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Ceskone.
Cühemat üleüldist ajalugu €esti keeles kokku seädima
hakates ei mõtelnudgi raamatakirjutaja pakfude ajalooraamatute
järele iseseiswalt lühendamifetööd toimetama liakata, selt see
töil on wanematel kulturarahwastel juba mitmel kujul ja mitmel suurusel mitme põlwe jooksul palju paremini ära tehtud,
kui seda keegi üklik inimene teha jaksab. Ülesandeks .tegi
raamatakirjutaja omale ainult t e i s t e r a h w a s t e k o o l i kirjanduselt
kõige paremaid eeskujusid katte leida, et
oma raamatut nende eeskujul toimetada. Selleks otstarbeks
sai hulk Wene, Soome, Kaotsi ja Sakla ajalooraamatuid läbi
waadatud ja nende järele eelolew Üleüldine ajalugu kokku
seatud. Materjali wäljawalimile juures, mis niisuguse töö juures kõige tähtlam küsimus on, pani raamatakirjutaja põhjusmõtte maksma, et wõimalikult w ä h e , pakkuda, aga wõimalikult p õ h j a l i k u l t . Koik jündmufed, mis nõnda ütelda
ajaloo luure tee pealt eemal, on, jäiwad tähelepanemata; lellepäralt ei leidu eelolewas raamatus mitte üksikuid ilma sisuta
nimesid ja tahtluseta aastaarwulid. Raskufi tegi ajalooliste ja
maadeteaduste n i m e d e k i r j u t a m i n e ,
( t mitte korda
ei lähe Saksa keele peäl põhjenewat nimede kirjutamilewiili
eestikeelses raamatus tarwitusele wõtta, see oli raamatukirjutajal alguselt laadik selge. l a oleks hea meelega nimed eestistanud ja neile selgituseks alguskeelle nime klambrites juurde
lisanud, näit. Wiilip (Prants, k. Philippe); kuid mitmekordsete
läbirääkimiste põhjal keele- ja muude teadusemeestega tuli ta
otsusele iga nime tema õiguskeeles kirjutada ja wäljarääkimine,
kui see kirjutuselt palju lahku läheb, klambrites juurde lisada,
nimelt seal, kus nimi elimelt korda ette taleb. Teifed rahwad,
ka loomlaled, ei arwa mitte tarwilise olewat niilugult Õrnust
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algkeele roastu üles näidata, roaid muudawad wõõrad nimed
oma lugejatele mupäralisteks. £esti keele kohta ei paista fee
aea. weel mitte tulnud olewat. Ta ehk tuleb alles edaspidi.
Nagu eelolew 111. jagu, nii ilmuwad edaspidi weel IV., 1.
jo 11. jagu leslamas fuurufes ja nendesamade põhjusmõtetega.
Kirjastaja soowi peale lai 111. jagu kõige pealt walmis kirjutatud.
äuurt tänu wõlgu on raamatakirjutaja hrade H. Prantfu
ja 1. W. Weskile, kes käsikirja enne trükkiminemilt läbi waatasiwad ja mitmed kohased muutused ette wõtsiwad.
cand. hist. F. Sitska.
Soomes, juulikuul 1908.

Silu:
Ihk.

Sissejuhatus

1

Criduste ja ufupuhastamife aeg (1492—1648)

3

Я. Maaäeleiäuleä

3

1. muinasjutuline India.
2. Henrique Meresõitja õpib Aafrikat tundma
(1415—1460).
3. Bartholomeu Dias, Vasco da Oama ja Affonfo
d'Albaquerque.
4. Kolumbus.
5. Kolumbus leiab Amerika (12. oktobril 1492).
6. Caboto leiab 1497 ja Kolumbus 1498 kindlamaa.
7. Kolumbuse neljas reis ja furm (1506).
8. Amerika nimi.
9. Hispaniasta luured maade allaneitmiled Amerikas.
10. Nlagalnaes'i reis ümber maailma (1519—1521).
11. leiduste tagajärjed.

B. Waimuelu

15

1. Humanismus.
•» 2. Kunft, kirjandus ja teadus.

li. Ufupuhastus
(limene järk. Uhapuhastule algus ja laialilagunemine.
1. Usupuhastamine Saksamaal
1. ksi melea ulupubastule katsed.
2. Kiriklikud wdärolud.
3 Saksamaa olud 16. aastasaja algul.
4. Martin Cutherus ja tema 95 waidluslauiet.
5. paawsti saadikud ja waielus £eipzigis.
6. paawstist lahkuminek.
7. Keiser Karl \7. (1519—1555) ja Wormsi riigipäew (1521).
8. Anabaptistid ja rüütlite mäss.
9. Talupoegade mäss (1525) ja Münster» anabaptistid (1534).
10. Politika-olud.
11. Karl V. sojad ja nende maju usupuhastuse peale.
12. protestandi ulk ja selle laialilagunemine keisri
sõdade puhul.
13. Shmalkaldi lada.
14. Passau kokkuleppimine (1552) ja Augsburi uiurahu (1555). Karl V. troonilt äraastumine (1556).

20
20

VI
Ihk.

11. Ufupuhastamine Shtueitfis ja mujal Europas
1. Ulrich Zroingli (1484—1531).
2. Caluin.
3. IKupuhastus Inglismaal.
4. IHupuhastus Skandinaroias.
IIb Usupuhastus Ciimimaal
1. Orduroalitfus Liiwimaal.
2. Ordumeister Plettenbcrg.
3. Haridufa-olud Liiwimaal.
4. Puhastatud ulk tungib Liiwimaale.

Teine järk.

41

49

Katoliku ufu üjastumõju ja ulu-

[Ojad
1. Katoliku kirik wõitluse wastu walmistamas
1. Trento kirikukogu (1545—1564).
2. leluitloste ardu asutamine.
3. 3eluitlaste ardu korraldus ja tegewus.
4. Jeluitlaste kõlbufaõpctus.
11. Hispania ja tema wõimualuled maad
. . .
1. Kuningas Welipe II. (1556—1598).
2. Madalmaade (Hollandi ja Belgia) olud.
3. (idöside leping (1565).
4. Hertsog fllba Madalmaadel (1567—1573).
5. Meregöõlid Brieli linnas. Heideni linna ümberpiiramine (1572—1574).
6. Utrecht! leping (1579). Orange printli lurm ja
Nntwerpeni langemine (1584—1585).
,
7. Hollandlaste Ida-lndia kaubalelts. Welipe 11. rnrrn.
Madalmaade wabadusesõja lõpp (1609).
8. Hollandi õitseaeg.
9. Hispania wõimu waibumine Wiimaste Habsburi loolt walitsejate all.
lil. Inglismaa
1. Clizabeth (1558—1603) ja Mary Stuart (f 1587).
2. Wõit Hispania iile ja Inglismaa õitleleminek
61izabethi all.
IV. Prantsusmaa
1. Hugenoti sõdade algus.
2. PariTi werepulm (24. augustil 1572).
3. Kolme Henri lada (1585—1589).
4. Henri IV. (1589—1610) ja Nantes'i edikt (1598).
V. Rootsimaa
1. Crik XIV. (1560—1568) ja Johan Iil. (1568—1592).
2. Zygmunt (1592—1599) ja Karl IX. (1599—1611).
3. Gustaf 11. fldolf (1611—1632) ja Kristina
(1632—1654).
VI. Poolamaa
1. Poola olud uue aja algul. Usupuhastamine.

