ingermanni maad ja Tartu
maakonda ei tahtnud kaotada. Daanlased omalt poolt
tahtsiwad Saare maa pärijad olla. Boris Godunowi
Walitsuse ajal oli Kaarlit wähem sõdimist Wene maaga,
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aga juba wale-Demitrigi jõudis oina sõjaluäed selle
lühikese Walitsuse ajaga Narwa poole saata. Kui
siisgi Weuelastest kauingaks sai walitsetud, legi lühikese rahuaja Rootslastega. Pea aga sai siisgi
kloostri pandud ja Wene partei mehed tahtsiwad Poola
kuninga poega Wladislawi enestele knningaks. Selle
õnnetuma mässu ajal tõusiwad weel 2 wale-Dimitrid
ülesse, kes kõik üheteise järele oma elu kaotasiwad.
Üks selts tahtis Rootsi kuninga poega Wilipit omale
knningaks. Kui Rootslased oleksiwad südamest soowinud, siis ehk oleks neil see ka korda läinud, aga nad
nägiwad, et niisngune printside wälja lubamine, nagu
Sigismund Poola maale, ei olnud muud kedagi, kui
öuuetuseks terwe Rootsi riigile. Rootslased aitasiwad
Wene maa Pohlakate käest päästa ja wiimaks pöörsiwad esimesed oma pilssi otsad wiimsete poole. Rootsi
kuninga Kaarel I X . Walitsuse ajal ou weel järgmisi
juhtumisi tähele pauna. Kord oli Liiwi maa, mis
juba korra Rootsi kätte oli langenud, uuesti Poola
lüaa alla langenud. Poolakad leidsiwad wale-Dimitri,
keda täna päewanigi ei tea mis mees, kust ehk kes
ta oli, sai Jesuiitidest Poola maal töö riistaks wälja
walitsetud, et tema abil Balti maad ja ehk ka terwet Wene maad oma alla suruda. Mõned arwawad,
et tema olnud Muuk Jakob Otriepiew, aga munk Otriepiew oligi see, kes Dimitrit selle ettewõtte tarwis walmistas ja kiunitas. Rootsi kuningas Kaarel oli wäga auus
ja iga pidi õiglaile, tark ja hoolas walitseja, ja sõdis
kõige oma Walitsuse aja iseäranis Poolakatega. Kord
pidi ta Poolakatest wangi wõetud saama, sest et tema
hobune oli wäsinud ega jõudrnld enam tagaajajate
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eest edasi saada, õnne kohta jõudis teda iiks mõisnik
nimega Wrede päästa; see mees andis oma hobuse
kuningale alla, miska ta ära jõndis põgeneda. Wrede
sai aga ise Poolakatest selle eest tükiks raiutud. Kuuiugas kiukis Wrede suguseltsile selle wahwa teo eest
suured mõisad.
1611 a. 30. oktobril tuli surm ja pani Kaarli
silmad kinni. Rootsi riigi pääle sai nüüd hiljemini
maailnia kuulus kuningas Kaarel I X . poeg
Gustaw

Adolf

kõigist Rootsi seisnstest ühel häälel walitsetud. Gustaw
Adolf pidi nüüd isa asemel sõda Poola kuningaga
edasi pidama. Õnneks oli sel ajal Rootsi maale ja
sellega ka meie maale, et jnst kui kuningas Kaarel
siiri, tegi Poola maa Rootsi maaga ühe aasta pääle
sõjariistade rahu. Mis Gustaw Adolfile aega andis
Daanlastega sõda hakata ja lõpetada, kes nagu ülemal
öeldud Saare maad wägise omale tahtis pärida.
Gustaw Adolfi walitsus tuuris 1611 kuni 1633
a. 6. nowembrila, kus tema selja taga tingitud
mõrtsuka käe läbi Liitsem linna all Tilli wastu lahingis maha sai lastud. Tema Walitsuse aeg oli Rootsi
Inaal wõidurikas, nii et kõik maailm teda kahetses ja
imeks pani.
Gustaw Adolf lõpetas sõda Wene maaga, mis
Rootsi riigile suureks kasuks aga Wene maale kahjuks
oli, sest et wiimsed kaotasid 1617, 13. webruaril rahutegemisega kõik Balti mere rannad. Selleaegsed
Wenelased wist ei teadnud, kui tarwiline Ingermann:
9

maa Keksholmi kindlusega neile oli, mis wist ka sellest
tuli, et Michail Feodorowitsh Romanow, kes 1613
wäga noorelt Wene riigi kuningaks sai walitsetud. Selle
walimise wastu seisis Rootsi kuulus sõja kindral Graf
de la Gardie kõigest hingest; sest ta tahtis Rootsi
printsi Wilipi Wene maa kuningaks teha, keda jnba
Nowgorodlased olid omale suureks würstiks walitseuud,
selle mõttega, et endid iseäranis riigiks Wene maast
ära lahutada ja seega wana toredust maailmale weel
kord meele tuletada, kus iga nimctnd linna elanik julgesti
ütles: „Kes seisab Jumala ja Suure Nowgorodi ees."
Et Rootsi poolt Feodor Michailowitshi walimise
wastu Wene maa kuningaks seisti, selle pärast siis ka
Haudowa ja Tepfini Wenelased mässama hakkasiwad
ja palju wõõraid, kes sääl elasiwad, ära tapsid ja ka
Wiru maale, Alutaga tulid, kus nad palju inimesi
surmasiwad ja kõik ära põletasiwad ja riisusiwad, kust
läbi käisiwad. See tapmine sai küll 13. webruaril
ülemal uime tatud aastal lõpetud, aga nüüd tuli jälle
Rootslaste ja Poolakate wahel sõda, sest et ühe aastaue rahu, mis oli tehtud, oli lõppenud. Poolakad
saatsiwad euue weel kui Rootsi poolt jõuti wastu panua,
oma sõjawäed Eesti maale tapma, põletama ja riisuma. Nad käisid rahwaga hullemine ümber, kni
üksgi Türklane ehk Tatarlane käis. Nad ei heitnnd
noore ega wana pääle armu, ka imewad lapsed, mis
kätkis oliwad, saiwad ära surlnatud.
Gustaw Adolf hakas mehiselt Poolakatele walu
audma ja jäi enamasti igas lahingis wõitjaks ja pnhastas esmalt Liiwi maa Poolakatest puhtaks.
Meie Eesü ja Liiwi rahwas saiwad muidugi