54
54

59

72

76

82

87

VII
2. tublini union 1569. Poolamaa roalimHeriik
1572.
3. Katoliku tuastumõju.
Poola riik hakkab
kõdunema.
VII. Cäänemeremaad
1. Orduriigi wiimaled aastad.
2. Orduriik ja Wcnemaa.
3. Orduriigi jagamine.
4. Peale ifeleisruufe kaotult.
Vill. saksamaa ja 50-aastane ufufdda
1. Sakfarnaa peale ulupuhastarnifa lõppu.
2. Böörni rnäls (1618—1620) ja Pfalzi lõda
(1621—1623).
3. Taani lõda. Wallenltcin (1623—1629).
4. Rcstitutlioni-cdikt (1629) ja wallenlteini lahtilalkrnine (1630).
5. öustaf Adolfi ilmumine Sakfamaale. leipzigi
ja cützeni lahingud (1630—1632).
6. wallenlteini turm 0634). Praaga leping (1635).
Prantslated lõjalt ola roõtmas.
7. Wdtfali rahu (1648).
8. Sõja tagajärg.

11. Piiramatu ainuroalitfufe õitleaeg

. . . .

(limene järk. Piiramata ainuroalitfufe tekkimine.
1. Prantfusmaa
1. Wiimne Prantlule riigileiluste koosolek (1614).
2. Richelieu ministriametis (1624—1642).
3. mazarini (1642—1661).
4. Couis XIV. hiilguleaeg (1661—1683).
5. Selgia
(1667 — 1668) ja Hollandi lõda
(1672—1678).
6. Nantesi edikti tllhjakstunnistamine (1685).
?. Pfalzi (1688—1697) ja Hispania pärandulelõjad
(1701—1714).
8. Couis XIV ma ajajärgu lõpp (1715'.
11. Inglismaa
1. Inglismaa wabadus.
2. Kokkupõrkamilc põhjus Stuartite ja parlamendi
wahel.
3. James 1. (1603—1625).
4. Charles 1-le wägiwallawalitlus (1625—1640).
5. Shoti mäls. Pikk parlament.
6. Inglile kodulõda (1642—1645).
7. Charles 1-le lurmalaatmine (1649).
8. Inglile wabariik (1649—1653).
9. Cromwelli walitlus (1653—1658).
10. Stuartite restauratlion.
11. Charles 11. (1660—1685).
12. Stuartitc troonilt tõukamine ja õiguste kuulutamine (1688—1689).
13. Suurbritannia riigi tõusmine.

91

101

115
115

132

Vill
/
Ihk.

III.

fluftria- ja Preisimaa
1. fluftriomaa kuni Belgradi rahuni (1739).
2. Suur kuurroürTt (1640—1688).
8. Kuningriik Preisimaal Ü701).
IV. Poola-, Rootfi- ja Wenemaa
1. Poola riik lagunemas.
2. Rooth" luurwõirn. Karl X. Gustaf (1654—1660)
ja Karl XI. (1660—1697).
3. Wenemaa enne Peetrit ja Peeter 1. all.
4. Põhja toda (1700—1721).
V. Cäänemeremaad
1. Sõja tagajärg.
2. Rootfi walitsus.
3. Rootfi waliffufe lõpp.
VI. Riik ja feltskond 17. ja 18. aastafajal . . .
1. Piiramata omawalitsuse ifeloom.
2. Seifuste waheseinad.
3. Põllutöö jo kaubandus.
4. Waimuelu.

Teine järk. Walgustatud ainuroalitfufe aeg.

153

157

164

170

.

1175

1. VJalgustufe-aja waimuelu
1. Rationalismus. Descartes. Spinoza.
2. inglise mõtlejad Newton ja £ocke.
3. Wabamõtlejad ja wabamuürlafed.
4. Voltaire (1(і94—1788».
5. Montesquieu (1689—1755).
6. Rousfeou (1712—1778).
7. €ncydopcdistid jo ökonomistid.
8. Sakfa waimukangelased.
11. Riigid
roalgustufeajal
fl. Romani rahwaste riigid
1. Pomba! (1750—17b5).
2. Jefuitlaste kimbutamine ja nende ordu äraõpetamine (1773)
B. Friedrich Suur
1. Friedrich Suure noorus.
2. fluftria pärimifefõda (1740—1748).
3. Seitsmeaastane fõda (1756—1763).
4. friedrich Suur riiki walitsemas.
С Jofef II
: . . . .
1. Jofef ll-fe uuendufed.
D. Kirde Europa 18. aastafajal
1. „Wabadufeaeg" Rootlis (1718—1772). Gustaf 111.
(1771—1792).
2. Wenemaa Katarina ll-fe all (1762—1796).
3. (fimene Poola riigi jagamine (1772).
4. leine ja kolmas Poola riigi jagamine (1793—
1795)
nimede jo fündmuste juhataja

175

185
185

187

193
195

200

Üleüldine ajalugu.
Uus aeg.

Sistejuhatus.
. j a 16. aastasaja wahetusel oli aeg kätte jõudnud,
mil Curopa rahwad mitmeti uutele radadele astusiwad. Juba
waremalt oliroad püssirohi, raamatutrükkimine ja kompasfi
tarwitamine üles leitud, nüüd hakkas nende leiduste wili end
suuremal mõõdul rahwaste elus tunda andma. Tuleriistad seadrimad sõjapidamise koguni uuele alusele: keskaja ratla-sojawäe
asemele, kes mõõka ja piiki pealetungimiseks ning raudriiet ja
kilpi kaitseks tarwitanud oli, astus nüüd j a 1 a w ä g i, kelle
sõjariistaks tuleriist, püss, sai. Püsfikuul lõi ka tugewa raudriide läbi, nõnda et see enam ei kaitsenud. Keskaja rüütliseisus,
kelle pea-ülesanne ratfa-fõjateenistus oli, lai tuleriista tarwitamisele wõtmisega surmahoobi, selt tema asemele astus nüüd
palgawägi, s o l d a t i d , s. o. jala-sõjamehed, kes palka (Sakfa
keeli Soid) lõiwad. K o m p a l s oli wõimalikuks teinud, et
endiste rannaäärsete sõitude asemel laewadega kaugele merele
wõis purjetada, mille tagajärjeks uute m a a d e l e i d m i s e d
oliwad. FTlaadeleidufed aga näitasiwad kaubandusele uusi teesid,
tõiwad uuli kauba-aineid maailmaturule ja laiendaliwad üleüldse
ajaloo tegewusest ofawõtwate maade piirisid, kuna keskaja riikide tahtluse ja wõimu wahekord täitsa teiseks lai. „Hanfa"
I. Sitska, Üleüldine ajalugu 111.
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2

asemele põhja pool ja Italia riikide alernele launa paal astusiwad nüüd rahtoaste Kaubanduse etteotsa läänepoolsed riigid,
kes oma geografiaale asupaiga läbi Rtlandi äkeani rannal nagu
loodud oliwad uute maadega, Amerika ja Indiaga, läbikäirnifesfe astuma, misläbi kaubanduse kasu ja rikkuse kannul käiw
waim peaaegu täitsa nende kätte läks. Kuigi mitte nii laula
lilmapaistew kui maadeleiduste tagajärjed, oli liisgi elik weel
põhjalikum r a a m a t u t r ü k k i m i s e läbi ilmunud muutus,
mis terwe haritud maailma waimuelule hoopis uue aluse rajas.
Alles selleläbi, et nüüd trükkimine teel raamatuid kui tahte
luurel arwul walmistada wõis, kuna enne iga raamat üksikult
käsitsi pidi kirjutatama, wõis teadus laiade hulkade keskele
tungida, lelt wäikele kuluga walmistatud raamatut wõis nüüd
ka waelem mees endale omandada, kuna endile aja ülikallid
raamatud ainult suurte rikaste ehk pilukele wäljawalitud õpetlaste-ringkonna eesõigus oli olnud.
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I. Ceiduste ja ufupuhastamife aeg
(1492—1648).

fl. JTlaadeleidufed.
I. m u i n a s j u t u l i n e J n d i a . — Juba ammu enne
uue aja algult oliroad europlafed Jda-flaha haritud maadelt, mida
ühes Hiina ja Jaapaniga kokku I n d i a k s kutluti, mõnede reilijate kaudu teateid laanud, ilegi kauplemine ali India ja Europa wahel juba liginenud. India ihaldamileroäärt kaubad,
nagu pipar ja muud wllrtlid, magulalahnaliled ained, kallid
puud, arstirohud, kallidklwid, pärlid, liid, elewandiluu j . t.
kaubad jõudhroad küll ka mannermaad kaudu (urapasle, oliwad aga pika, raske ja lellepäralt kuluka kaubatee päralt wäga
kallid, Odaroam kui Kaspia ja Musta mere kaudu ning ka
adawam kui Perfia lahe ja Siiria kaudu käiwad kaubateed
aleks kaubatee punale mere ja Nulule jage kaudu läbi (giptule
tulnud, lelt et liin adawat mereteed kaige enam ja kallilt maateed käige wähem ali. Kuid (giptule lultanid watliwad nende
maadelt läbiroeetaroate kaupade pealt wäga karget talli ja tegiwad lelleläbi kaubad ikkagi kalliks. loomulikult ilmus lellepäralt euraplastel tungiw loow, niilugult weeteed Indiasse leida, mis (giptulesle ei puutunud ja mida määda liis
kaupa ilma kalli tallita (urapasle tuua aleks mõinud. pealegi
käiliwad läänemaadel käiklugu muinasjutud India üle ringi:
Hiinas arroati linnalid hõbemüüridega ja kuldpaleedega alema
ja Jaapani riigis öeldi kulda ja elewandiluud nii palju laada
alema kui lüda kutlub.
»•
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2. H e n r i q u e M e r e s õ i t j a Õpib
Aafrikat
t u n d m a (1415—1460). — Merelaid«! Indiasse oli aga wäga
(uur takistus ees: Aafrika mannermaa, mis peäle Wahe mere
kallaste sel ajal alles päris tundmata all. Marokko rannalt
kaugemale ei olnud weel keegi (uropa laewamees jõudnud,
lelt liit algaw Sahara karde õudne rand oma liiwamadalikkudega oli nad kõik tagati peletanud. Pealegi arwati juba wanalt ajalt laadik kindlasti, et palawas maawöös, kuhu
Saharas oli jõutud, otsekohe allalangewad päikesekiired
kõike ära põletawad, mis iganes elab, et sedamööda seal maal
mingisugune elu sigineda ei wõi. Seda ebaarwamilt toetas
nähtus, et Atlandi okeanift Persia riigini seni tuntud maade
lõunapoolseks piiriks igal pool ainult eluta liiwakõrbed oliwad, Sahara, Nuubia, Arabia. Arwati koguni, et maapaolitaja (ekwatori) ligidal mereweli kas keew-palaw wõi jälle
nii loolane aller, et laew lelles loolalegus liikudagi ei laa.
Ainult mõned üklikud oliwad lellelt ebaarwamilelt wabad-,
nende hulgas ka p o r t u g a l i p r i n t s H e n r i q u e (loe
henrike), kes oma eluülesandeks tegi, Aafrika mannermaad
tundma Õppida. Mitmel puhul laotis to laewu wälja Aafrika
lääneranda mööda ikka enam lõuna poole purjetama ja leolt
teateid tooma. Kuid Bojadori maaninalt, kus kaugele merde
ulatama madaliku päralt merelaened kangesti wahutaliwad, ei
usaldanud kaua aega keegi meremees edali minno, kuni wiimaks
a. 1434 lee ometi landis. Sellega lai edalitungimile-tee lahti.
Kui printli laewamehed lõuna poole Rohelife neememaani jõudliwad jo liin uhked palmimetlad kaswamalt leidliwad, kui nad
Senegambia rannas paklult inimesi elamas nägiwad, siis oli
ebaarwamine palawa wöö kuumendawate leekide kohta korraga
kadunud. Kaupade wahetamine maa päriselanikkudega, paraku
aga ka juba neegrite rööwimine, mis inetu orjakauplemile algus
oli, tegiwad need sõidud tulurikkaks ettewõtteks, millest suured hulgad ala laama tõttaliwad. prints Henrique nägi weel
need päewad ära, mil tema laewad ju Kelk-Aafrika G ui nea laheni edali tungiliwad. MerelÕitude edendamile päralt kannab
prints Õigulega M e r e s õ i t j a nime, ehk ta ise küll mitte Üheltgi
meresõidult ala ei wõtnud, mis tema eestwõtmisel toime pandi.
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3. B a r t h o l o m e u
D i a s , V a s c o da G a m a
ja Affonfo d' fl 1 b u q u e rq u e. — Prints H e n r i q u e furma
järele jäiwad portugallaste meresõidud mõneks ajaks laiku,
kuni a. 1486 julgel Bartholomeu D i a s'el korda läks
Aafrika lounatipuni edasi tungida, kust ta aga tagasi pöörama
pidi, selt et laewamehed edasi sõitmast tõrkusiwad. Neememaale,
mida ta oma reisil Aafrika lõunatipus nägi, andis kuningas 3oao 11.
(1. shuäung), kes ta wälja oli saatnud, nimeks „Hea lootuse neem",
selt nüüd oli lootust, et siit ida poole, kus India teati olema,
mereteed jätkata saab. Kuid uuele reisile teed edasi otsima ei
saatnud kuningas mitte enam Dias'i, lelt et ta äke mehe
mastu mitte liiga suureks tänuwõlglaleks saada ei tahtnud.
Nii liis saadeti Jodo lurma järele teekonda jätkama (alles
kümne aasta päralt) uue kuninga Manuell kahal teine
meremees, Vasco da ö a rn a, kui waheajal Kolumbus, kes
Hispania kuninga teenistuses oli, juba Indiamaa läänepoolset
teed kaudu kätte leidnud arwas olewat. Vasco da Garna jõudis lõpmata wiletsuste all, tormidelt ja laewameeste mässudelt
hoolimata, a. 1498 Aafrika idaranda, kus INalinda lultan —
põhja pool Sanfibari — teda lahkusega wastu wõttis. Sultan
andis Garnale lootli kaalu, kes teda risti üle 700 penikoorma
laiule India äkeani Kalikuti linna alla wiis. Sellega oliwad
portugallaled oma luure lihi kätte laanud. Indias leidsiwad nad
suuri ja wägewaid riikisid eelt, mida kohe oma wõimu alla kiruma hakkasiwad.
Affonlo d ' A l b u q u e r q u e (1. albukerke), kes portugali asekuningaks Indias nimetati, niihästi tubli
sõja- kui ka riigimees, pani liin portugali walitlulele kindla põhja,
l a heitis G о a linna Malabari rannas ning M a l a k k a linna
Taga-Indias Portugali alla ja laotis oma laewastiku kallite
würtlide maad, Molukki laari, ära wõtma. Sellega oliwad
portugallaled India okeanis täielised isandad ja ilma nende lubata ei tohtinud üksgi laew siin enam liikuda.
4. K o l u m b u s . — Kuna portugallaled idateed kaudu
Indiat laewadega kätte laada püüdliwad, harutaliwad nad ühtlali hoolega mõtet, et ka lääneteed otsekohe edasi loites ükskord Indiasle jõudma peaks, selt sel ajal oli juba laialt tuttaw,
et maakera ü m m a r g u n e on. Kuid läänepoolse uue tee