131

niisugusel ajal hirmus palju hädaohtu tunda, nii et
üks mees Niia juures palus suure rahwa kogu hulgast ühe mehe wälja tulla, kes teda elawalt hauda
pidi matma, mis siis üks mõistmata kombel ka tegi,
sai aga ise pärast kohtu poolt ära hukatud, kui üks
muugi inimese tapja. Knura maa ära wõitmise juures
saiwad kõik rahwa wara Rootsi soldatitest ära riisutud ja Liiwi maale toodud, niis Rootsi malitsuse all
oli, ja siin, kas seisma pandud ehk ära müüdud wõi
jaotud üheteise wahel. Ainult rööwitud loomi sai
nii paljn Liiwi maale üks kord sisse aetud, et ühe suure
härja wõis poole riigi tacildri, umbes 50 kop. eest osta.
Pea sai ka terwe Kuura maa täiesti ära wõi- detud ja Poolakatele nii kibedaa kätte tehtnd, et 1639
detsembri kuns 6 aasta pääle sõjariistade rahu
tegiwad. Gustaw Adolf oli omad waenlased mitmest
kullest nüüd jnba maha surunud, ainult Saksa maa
usu sõda oli weel, mis pärast 30 aastat suure waenuga sai weetud. See sõda ei olnud aga nüüd Rootsi
riigile mite euam raske wedada, sest et üks külg aga
ainult oli kaitsta. Selle sõja ajal oli Gustaw Adolsil
juba mahti Eesti rahwa elu järge parandada, mis pika
sõja aastate sees wiimsel hinge tõmbamisel oli. Kõige
esmalt sai politsei ja kirikute walitsus jalale seatud.
Mis lõhutud ja rusuks tehtud kirikud oliwad, saiwad
parandatud ja kus õpetajat ei olnud, siuua õpetaja
ametisse seatud. Selle pääle saiwad kõik kohtud
uuendud ja wakuseadus kinnitawd. Koolisid asutati uimadesse, nimelt Tartusse üks wäikese laste
kool 3 kooli õpetajaga ja teme riigi Günmasinm,
8 ülema kooli õpetajaga; teine gümuasium asutati

—

1631 Tallinna Michel kloostri rnnmidesse nelja õpetajaga, niisamati asntati nks õige tore gnmnasium
selsamal aastal Riiga. 1632 nmutis Gnstaw Adolf
Tartu gümnasinmi ülikooliks ümber ja nimetas seda
onia nime järele „Acadeniia Gustevina" (Gnstawi
akademia); andis selle ülikoolile needsamad õigused,
mis Upfaala ülikoolil olid. Kõige enam on Balti maa
nende ülemal nimetatud koolide asutnste juures selleaegse wäga auusa ja targa mehele Johann Skütele tänu
wõlgu, kes siis just Liiwi-Eesti ja Ingermanni maa
kindral-kuberneer oli. See auns mees l^rmastas rahwa
harimist ja pidas ka selle eest iga pidi hoolt. Tema
ise pidas ülikooli sisseõnnistamise päewal ilusa Ladina keele kõne, milles ta püüdis ära seletada: 1)
Kui raske see temale on olnnd üht niisngnst asntnst
elule äratada, sest palju on selle tulnsa asja wastn
olnnd, aga aiuult targa wägewa ja kuulsa knninga
Gnstaw Adolfi abil on see temal korda läinud ja 2)
kui tulus ja tarlviline üks niisugune asutns ühe maale
on ja seda on tema wdiuud ainult selle nimel teha,
kes oma wõidnrikad sõjariistad juba kaugele Saksa
maa südamesse oli kannud ja ootab pea Tillit, Anstria kangelast wasta tulema. Lõpetnseks seletas ta weel,
et siin ülikoolis pole mitte ainnlt õigns mõisniku ja
bürgeri sugul õpetust saada, waid ka iga talupoeg,
kellel jõudu on ja õpetnst tahab saada, wõib sisse astnda. Waatke, ütleb tema edasi: „Ühest hirinsast sõjakärast ja metsalikust elu olikust ou linna ja maa rahwas pidu aegade ja elu sisse astunnd, olgu siis see
ülikool nette rahwastele tarkuse templiks, iluduse ja
anususe hallikaks ja wooruse elu ase, kõigesuguste tea-
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duste ja tundnnste turu igawesti kõigi rahwastele,
kes päikese all elawad ja õpetust tahawad saada."
Selle Pääle mauitses ta kõiki pofessorid ja üliõpilasi,
et igaüks oma kord ja kohut täidaksiwad, siis on kõik
asi ulajas hää. —
Nende sõuadega andis iilikooli walitsufele eesöiguse kirjad ja pitseri kätte.
Nüüd läksiwad kõik professorid ja kooli walitsus
Maria kiriku Jumala teenistnsele, kus Doktor Andreas
Wirgmius 117 Taw. laulu üle jutlust pidas. Pärast
jutlust astus Litfeutiatus Georg Monselius ühe ülestehtud kõue tooli pääle ja pidas Ladwa keele kõu-з
hää südame tuuuistuse iile ja awaldas, et temale on
käsku autud, baron Jakob Skütte rektoriks nimetada,
Doktor Wirgini rektori abiks ja andis kõik paberid,
kinuituse kirja, pitseri ja kartseri (puuri) wõtme rektori kätte ja paui temale punase purpuri mantli selga,
mis kuld nööride ja boordtdega oli wälja chitatnd.
Kõige wiimaks andis ta temale ka Walitsuse kepi käte,
tähenduseks, mis õigused teniale on osaks saanud, kellega ta nende õiguste üle peab walwama, et nad täidetnd saawad. Selle Pääle andis rektor nimetatud asjad
petellide (ülikooli kubjaste) hoole alla, tõusis ülesse ja
tänas selle auu eest, lnillega teda suur kuulus kuningas oli ülendanud; mis Pääle siis kõik see auuliste
kogu raekoja pääle läksiwad ja kuni keskööni rõõmsa
jutuajamisega aega wiitsiwad. Linna wallide pääl Põrutasiwad stluredtükid oma passipaukusid rõõmu täienduse täheks sinua juurde. 18 professori saiwad
ametisse seatud, kelle hulgas mõned wäga targad õpetatud mehed oliwad, näitnseks: niagister Krellius lvõis

Aristateli (Greeka ntõtetarga) sõna sõnalt pääst läbi
lugeda.

Kõige esimene üliõpilane oli Botni lahe otsast
Uma linnast pärit nimega Poter Dnrdin, tema oli ka
esimene, kes Tartu ülikooli pääl magistri eksami tegi
ja hiljemini Eesti maal kirikliknid ametid wäga auusasti pidas. Selle aja sees, kui Balti uiaades igapidi
korralist elu seati ja rajati ja ka palju oli tõesti juba
tehtud, kaudis kuningas Adolf oma sõjariistad õige
kaugele Saksa maa südamesse, kust häkitselt see suur
õunetus üle terwe maailma kõlas, et kuningas on surnud.
Balti maadele oli see Austriast wõi muust paawstlastest
tingitud kurjategija kuuiuga sunrnimisega kõige enam
kahju teiuud. Selle wastu aga rõõmustas Gustaw
Adolfi surm wäga Poola kuuiugat Wladislawi, kes
isa Sigismundi asemele hiljnti oli saanud. Waheajal,
kui Rootslased Saksa umal sõdisid, lõppes ülemal
nimetnd kuue aastane sõjariistade rahuaeg ära ja
Poolakad tuliwad kohe jälle Liiwi maale riisnina,
põletama ja tapma. Koik lossid kuni Tartuui saiwad
Liiwi maal rusuks tehtud. Rootslased oliload nüüd
jõuduud Preislastega ka rahu teha, 20 aasta pääle,
mis siis wõimalikuks tegi, et säält sõjawäed saiwad
appi saadetud, millega Poolakad Liiwi maalt igawesti
wälja kihutati ja kindel rähn tehtnd. Poola niaa
kaotas selle lepiuguga kõik Balti kubermangud ja
kuuiugas oma õigused Rootsi riigi pärimise pääle.
Sellega oli nüüd Balti maa täiesti Rootsi maaks srannd,
mille pärast Rootsi maa üle 60-ne aasta oli pidannd
kolme riigiga: Wene, Poola ja Daaniga sõdima. Täieline
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rahuleping sai septembri kuul 1626 tehtud ja mõlemilt
poolt seaduseks kinnitud ja alla kirjutud. Kuninganna
Aristine