otsimine jäi hispanlaste ülesandeks, kelle teenistuses alew Italia
mees
Cristoforo
Colombo
ehk K o l u m b u s India
teed otsides koguni uue ilmajao Amerika leidis (1492). Mõni
aasta hiljemini (1500) juhtus ka portugallane С a b r a I, kes oma
laewaga Indiasse sõita tahtis, misjuures ta aga kaugele lääne
poole läks, Brasilia randa, nii et ka tema iseseiswalt Amerika
mannermaa kätte leidis; kuid Amerika elimele leidmise auu jääb
jagamata Kolumbuse omaks*). — Kolumbus, Genua linna
kangru poeg, oli juba noores eas meremeheks hakanud ja lelles ametis tublidust awaldanud. Tema hulgalt reisidelt on tähelpanemilewäärt ta käik Inglile laewal Islandi saarele ja mõni
aeg peale seda reis portugali laewal Aafrika Kullaranda. peäle
reiside omandas ta hoolega teadult — Õppis matematikat,
astronomiot ja geogratiat. Ühest raamatult juhtus ka temagi
leda mõtet lugema, et kuna maakera kuulilarnane on, Hispanialt ikka peale lääne paale purjetades wiimaks ometi Adia
idaranna katte laama peaks. Coomulikult erutas lee mõte
agarat meremeeü, kes niikaugele lõuna ja põhja poole tunginud
oli, kui lel ajal üleüldse tungida wõis: tal ärkas kohe lootus,
et ta otseteed läände purjetades palju kergemalt ihaldatud
Indiamaa kätte saada wõib, kui portugallaled Umber Aafrika
käies, kes poole aastasaja jooksul ikkagi weel oma sihile ei
olnud laanud. Juba waremalt oli selle aja kuulsam maadeteadlane I о s c a n e 11 i (firenze linnast) läänepoolse Indialõidu
wäga wõimalikuks arwanud. Kolumbus kuulis tema arwamist,
astus temaga kirjawahetulesse ja saigi tema käest kaardi, kus
arwataw meretee juba üles oli tähendatud. Õnneks pidasiwad
mõlemad mehed selle tee umbes poole lühemaks, kui ta tõesti on
(nad arwasiwad India teinepoolt maakera ju (uropa ligi ulatama),
*) Koguni tundmata ei olnud Amerika küll ka enne Kolumbuft.
Hiinlastel oli ju wäga ammulel ajal Amerika läänerannaga läbikäimist
ja Norra meremehed Islandi saarelt käisiwad (1000. a. ümber p. Kr.)
mitmel korral Gröönimaalt kaugemal olewas „Vinlandis", mida nüüdseks
Cabradoriks wõiks arwata. Kuid need käigud jäiwad pea katki ja kilega unus teadmine sealse maa kohta Põhjamaalgi, kuna mujal pool
lellelt teada ei laadudgi (wõimalik aga on, et Kolumbus Islandis lellelt
midagi kuulis). Ja hiinlaste teadmine ei ulatanud ju kuropasle. Nii wõib
ikkagi Kolumbult täie õigulega Amerika leidjaks nimetada.
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ja lellepäralt julgesgi Kolumbus oma ettewõtte kallale aluda.
nüüd oli waja mõnda riigiwalitsus! otsida, kes teekonna jaoks Tarwis minewad laewad ja mehed oleks andnud, portugali kuningas
Joao, kelle juurde Kolumbus läks, ei pidanud seda ettewõtet mitte täidelaadetawaks. Portugalist tahtis Kolumbus Prantsuse kuninga põlwele minna, pani aga teel oma asjo ka Hispania
kuningannale 1 l a b e l i l e
ette. See oli nõuus
kardetawa katse peäle laewu ja mehi kulutama, kuid peaaegu
oleksiwad Kolumbuse luured nõudmised teda tagasi hirmutanud.
Sett leiduste binnaks nõudis Kolumbus, et tema ja ta järeltulew sugu aadelifeifufesfe tõstetaks, talle Atlandi äkeani admirali
ja kõigi leitawate maade asekuninga nimi ja amet, peäle lelle
kõigi uute maade lisletulekutelt kümnelt antaks. Tarkade
meeste nõuu peale andis wiimati kuninganna Nabel kõigis
nõudmistes Kolumbusele järele.
5. K o l u m b u s
l e i a b A m e r i k a (12. oktobril
1492). — 3. augustil 1492 oliwad ettewalmistused wiimaks
niikaugel, et Kolumbus kolme laewaga ja 120 mehega flndaluliast päälale sadamalt teele minno wõis. l a oli wäikesed
laewad walinud, lelles mõttes, et nendega hõlpfamalt ranna
ligidale, lahtedesse ja jõgedesle lisle lõita wõib. Kõige suurem,
„Santa Maria", oli tema enele komando all; teiled kaks,
„Pinta" jo „Nina", oliwad nii wäikesed, et nad pealt kaetudgi
ei olnud, paaloselt sõitis Kolumbus esiti Kanaria saarestiku
juurde jo siit mõtles ta risti läände „Zipangu" (Joanani) laare
ja Hiina sadamate poole tüürida. 6. septembril purjetas ta
tundmata maailmamere pinnale. Kõige parem tuul paisutas
terwel reilil tema laewade purjusid. Sõidul wiibis admiral ile aino
laewalael, walimata merelügawule mõõtmise ja teiste uurimiste
kallal ametis. Tema terawad tänelepanemised äkeani iseloomu
üle, mis tema päewaraamatusse üles on kirjutatud, äratawad
weel tänapäew looduseteadlaste imekspanemist. Juba oli ta
enam kui kuu aego merel, aga ikka weel ei paistnud ei maad
ega saart. 5aewamehed hakkasiwad hirmu tundma ja juba oli
ähwarduli wõõra, Italia lugu juhi wastu kuulda. Wiimaks
ometi leiti merelt kepp, millel noa jäljed küljes, marjadega
puuoks ja muud märgid, mis kindlat tunnistust andsiwad, et
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maa ligidal on. 11. Oktobri õhtul Kell 10 arroas Kolumbus
tuld näinud olewat, 12. oktobril kell kaks hommiku nägi üks
madrus „Pinta" pealt kuuwalgel randa hiilgawat. Kohe anti,
nagu ennemalt kokku räägitud, lellelt teistele laewadele fuurtüki-paukudega teada ja: „maa, maa!" hüüdfiroad rõõmul kõik
meremehed. Kui päew koitis, nägiwad mehed eneste ees halLendawa laare. Toredasti riides astus Kolumbus lehroiroate
lippude all uue maa pinnale ja wõttis lelle kohe pühaliku
kuulutulega Hispania kroonu omaks. Saarele andis ta nimeks
S a n S a l v a d o r , l. o. peastelaar; maaelanikud ile nimetaliroad leda laart Guanahaniks; lee oli Vohama saarestiku
liigis. Uudishimulikult tuliwad walekarwa, alasti laare-elanikud
randa hispanlali waatama, keda nad taewast tulnud „põikelelasteks" arwasiwad; saarlased ei tundnud weel mitte rauda, ei
ka põllutööd ego kalakaswatust; loomu poolelt oliwad nad
Õige talaled. Kärsitult sõitis Kolumbus liit edali, eespool enam
haritud maid leida lootes. l a jõudis luurele K u u b a saarele,
kuid loodetud Ida-flafia rand ei tahtnud ikka weel mitte kätte
tulla. H a i t i saarel leidis ta tihedama ja enam haritud rahwa
eelt. Need andsiwad oma kuldehteid kõiksuguste tühjade asjade
eelt hea meelega hispanlastele ära. Kullarohkule päralt arwas
Kolumbus, et siin lee kullarikas Zipangu ongi, mille leidmiselt
ta sõnumid koju wiima tõttas, (nne kojusõitu ehitas ta aga
saarele, millele ta H i s p a n i o l a nimeks andis, kindluse ja
jättis muilt mehi liia kaitleks maha. Koduteel oli tal paha
ilmaga ja wastikute tuultega palju wõitlemist. Kard oli tormihäda nii suur, et ta kirjelduse oma leidustest weekindlas anumas üle parda merde heitis, lelle lootulega, et laened lelle
kuhugile kaldasse uhuwad. Weel enne kojujõudmilt ajas torm
Kolumbuse portugali randa, kus kuningas Joao teda auuga
wastu wõttis, ehk tal küll paha meel oli, et ta omal ajal
Kolumbust mitte o m a teenistusesse ei wõtnud; lelt nüüd
lõiwad uued maad mitte tema, waid Hispania omaks. 15.
märtsil 1495 jõudis Kolumbus Poolale ladamasle, kus rahwas teda kui luurt wõidumeeft rõõmuhõiskamisega wastu wõttis. Siit reisis ta Barcelonasfe, kus kuningas Fernando ja kuninganna Isabel seekord asusiwad. leel tõttas rahwas hui-
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gana tähtfat meelt waatarna, kes kõiksugu enne nägemata imeasju kaala oli tapnud. Barcelonas wõtsiwad Fernando ja
Iladel teda mure auaga wastu ja kuulaliwad imestulega leda
kirjeldult, mis Kolumbus neile leitud maa iludulelt ja rikkuselt andis.
6. C a b o t o l e i a b 1497 ja K o l u m b u s 1498 к i n d1 a m a a. — Pea peale leda leiliwad jälle 17 laewa
1500 inimelega reiliwalmis, kes uuele maale, nagu ikka weel
arwati, Jndiasfe lõita tabtliwad. \\7ilja, mhkrupilliroo ja teiste
kaswude leemneid wõeti kaala, niilama ka bobuleid, lambaid,
larwloomi ja ligu, kuna neid uutes maades mitte leida ei olnud.
XÕige roosilisemate lootustega jõuti pärale. - Kuidas ebmatas
aga Kolumbus, kui ta nägi, et ei kindlalt ega ka elimelel reilil
mabajäetud bispanlali Hispaniolas enam leida ei olnud, Hispanlaled oliwad maa päriselanikkudega balwasti ümber käima
kakanud, mis eelt need ülbed wÕÕrad maba oliwad tapnud.
Teifel reilil Kolumbusega kaasatulnud bispanlaled ei leidnud ka
mitte ammugi leda, mida nad lootnud oliwad; nad mõtleliwad
liin kulda kui liiwa mere ääres olewat, kuid nüüd pidiwad
nad ile tööd tegema, maad harima ja majalid ehitama hakkama, kusjuures neid weel tõbed piinaliwad. Paha meelega
hakkaliwad nemadgi indianlastega (nii nimetati lealleid pariselanikka, kuna neid ikkagi India elanikkudeks peeti) kurjasti
ümber käima; need liis hakkaliwad muidugi wastu. Kolumbus, kes waheajal mujal reilinud ja J a m a i k a laare leidnud
oli, pidi liis tagali tulles indianlaste wastu lõda alustama.
Oma werekoertega, keda tema kaaslaled (uropalt ligi oliwad
wõtnud, lai ta nendelt kehwadelt wastastelt kergesti wõitu ja
pani nad leda suurema rõhu alla. la nõudis nende käelt niipalju kulda ja puuwilla makluks, et nad nõutawat hulka
milgi kombel kokku ei laanud; et aga lumma täis ja alumilekulud kaetud laaksiwad, selleks otstarbeks saatis ta mitmed
laewatäied päriselanikka Hispaniasfe, kus nad orjadeks ära
müüdi. — Mitmed oma lootustes petetud bispanlaled hakkaliwad aga koju tagali tulles Kolumbuse peale keelt peksma, nii
et see tarwilikuks arwas (uropasle minna ja kahtlusi tagasi
tõrjuda. lal läks korda kuningakojas lugupidamist oma wastu
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kinnitada ja tõttas fiis uuesti, k o l m a t k a r d a reisile. Seekord purjetas ta enam lõuna poole ja jõudis O r i n o k o jõe
luus A m e r i k a m a n n e r m a a l e , kuna ta siiamaani ainult
saari leidnud oli. Kuid tema ei olnud mitte enam esimene
Amerika mannermaa leidja, waid 14 kuud enne teda, 24. juunil
1497, oli Inglile teenistuses olew itallane, Veneria mees Giooanni
(I. dmoroanni) Caboto (Cabot) Põhja-flmerika idaranna leidnud. — Cõuna-flmerikaft tõttas Kolumbus uuesti Haiti saarele oma
sealset kindlust waatama. Siin oliwad nispanlaled Kolumbuse wenna
Bartolomeo wastu mässamas, kelle to, enne oma teilt tagasireisi (uropasle, siinse asumaa juhiks seadnud oli. Ka Kolumbus
ise, keda nispanlaled nagu ta wendagi nende wõõra rahwuse päralt
wiskasiwad, ei jõudnud enam mässu kimbutada. Pealegl oli
ta ise oma suure auuahnuse ja wastuoksa walitlemilemääruste läbi
rahutusteks tõsist põhjalt andnud. Hispania kuningakojalt laadeti nüüd francisco de B o b a d i l l a mäslu-asja uurima. See
heitis hispanlaste poole, pani Kolumbule ja to wennad ahelatesle ja laotis nad Hispaniast — tegudelt wastalt andma.
Fernando ja Jfabel oliwad wäga pahased lelle teotule üle, mis nende
nimel luurele Kolumbulele tehti, käsksiwad teda lellepäralt kohe wabastada jo käisiwad temaga auupaklikult ümber. Bobadilla heideti
ametist ära, tema asemele ei pandud aga mitte enam Kolumbus,
waid Hispania mees O o a n d o asumaa alewalitlejaks.
7. K o l u m b u s e n e l j a s r e i s ja t u r m (1506).—
Kolumbusele anti ometi uued laewad, millega to n e I j a t korda