,

Walitsuse ajal aastast 1633—1655 oli Balti maal
rahuaeg. Pärast üleiual nimetud Poola rahu lepingut,
Kristine Walitsuse ajal hakati seadusi, nii hästi ilmalikus kui loaimulikus asjus Balti maades pavuudama ja
uuendama. Ilmlikkudes asjades tuliwad uueuduscd põllu
ja talurahwa elu parandamise asjus йіг. Siin said
Eestlased muidugi raskema teoorjuse alla paudud, kui
nad sõdade ajal wõisid olla, nii et Riia ümber talupojad wastu hakkasiwad, kes aga pärast raskesti nuheltud saiwad, sest talupoegadega oli ju kergem sõda pidada, kui teiste riikidega. —
Waimulikus asjus tuliwad mõued muudatused
ette, näituseks: uus kindral - superdent sai seatud ja
püüti igale poole kirikutesse, kus õpetajat ei olnud,
õpetajad seada, ja waadati ka selle pääle, et nemad
kõige wähemast natukenegi Eesti keelt mõistsiwad kõnelda.
Enne seda aga kõik see aeg, kui Saksad Eesti maal
oliwad, saiwad waimulikkudesse ametitesse niisugused mehed seatud, kes Saksa maalt oliwad tuluud.
Eesti keele jumalateenistust pole keegi kirikherradest mõistuud teha; harwa oli ueid õpetajaid, kellel
ümbertõlgitud ristimise, laulatamise ja laualewõtmise
sõnad Eesti keele oliwad paberi pääle kirjutud. Selleaegue waua soua oli:
„toidan õpetajat kui armu last,
ja ei tea ma midagi Jumalast."
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Kõige esimest hakatust tegi Eesti kirjandusega
Heinrich Stahl, kes esiti Kadrina kirikn pääl Wirn
maal ja pärast Peetri kiriku pääl Iärwa nmal
õpetajaks oli.
Tema kirjutas esimese raamatu Eesti keeles, kust
teised kirikisandad wõisiwad õppida. J a pani ka Luteruse katekismuse ümber, kus fees mõned palm eo, piibli
salmid ja kirikuteenistuse tarwis mõned sõnad oliwad
üles pandud; ka ühe wäikese jutluseiaamatu kirikisaudatele, pühapäewade lugemiste epistlid ja cwaugeliumid
seadis tema kokku. Sinna jnurde saiwad weel mõned
kiriku laulud Saksa keelest sõua sõnalt ümber pandno,
osalt Stahlist, osalt kindral-snperdentist Heinrich West^
ringenist. Nende lauludel ci oluud aga luulelõuga
sugugi, sest nimetud mehed arwasiwad sel ajal, et Eesti
keeles ei mõigi laulu luule kombel punesse panna.
Just selsamal ajal hakkasiwad ka kaks meest Georg
Salemauu Pommeri maalt, ja Ncinhold Vrockmann
Meklenburgist, (wiimue oli Taltumas gümnastunn
koolmeister) püüdma kiriku laulusid pnnesse panna, mis
neile üsna hästi korda läks. Sedasama tegi Georg
Mantsel Läti keele. Ka püüti woornsliirnnaid mehi
waimuliku ametite pääle seada ja asntati nende Uite
dele üks kassa, knst pärast meeste surma naesed wöifiwad
ülespidamist saada. Selle kassa Paniwad aga hiljemini
Eesti maal asja toimetajad oma putke. 1629 oli
üks aruldane wõõras, wist esimene siin maailmas meie
Eesti maal. See oli Persia sultan, kes sel ajal õhtu
maid waatamas käis ja tuli Europast sinna läinud
saadikutega seltsis Narwa; kui sultan nägi, et kõik
naesed katmata nägudega teda waatama lätsiwad, siis
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sülitas ta ja ütles: „Kas teil Narwas kõik naesed
hoorad on?" —
1655 pätti kuningana Kristiue, kuulsa Gustaw
Adolfi tütar, kuuiuga krooni maha ja jättis juba ernie
testamendi järele kindlaks tehtttd auujärjepärija
Aaarel Oustawile
trooui, kette walitsus 1655 — 1660 wältas. Uue
kuuiuga esimene töö oli ümberkaudu teiste riikidega,
ühedega rahu teha, teistega seda kiunitada ja siis Pootäkatele kätte maksma hakata, lelle kuniugas ikka weel
oma jõuni ajas Rootsi kuningriigi walitsejaks fcmtrn.
Toredad saadiknd saiwad kõige esmalt Vtoskwasse
saadetud, rahu ja sõprust uueudama.