reisile läks (1502). Seekord tahtis ta lääneteed Jndia sadamalinnadesle leida, mis Vasco da Gama ida kaudu wahepeal
juba kätte oli leidnud, lelt ta arwas weelgi end tõesti Indiasse
jõudnud olewat. Kuid asjata otlis to läbi Kefk-flmerika edalipealemileks teed. l a pidi tagali loitma jo jõudis luure waewaga
Jamaika saarele. Cõunamaade mere wee-ushkesed oliwad tema
laewad nii läbi puurinud, et neid ära parandada ja edasi sõito
enam wõimalik ei olnud. Kaks Kolumbuse kaaslast, ITlendey
Hispaniast ja ?iesco Jtaliaft, sõitsiwad siis indianlaste paatidega
Hispaniaasse, et siit laewa tuua. Nende hulljulge reis õnnestas. €t nad aga niipea tagasi ei laanud, lattus Kolumbus oma
teiste kaaslastega luuresse hädasse, lelt et indianlaled neile
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enam toidumoona anda ei tahtnud. Kolumbus ähwardas neid
Jumala wihaga, mis pea taewa küljes nähtawale pidi tulema,
l a teadis nimelt, et kuucoarjutus tulemas oli. Wärifedes nägiwad metsinimesed tema ettekuulutult täide minewat ja oliwad
lelle järele jälle lõnakuuljad. Kui wiimaks oodatud laew pärale tuli, loitis ta Hispaniolasfe ja liit wiibimata edasi Hispaniasle. Waewalt aga lai ta (uropasle, kui tema kaitsja, kuninganna Jfabel, ära luri. Kuningas Fernando aga, kelle ei\e
ta nüüd palwega astus, et talle kõik lubatud õiguled kätte antaks, murdis tema wastu oma lõna jo ei täitnud ainultgi tema
palwet. Waefufes luri lee luur mees 1506.
8. A m e r i k a n i m i . — Kolumbusel ei olnud aimugi,
et ta üsna uue ilmajää leidnud oli, waid surigi lelles arwamiles, et ta I n d i a kindlamaa ees olewale saarestikule on jõudnud. Kui päralt mõlema maa kohta selgusele jõuti, nimetati
Kolumbuse leitud maa H ä ä n e - J n d i a k s , päris India aga
I d a -1 n d i a к s. Amerika mannermaale ei saanud aga kah
juks mitte luure leidja enele, waid ühe teile mehe nimi, kes
leda auu waewalt ära on teeninud. See oli keegi kaupmees
ja maadeteadlane A m e r i g o V e s p u с с i (1. amerigo wesputlhi), firenze linnalt pärit, kes peale Kolumbuse kolmanda
reisi mõned korrad uutes maades käinud, Venezuela ja Brasilia
rannamaid näinud ja oma reifinähtusteft raamatu awaldanud
oli (1499), mis esimene „Uue maailma" kirjeldus oligi. See
raamat tegi siis tema nime tuttawamaks kui Kolumbuse nime,
ja kõige pealt hakkasiwad mõned Saksa õpetlased, liis ka kõik
muud uut maailma t e m a nimega A m e r i k a k s nimetama.
9. H i s p a n l a s t e l u u r e d m a a d e a l l a h e i t m i l e d A m e r i k a s . — Kolumbus oli teeraja ette ajanud,
nüüd leidliwad hispanlaled ühe maa teile järele ja heitsiwad need
oma alla. Sõdades, mis nad maa päriselanikkudega pidasiwad^
oliwad nad wastastest enamasti arwu poolelt palju nõrgemad,
kuid (uropa sõjakunsti, iseäranis aga oma r a t s a w ä e ja
l a s k e r i i s t a d e tõttu, mis indianlaste! lootu tundmata ja
nii kangesti kohutawad oliwad, jäiwad nad ikka wõidumeheks.
Mis aitas indianlastea wahwus ja wabadule-armastus, kui nad
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nende hirmsate roalgete meeste roastu fõdima pidiroad, kes „lendacoate madude" feljas ratlutafiroad ning kellel „müristamine ja
roälk" sõjariistadeks alimad. Uue maailma tähtfam riik oli lel
ajal ГПехі ко (1. mehhiko), suurte linnadega; linnasid ehtilimad
kicoimajad, suured roalged piramidid, tornid ja muud üulad ehitused. Rauda ja roeoloomi Mexiko elanikud küll roeel ei tundnud,
kuid maa oli ilusti haritud ja teede poolelt mitte waene. linnades
oliwad weewärgid ja uulitfamalgustufe sisseseaded leida. Kuid paraku oliwad siin alles ka inetud inimeseohwrid tarroitusel. Maaelunikkudest malitses a z t e к i d e rähmas teiste üle; allaheidetud
rahroad kandsiwad aga nende orjaiket ainult rusikat taskus pidades. Hiies nii laah aru, kuidas see suur riik nii hõlpsalt
Fernando C o r t e z ' i (1. kartes) laagiks langeda mõis, kellel
ainult 670 meelt sõjawäge ja 14 suurtükki ligi oli. Hoor
ja roapper Cortez oskas Mexiko rahroaste mihamaenu teineteise mastu olawalt oma tuluks tarroitada, lai oma fõna murdes
Mexiko roalitfeja M o n t e z u m a wangi wõtta ja heitis kahe
aasta jooksul (1519—21) terme luure riigi oma alla, kusjuures meri jõena woolas; wiimane aztekide walitleja Guatemozin
Turi möllas, kui teda enne tulistel sütel oli kõrwetatud. Hulgana hukati mexiklaste ülemaid tuleriidal ja muul teel, rähmalt tapeti karjakaupa. — Mõni aas\a hiljem (1531) läks
Francisco P i z a rro'1 korda tõesti päris „kullamaad" Ре r u'd alla
heita. Ainult 200 kaaslasega tungis fee toores, aga julge mees
mõõra haritud riigi liste, selt kulturas ei olnud Peru mitte roähem edenenud kui Mexiko, ta haridus oli koguni inimlikum,
selt inimese-ohmrid liin ei olnud, maid uluna malitses magune
päikeseteenistus. Pizarro mattis Peru malitleja, i n k a , kes talle
usaldades ligines, pettekomoel mangi ja laskis inka kaaslased
maha tappa. Inka pakkus oma roabastufe eelt mehe kõrguselt
toa täis kulda. Pizarro mattis kulla mastu, laskis aga liisgi
inka ära hukata ja heitis tema riigi oma alla. Pizarro kaaslane Я I m a g r o, kes talle mitmeti abiks oli olnud, läks temaga saagijagamile juures tülli ja tapeti ära. Rlmagro poeg
aga laskis kättemaksmile himus ka Pizarro ära tappa, kiimaks mõisteti temagi ühes Pizarro mennaga uue Hispania asewalitleja kärni kui mässaja surma. Nii leidlimad need mägimald-