Kai Rootsi saadikud Liiwi maalt üle Wene raja
täkkoad, tuli ueile Mejusitsis politsei pristaw loastu
ja nõudis, et saadikud pidiwad esiti tõldadest wälja
astuma, aga saadikud nõudsiwad, et pristaw pidi esnialt hobuse seljast maha tulema. Pristaw tuli maha,
saadikud hakkasiwad ka tulema, sääl kargas pristaw
uuesti hobuse selga ja esiiuesed jäiwad tõldadesse.
Seda wiisi lvihtasiwad mehed mitu korda edasi-tagasi,
kuni pristawi sadula rihm katki läks ja ta maha
kukkus, kus siis saadikud ruttu tõldadest wälja astusiwad. ftcirci Gustaw tõttas nüüd linnu tiiwul Poola
maale wõitis igal pool, kus lahingid lööd no saiwad.
Koik maailm kohkus ära tema wõitude üle. Suurem
osa Poola maad oli rutulise ajaga ära wõidetud, kuuiugas Kasimir pidi Shlesia maale põgenema, kus
Rootslasi weel ei oluud. Sõjakäik oli küll tuule
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kiirel ja kõik linnad, mis oliwad Rootsi kuninga aüa
wandunud ja ära wõidetud, langesiwad jälle Poola
poole tagasi. Littawlased tapsiwad äkitselt hulga korteris olewaid Rootslasi ära. Koik rahwas hakkas
wõitja wastu mässama ja nad wõitsiwad igal pool
Rootslased ära. ШШг eest nad pärast raskesti nnheldud saiwad. Siin sai nüüd mõistusõnaks Tsitseroni ntelus: »In bello civili omnia miscra, eed ipsa
Viktoria miserrima.» Eesti keeli: „Kodused sõjad
tõmbawad kõik õnnetused oma järele, aga kõige suurem
õnnetus ou wõit." Poolakatega oli uüüd küll Rootslastel tegemist, kes igapidi weel oma wiimast jõudu
kokku wõtsiwad, et wasta hakata ja kõige passiliku
rahu teha, sinna juurde tuli uüüd weel Rootslastel
Wene maaga suur wõitlemine. Nagu ülemal kuulsime, saadeti Rootsi poolt toredad saadikud Moskwasse
tsaari juurde rahuaega kinnitama, aga Wene maal oli
noor tsaar Aleksei Michailoloitsch, kellel wäga infolt
wasta oli, et temal Balti meres sadamaid ei olnnd,
ja selle pärast siis ka saadikud wäga halwasti Moskwas üles peeti, nagu esmalt juba pristawi wastuwõtmine raja pääl oli ja saiwad wiimaks weel wangi
pandud. Wene tsaar tilli 120,000 sõjamehega Liiwi
maale, millest 40,000 meest Eesti maale tuliwad ja
palju kahju Wiru ja Järwa niaal tegiwad, ka Lüganduse ja Jõhwi kirikud ära põletasiwad.
Suurem osa Wene sõjamehi oli Riia ümber
seda sisse piiramas, mis aga neil mitte korda et läinud, waid saiwad iga tormi jooksmise ajal loeriste
päädega tagasi löödud. 1655—1658 rüüstasiwad
Wenelased ligi kolm aastat Balti maad; wiiulaks
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jõudsiwad Rootslased koguda oma sõjawäed Balti
maale, kust siis igalt poolt Wenelased wälja aetud saiwad. Tsaar ise sattuuud oma hobusega Riia lähedal
rabasse ja oleks ehk pea wangi langenud, kni mitte
tema kaaslased poleks teda jõudnud päästa, muidugi
mitmed weel oma eluga. Maa sai igalpool Wenelastest puhastatud ja tema wägi purustatud; tsaar andis oina sõjakiudralitele tasku, ruttu sõjawäed Wene
maale tagast wiia ja rahulepingu läbirääkimist ette
wõtta. Ka saiwad Rootsi saadikud Moskwas halwaft
wangihoonest lahti lastud ja koju minna lubatnd.
14. aprillil 165)8 sai mõlemate riikide wahel täieline rahuleping tehtud, kus kumbagilt poolt enam surmatrahwi eest ei tohitud waenu pidada. 3iarwa ümber, kus mõlemad wäed tükk aega lepingu tegemise
ajal ligistikku seisiwad, saiwad soldatid wastastikku nii
sõhraks, et ühel teisel wõõrsil käisiwad ja wastastikku
kauplesiwad. Just sellel ajal, ütleb ajakirjanik, olla
Riia lähedal kaks ime asja juhtuuud: 1) Sündinud
niisugune laps, kellel kaks keha, kaks pääd ja kolm
jalga olnud ja 2) ilmunud üts iseäraline tõug hiiri,
kes elawa looma silma Uinnad wälja söönud. Pääle
seda oli selle sõja ajal jälle suur katkutõbi, kus hulk
immest ära suriwad. Selsamal aastal saatis Poola
kuningas oma sõjawäe, 8000 meest suur, kindral
Kontseiski juhatusel Liiwi maale, kes mitmed lossid
ära wõitsiwad, ja palju sõjasaaki saiwad. Pea tõttas
Tallinua alt kindral Helrnfeld ja feldmarschal Tuglas
ja nuhtlesid Poolakad Liiwi maalt wälja. Wiisiwad
oma sõjawäed Littawi maale, kuhu Tuglas kuninga
Kaarel Gustawi käest salakirja sai, et peab silmapilk
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Miitawi tinna sisse piirama, herzogi wangi wõtma
ja Rootsi maale saatma. Kunra maal oli oma isewalitseja Herzog, loana wäemeistri Ketleri sugust, kes
kõigi sõdade ajal ärapoolne oli olnnd; nüüd aga Rootsi
riigi waenlastega kokkn mänginnd ja kahjnlikknfid kirjn
wahetannd mikspärast nüüd käskn anti, teda wangi
wõtta. Wangiwõtmise ajal saiwad herzogi kallid asjad
kõik Rootsi soldatitest ära rööloitnd. 5kni soldatid
tuppa astusiwad, raius üks Rootsi soldat ühe herzogi
prõua teenri käe otsast ära, mis pronad, kes käima
pääl oli, nii ehmatas, et ta ilma käeta printsi ilmale
sünnitas.
Rootslane pidi nüüd igaolpol Poola maal ja
ka Knnra maal oma sõjawäed pidama ja alalise waenlase sõjasalkude wastu walmis olema. 5lõige enam
weel tegi neile tüli üks ära karannd Rootsi nnterohwitser Johannes Liibecker. Tema korjas, nagu uelmal nimetatnd Scheukenberg, hulga Läti talnpoegi
oma alla, ja tegi wäga paljn kahju feldmarsthal Tuglase sõjawäele. Ühe ainsama korraga wõttis tema hulga
Rootslasi wangi, kns hulgas kindral Aderkoss, oberst
Üksküla ja major Talkus ka wangi sattusid. Lübecker
wõitis enamasti igalpool Rootsi sõjawäed, kellega kokku
juhtus, ära ja sai wiimaks Kilura umal obersti auu
sisse tõstetnd. Nõnda tnnris sõda oma soodn Knnra
ja Poola maal edasi kuni 1660, 13. webruaril kuuingas Kaarel Gustaw alles weel wäga noorelt, Z7-ndas
eluaastas, ära suri. Rootsi maale oli see wäga raske,
sest noor annjärjepärija oli alles wiie aastane ja
Kaarel Gustaw oli igapidi ütlemata hää, tark, auus
ja õiglane rahwa walitseja würst olnud. Kuue wa-
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gewa walitsejaga sõdinud ja enamasti igal pool wõitjaks saanud.
Rootsi walitsejad seisnsed tegiwad niiüd lepingnt
Poolakate ja kõigi teiste waenlastega, nlis juures
Rootsi maa kui wõitja ikka suuremad maa tükid omale
sai. Kunra maa Herzog sai wangist lahti lastud ja
oma riigiwalitfnse tagasi.

&axd Xl.
walitsus hakas 1660 aastaga pääle ja et tema weel
wäeti oli, saiwad wöörmnndrid ja walitsejad ministrid
ametisse seatud. Tema walitsuse aastatel knni 1690
meie Balti maal sõda ei olnnd, ehk küll Kaarel XI.
raskeid sõdasid sel ajal õhtnmaades pidas, mis ajalugu
30 aasta ususõjaks nimetab. Selle wastn meie
maal püiidis Rootsi isalik walitsns rahwa elu korda
iga pidi parandada ja maa walitsust õigema ja parema korra pääle seada.
1680 raõttis Kaarel XI. Daam kuninga tütre
omale abikaasaks ja sai selsamal aastal riigi maapäcwal Stokholmis nõuu peetud, et kõik kroonu mõisad
Balti maal, mis sõdade ajal oliload saanud kõrwaliste
inimeste Väite walitseda antnd, pidiwad jälle tagasi
antnd saama. Siis oli riidu kisa ja kära rüütlite
poolt küll, aga ei aidanud midagi. Kommission, mis
kõik pärimise õiguse kirjad mõisnikkude käest ära wõttis
ja läbi waatas; kel siis mitte kindlaid omadnse paberid ei olnnd iiles uäidata, nende käest saiwad mõisad ära wõetnd selle eesõigusega, et kes tahtis see
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wõis weel rentnikuks jääda nende mõisade pääle, mis
nemad üks aeg omaks oliwad pidanud.
1684 oli Tallinnas jälle suur tulekahju, kus
doomkirik, õpetaja maja, rüütlite maja ja lool, hulk
wilja ja muud kraami ära põles. Paar aastat enne
seda oli suur komet, (sabaga täht) mis selleaegse ebauskliku rahwa muidugi sõja hirmuga täitis. 1 6 8 9 /
saiwad seadused esimest korda wälja antud, kns ka'
talupoegadele oliwad inimese õigns esimest kord lnbatud. Selle seaduse järele oli talusiojckl õigus oma
mõisa Saksa pääle kaebaw, kui ta temale ülekohut
oli teinud ja hakati ka rahwa harimise eest hoolt
kandma. Kuningas Kaarel andis ukasi (kasu) wälja,
et ka Eesti keele ja Eesti rahwale peawad koolid külades ja linnades asutatud saama.
Mida siia ajani Balti maal ei tohtinud politika
põhjuste pärast olla; sest rüütlid arwasiwad, kui
rahwas tark, siis ei wõi ega jõua neid walitseda.
Kõige esimesed koolid, asutas mitmes kohas Eesti
maal üks Tartu kohtu asjade üliõplane Bengt Gottfried Forselius. Tema oli nii hää methodi (kooli
õpetuse wiisi) loälja arwanud, et lühikese ajaga mitu
sada Eestlast lugema õppisiwad, mis aga rüütlid temale
wäga pahaks pauiwad. Pääle selle audis kuniugas
käsku, et piibel pidi Eesti ja Läti keele ümber paudud
saama ja andis kaunis suured suminad selle töö ja
trüki tarwis raha. Uus testament sai Tartu keele
murdes ümber paudud ja ära trükitud. Wiru, Iärlva,
Harju, Lääne ja Saare maa murdesse oli ka juba
ümber tõlgitud, aga waimulikud mehed saiwad isekeskis riidu ja testamendid nimetatud murdesse jäiwad

143
trükkimata.
1690, 22. augustil sai Tartu ülikool
jälle elusse äratatud, mis sõja ajal oli seisma jäänud
ja sai nüüd uimetud akademia Gustawiina Karoliina.
Ajakiri räägib pikalt, kuda selle ülikooli uus sisseõnuistamiue oli, missuguse toredusega kindral-kuberneer ja suberindeut, kui ka muud waimulikud isandad ja professorid seda päewa pühitsesiwad, kuda
kõnesid peeti, tõldadega sõideti, missugused riided kellegil
seljas oliwad ja palju muud, mis selle sisseõnnistamise
juures ette tuli. Selsamal päewal andsiwad ka kõik
seisnsed riigi alama wannet kuberueeri ees riigi truuduseks ära. Nõndasama ka natuke hiljemini sai Tallinnas kõige Eesti maa seisuste käest truuduse wanne
kindral-knberneeri silma all ära wõetud; mille kombe
ehk wiis niisama pikalt on kirjeltadud kni Tartus.
Pidu lõpetusel lasti rahwale kahe kunstliku järele tehtud kala suust Wiiua wälja woolata ja iga mees wõis
nii paljn jnna, kni silda kutsus. Pääle selle mängisiwad
õhtul muusikautid, tehti tule Märkisid ja tantsiti pidu
päewadel, kuui keskööni. 1690, 9. septembril lõppes

see suur pidu ja kõik pidu osalised sõitsiwad seltsis
rõõmsa sndanicga iga üks oma kodu.