sea mehed ifeeneie wihawaenu läbi kõik omale paraja palga. Hispaniaad laiendas!wad alatasa oma maade piirisid Amerikas,
nii et nende alla mitte ainult Mexiko, Kelk-Amerika ja hulk
Cääne-Jndia saari ei käinud, waid ka suur osa CÕuna-Amerikaft.
Kuid Õnnelikuks ei laanud need maad oma uute walitsejate all
mitte. Küll tõiwad hispanlased r i s t i u s u ja («ropa hariduse
kaasa, kuid ristiusuga ühes käis ususallimatus, jo haridusest ei
saanud maa päriselanikud mingisugust osa. Kus Hispania lipp lehwima pandi, seal langesiwad päriselanikud kohe o r j u s e s s e ,
jo kui orjad pidiwad nad kõik Hispania asunikkude tööd ära
tegema, selt et need ise oma öeldes palawa kliima päralt liin
tööd teha ei wõinud. Hispanlaste hoolimata waljus, mida
nad liin tarwitaliwad, ajab praegugi weel kananaha ihu peale.
Kes maa päriselanikkudelt orjule eelt metsadesse põgenes, lelle
peale ässitati werekoerad; kes kinniwõtmile juures wastu panna
julges, mõisteti tulesurma. Niisugustele koledustele astusiwad
mõned auusameelfed waimulikud mehed küll wastu, kuid see jäi
tagajärjetaks. Auus piiskop tas ( a l a s , kes indianlali orjuselt peasta tahtis, wõttis nõuu kuulda ja soowitas nõrkade
indianlaste asemele Aafrikast n e e g r i l i d orjadeks tooma
hakata, kelle tugewam keha rasket tööd enam kanda suudaks.
Tema heakskiitmise järele tehtigi seda. Nii lai lee auulameelne
mees tahtmatalt hirmla orjakauplemile alustajaks, mis wäga
kaua Amerika* häbiplekina roojastanud on. — Hispanlaste
pöörale ümberkäimise mõjul wäheneliwad nende alla sattunud
maade pärisrahwad kui waba tule käes. Sõjas surmatute
ja tööga surnuks waewatute liiaks tapiiwad indianlali hulgana
nende juurde kantud, leni tundmata tõbed, nagu rõuged, ning
niilama alkohol. Meeleheitmise sunnil hakkasiwad õnnetud siis
ka ise oma sugu häwitama; emad topsiwad oma lapsi, mehed
oma naili, ise läksiwad naerdes wõilasse. Tagajärjeks oli
indianlaste ülikiire kahanemine; Hispaniola miljonist elanikult
oli 20 aasta päralt weel ainult 14.000 alles. Terwelt £ääneIndia saarestikult
kadus Uheainla inimelepõlwe kestuse!
indianlaste lugu täitla, lelt laartel ei laanud nad kulagil
kiusajate eelt rahu, kuna see kindlalmaal enam wõimalik oli.
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10. ГП a g а 1 h aes'i r e i s ü m b e r m a a i l m a (1519
—1521). — Juba a. 1513 oli hispanlane B a i b o a polistelt
metfadeft läbi tungides W a i k f e ä k e a n i rannale jõudnud
ja nii feile mere leidnud, mille olemasolemilelt Teni lugugi ei teatud, loomulik oli, et nüüd roee-teed linno uude merde otlima
hakati, niihästi põhja, Kui Ka lõuna poolt, flga alles portugallane
I T l a g a l h a e s ( l . mahhaljaangs), Kes Hispania teenistusesse astunud oli, selt et Kodumaal temalt lugu ei peetud, jõudis niikaugele lõuna poole, et ta — päralt tema nime järele nimetatud — merekitlulelt läbi tundmata merde pealis, mida to seekord leol
walitsewa ilula ilma pärast „Waikseks mereks" nimetas. Tema
liht oli Indiasle ГП о I u к к i saartele peaseda, lest nüüd märgati, et alles selle mere togo India on. l a jõudisgi ? i I i p p i n i saartele, kus ta wõitluses maa päriselanikkude wastu lurma
sai. Kuid tema mehed sõitsiwad ikkagi edali ja laiwadgi Molukkidele. Siin puutusiwad nad juba portugallastega kokku,
kes wäga imeks paniwad, et i d a p o o l t europlali lüa tuli.
Siit lõitliwad hispanlaled ühe laewaga ümbert Aafrika koju
tagan", kuna muilt mehi lüa maha jäiwad, lelt et teine laew,
mis weel järele jäänud oli, enam wett ei pidanud, (limelelt
reililt ümber maailma jõudsiwad ainult 18 meest koju tagali,
kuna neid kolme aasta eelt 239 meelt teele oli laitnud.
11. l e i d u s t e t a g a j ä r j e d . — leiduste mõju oli arwamata luur. fljaloo-roäli oli terwe ilmajää wõrra laiemaks
läinud ja lellega oli päratu luur maa w ä l j a r ä n d a m i l e k s
ja a l u m a a d e põhjendamileks kätte laadud. Kaubandus,
mis enne ainult naabrimaade wahel käimas oli, lai nüüd üleilmliseks, (uropa laewad liikusiwad nüüd üle terwe maailma
merede. Kõige suurem kasu uutest leidustest sai muidugi Hisp a n i a l e, niihästi juurdefaadud maade rohkule kui ka nendelt
kodumaale woolama rikkule tõttu. Kulda jo hõbedat andsiwad
Mexiko jo Pera mäekaewandusea ilmlõpmata, nii et selle tagajärje!
kaubandus ja tööstus kaswasiwad, aga ka kõik tarbeasjad jo
toiduained hinnas tõusiwad, sest et kuld ja hõbe oma rohkuse
pärast odawaks läksiwad. WõÕramaade laadused, nagu würtlid,
suhkur, kohwi, thee, riis, puuwili j . t., mis enne ainult wähede! kättesaadawad oliwad, tuliwad nüüd üleüldiselt tarwitusele.
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Koguni u u t i t o i d u - ja t a r b e a i n e i d andis flmerika,
nagu k a r t u l i d , maili, tubakat ja kakaod, misläbi inimeste
eluroiis manas maailmas teiseks muutus. Uus maailm lai aga
mana käelt koduloomad, mis seal peaaegu sootumaks puudusiroad, peale selle €uropa wiljataimed, fuhkrupiilirao, kohroipuu
ja teised ained, ja nende peal uue ilma elanikkude elujärg meie
päiroini suuremalt osalt leilabgi. — lähtlat kalu sai maadeleidustest ka t e a d u s . Hakati uusi taimelid ja elajaid uurima,
õpiti mere iseloomu, tema wooluli ja tuulesid tundma. Magalbaes'i loit ümber maailma tegi kahtlemata kindlaks, et
maa k e r a k u j u l i n e on.