Eestlaste asjandusest ja igapäewasest elust jutustab Järwa Jaam õpetaja Kelch, 200 aasta eest
järgmise sõnadega. „Eesti rahwas nii hästi mehed
kui naesed on keskniise kasaga, mõned on nende seas
siisgi kaunis suure kaswuga leida. Nad on iseäranis
tugewa ja kõwa loomusega ja wõiwad kõige inetumad
(toist raskemad), tööd ilma misgi suurema waewata
ja terwise rikumata teha; neid saab lapsest saadik
wäga waljusti kaswatatud ja raske tööle suuuitud,
ucnde elnmajad on puust tehtud wäga waewalised ja
kõlwatumad. Sellessamas toas kus nad isi elawad,
sääl peksawad nad la omad rehed ja hariwad kõik
wilja. Nad on küll Luteruse usku, käiwad hoolega
kirikus ja kuulawad hää meelega Jumala soua päält
ja panewad tähele, kui hinge õnnistusest saab räägitud, aga suurem osa on neudest, kes midagi usust ei
tea, ka mitte Issameie palwetgi ei oska lugeda, mis
uluidugi kiriku õpetajate süü on olnud, sest nad pole
ühtgi õpetuse raamatut 500 aasta sees rahwale kätte
muretseuud, ka mitte Luteruse katekismusta ümber
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pannud, ja et neil niisugused õpetajad oliwad, kes
nende keelt ei mõistnud, ega seda ka mitte terwel elu
ajalgi wiisiks ega wäärt ei arwanud olema õppida.
Ka on Eestlasi, kes täna päewalgi weel palju nõia tempusid
teewad ja soola pääle puhudes haigusi terweks teewad,
mis juba paawsti ajast päritud tükk on. Ka on neil
iseäranis päewad aastas, mis õnnetumad ja mis õnnelikumad pidada teistest olema.
Nad on kaua aega päris orjad olnud ja igapidi
piinatud, Ulis küll wiimsel ajal Rootsi riigi Walitsuse
poolt on pisut parandatud, et mitte jnst üks mõisnik
oina pärisorja elu üle ei wõi enam walitseda, kas
seda temalt wõtta ehk jätta, nüüd on anusamad kohtu
mõistjad seatud, kes neile igal ajal õigust teewad,
ehk küll praegugi locel leitakse ahneid ametnikkusid ja
nlõisaomanikka, kes mitte jnst kristlikult oma orjadega
ümber ei käi.
Eestlased heidawad wäga wara abielusse, sellest
siis ka tuleb, et täuasel päewal ühes majas kolm ja
neli perekonda leida on, kelle üle üks pääperemees
ehk maja isa walitseb. Kui nad abielusse heidawad,
siis saadetakse kuulu naine ühe neiu juurde Wiiuaga
ja kui peigmees meele järele on, siis wõetakse pudel
lahti ja kodakondsed joowad seda tühjaks, kui aga
kaubad kokku ei lähe, siis jäeb pudel lahti tegemata.
Lesed sõidawad sagedasti ise pudel Wiiuaga kosja teele.
Palme peetakse enamasti kni kuu täis on saannd. Kui
nad kiriku lanlatama lähewad, ehk säält ära tulewad,
siis sõidab peiupoiss palja mõõgaga pulma saaja ees
ja ajab tee päält wastu jahtujad eest kõrwale. Kui
koju tulewad, siis püüab peigmees oma neiu (pruudi)
10
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ehk neiu peigmehe jala pääle astuda, kumbal ou see
korda läinud, siis selle jalas pidada püksid olema, see
on, teise üle majas ja elus walitsema. Kui пеш peig
mehe koon wiiakse, siis seotakse tema silmad kinni tähenduseks, et ta oma isa koju poole enam tagasi ci
waata ja seda täiesti ära unustab. Kui peigmehe
majasse jõuawad, siis lõigatakse pisut leiba, mis noore
paari wahel ära jaotatakse ja pääle selle linntakse
kohe ära, kus juures üks neiu sugulastest teniale paar
kord mööda palet lööb, et ta seda päewa igal ajal
meeles peab, millal tema tann alla oli saanud.
Pääle selle istuwad lauda ja autakse pruudile
üks wäike laps sülle, kus juures teised pnlma naised
kõiksugu ise luuletnd laulusid laulawad, milles abielu saab kiidetud ja manitsetud noorikut truu ja wirk
olla; iseäranis lahke oma mehe sõprade ja sugnlaste
wasta. Mõnes kohas on weel wanast pagana ajast
pruuk jäänud, et neiu peab peigmehe tuppa astudes
nurkadesse ja lce lõukasse raha wiskama ja õlut maha
walama.
Mehed on oma naeste wastu wäga waljud ja
ei ole wist üht ainustgi naist, kes wõiks kiita, et oma
mehe käest pole peksa saanud. Nad on wäga sigitawad ja sünnitawad isekeskis palju lapsi; nii kui nad
ise halwasa on kaswanud nii kaswataload nad ka omad
lapsed. Selle pärast siis ka suurem jagu lapsi, kui
nad täiskaswanud ou, oma wauemaid ei armasta, nii ,
kni laste kord ja kohus oleks. Nende toit ou wäga
wilets ja soolaue, ega tea nemad miskist hääst roast. !
Oma riided, kõik mis nad kannawad, teewad nende '
naesed ise. Nenuck koawad, kedrawad ja teewad kõik,
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mis majas tarwis on. Iluasjad on neil hõbe ketid
ja rahad kaelas, ja naestel ka pooter noster (Issa
meie) tthe Jesu kujuga. Magaiuise asemete tarwis pruugiwad uad hõlgi, olgu see wana ehk noor, terwe ehk
haige. Nende Pää töö on põlluharimine, karjakaswatamine ja mõnes kohas ka kalapüüdmiue. Põldu
hariwad uad ühe wäikese adraga, mis üks paar härgi
sarwist seotud ehk üks hobune loeab. Talwewilja
teeluad nemad Nuki Maarja päewa ümber maha. Snwiwilja saab 7, 6 ehk 5 nädalat enne Jaani päewa
maha tehtnd. Wilja lõikawad nad sirpidega maha ja
knilvatalvad oma iseäralisel wiisil tehtud rehetubades,
selle pärast siis ka wõõra maa kaupmehed nimelt
Hollandi mehed, nende wilja osta armastawad, sest
fee wili wõib 20 ja enam aastaid alal hoitud saada.
Et silwel lühikene töö aeg on ja mitmed tööd
üheteise pääle koguwad, selle pärast teewad uad talgud,
kus rahwas ainult kõhu täie sööma ja ööläbi lusti
tantsu eest, ehk küll terwe päewa oliwad rasket tööd
teinud, töö korraga ära teewad. Suwel sõidawad uad
waukritega ja talwel puust regede ja saanidega; wiimsed on niinepuu koortega ära löödud. Koik mis nemad omas maja talituses pruugiwad teewad uad isi.
Eestlased on ime targad kõiki asju tegema, nad teewad
majasid, tisleri tööd, sepatööd. Wiimses on nemad wäga
osawad. Teewad õige kannid lükkasid ja mõistwad ka
tõmmatud Rootsi püssi raudu teha.
Seda on nähtud ja weel praegu igapäetv uäha,
et kui keegi ühe liuna meistri juures kaks ehk kolm
nädalat, kas kätteandjaks ehk muidu töös oli, siis teewad uad ueed tööd nii hästi, kõikide imekspanemiseks,
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järele, nagu oleks nenlad Saksa meistrite juures aastäte kaupa tööd õppinud ja oma ametitöö täienduseks
mööda maailma reisinud. Et nad aga pärisorjad on,
selle Pärast ei wõi neid linna meistrid oma juurde
mitte õppima wõtta. Nad armastawad jahti pidada
ja lindu lasta niug mõistawad seda nii osawasti, et
keegi neile järele ei wõi teha, linnud lasewad nad
lennust maha ja ka selle hirmsa kärugi tapawad ineistrilikult ära. Talwel käiwad nemad metsades, kus
sügaw lumi on, suksedega, uus tamme puust, ühe sülla
pikkused ja waksa laiused, on tehtud; kes jäägrid on,
need teewad püssirohtu iseenestele ja mõistawad seda
nii osawalt teha, et asjatundjad ütlewad, nende tchtnd
püssirohi pidada palju parem olema, kui üksgi wõõra'
maa püssirohi. Taewatähtede tnudmine ou neil suurem, kui keegi seda wõib arwatagi. Ka luulewwad
uad wäga osawasti; iseäranis naesed, kõigis juhtumistes ilma mingi järele mõtlemata panewad sõnad
nii riimi ja korda käima mõtterikkalt, et imeks peab
panema nende laulu annet. Sõja tarwis arwati neid
täiesti kõllvatud olema, aga wiimasel ajal on nähtud,
et uad ühelegi rahwale maailmas selles asjas järele
ei anna, nagu Iuo Schenkenbergi talupoegadest Wene
sõja ajal seda nägime, kes igalpool wõitjad oliwad.
Ühte asja on aga neile igal ajal süüks arwatud, s. o.,
et nad Saksu iseäranis wihata, mis ka üsua loomulik ou, kui selle pääle mõtleme, kuda Saksad neudega aastasadadel on ümber käinud; inimlikult ou
neil sulaõigus olnud; aga siisgi on nähtud, et kui
üks Eestlane Saksa teenistuses oli, kas sõdades ehk
mujal niisuguses kohutawates hädaähwardawates koh-
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tades, siis on nemad niisngilseid tnlndnsc ja arinastase proowisid üles näidanud, mis ühegi rahwa sealt
maailmas snlastest pole nähtnd ega kuuldud. Neil
on ka pisikesed wead; näituseks: uod armastawad purjn тол, nii hästi naesed kui niehed, kes siis seltsis
joobnud pääga loulawad ja hüppawad, aga siisgi sääl
juures kannis auusad on. Kni sõbralikud nad selgest
pääst on, seda riiakamad sa wihasemad on nad, kui
joobnud on; nemad pistawad nugadega, lööwad kirwestega ja püüawad üsna sinna kohta lüüa, kust inimese elu kõige õrnem on. Selle pärast siis ka wäga
palju surnukslöömist aastas ette tuleb. Salaja tapmist ja tee pääl rööwimist ei tule nende hulgas ette,
maid ainult pisukest söögi asjade wargust oma herrade
ta gast, mis mid mitte ülekohtuseks teoks ei pea, loaid
ütlewad; kuhu härg tööd teeb, säält peab ta ka sööma. Sääl juures on nad suured lobasuud, waletan^ad,
sõimawad, on toredad ja iseeuuast täis, petlikud ja
kadedad ja kõige töö juures, uus Sakstele teemad, on
laisad ja pikaldased."
Y. ^іооШ walitsuse lõpetus ja Mene maa
walitsnse hakatus D a l t i maades saab teises jaos
ilmuma.
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