B. Waimuelu.
1. H u m a n i s m u s . — Keskaja elu leilis täiesti к a t o l i k u k i r i k u m õ j u all. Kirik ja waimulik leilus legalimad end kõikidesse eluawaldustesle, olgu lee politika, Õigus
ehk majandus. Rooma paanilt ei tahtnud mitte ainult kõikide
piiskoppide, roaid ka kõigi ilmalikkude würstide pea ja juht
olla. Paarosti ligemad alamad ja käfualufed, waimulikud mehed, oliroad nagu midagi kõrgemat ja paremat muude usklikkude hulgas, selt kirikul oli tormis, et rahwas nende autoriteeti
ehk m Õ j u m õ i m u kummardaks ja wasturääkimata nende
näpunäidete alla heidaks. leadustel arwati ainult niipalju
tähtsust olewat, kui palju nad kirikuõpetult selgitada ja toetada
jõudsiwad: teadus oli kiriku sulaseks saanud. Sedamööda ei
olnud keskaja lõpu poole ka ülikoolidesgi palju muud leida kui
tühileid waieluli tühiste, ärakuimanud kirikliste õpetuste üle,
— roärskus ja edasipüüdmine puuduliwad täiesti. Seda ei
lallitudgi, et keegi Õpetlane ise oleks tõeks peetud asju lugamamalt juurdlema hakanud: teatawate armamiste sisse pidi
kindlasti uskuma, iseäranis kui need arwamiled oma manaduse
mõi kuulsate põhjendajate mõi muude mõjumõimude toetule
läbi nagu pühitsetud oliwad; neid arwamisi ei tohtinud keegi
s h о 1 о s t i к a poolehoidja (nagu keskaja teadult nimetati) oma
tarkufe järele armustama minna, mõi koguni neid ümber lükata
katluda, maid ta mõis ainult nende manu tõenduli heaks kii-
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tes tundma Õppida, wai neile uut tuge juurde otsida. Ilmalikku
tarkust ei arwatud ka tarwisgi olewat. KirikuÕpetufe järele
oli inimene juba oma loomu poolelt p a h a , tema maapealne
elamine ei tohtinud fiis muud olla kui alatine p a t u l t l u n a s t a m i n e . Waimuharimist loeti asjataks wõi Koguni kardetawaks tööks; kardeti nimelt, et selleläbi kuradi ja põrgu
waimule weel enam maad ja mõju antakse inimest hukatusesse
wiia. patult lunastamiseks ei üteldud paremat teed olewat kui
maailma maha jätta ja kloostrimüüride taha pelgu minna,
kus patult ihu nälgimile, piinamile ja muude abinõuude waral
uue elu jaoks päralt lurma korralikult walmistada laaks. —
Niisuguste arwamiste wastu ilmusiwad kõige pealt Italias,
siis ka mujal Europas, u u e d mõtted, mis koguni teisi aateid
omale eesmärgiks seadsiwad. Kuna siiamaani ainult hinge
peastmise jo Jumalale liginemise otstarbel teadustega tegemist
oli tehtud ja seepärast siis keskajal teädust üleüldse „jumalikuks"
nimetati (studia divina), hakati 14. ja 15. aastasaja jooksul
teadustele laiemat alult alla seadma: teadus ei pidanud mitte
enam ainult taewateed juhatada aitama, waid pidi ka kõikide
maapealsete olude sisse tungima, kõike, mis inimlik, oma alla
wõtma, mispärast siis uue woolu kandjad teda „inimlikuks"
wõi ladinakeelse sõnaga „ h u m a n i s m u l e k s " nimetama hakkasiwad (studia humaniora). — Keskaja kulunud teedele
hakati uuli teesid juurde lilama ja neid leiti luurel mõõdul
wana klassikalise aja waimukangelaste töödest.
Keskaja
sholastikused oliwad wana aja teadlasi ja luuletajaid põlgtusega enesest eemale hoidnud, sest et need ju ristiinimeledgi
ei olnud, waid paganad. Kuid nüüd hakati nende õiget wäärtalt tundma ja neilt luurt lugu pidama. Kõige esimene
mees, kes Greeka ja Rooma kirjanikkude ja luuletajate
waimutöölid Õieti hinnata oskas ja neid koguma hakkas, oli
Italia luuletaja francesco P e t r a r c a firenze linnast. Tema
oli ka see, kes nende tundma õppimisele taga kihutas, nii et
selt ajast saadik wana maailm nagu uuele elule ärkama hakkas, mispärast leda aega ka w a n a aja ä r k a m i s e wõi
r e n e s s a n s s i (renaissanee) ajaks nimetatakse. Tema Õpilane,
firenzlane Boccaccio (I. bokatsho) oli aastasadade tagant esi-
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mene õpetlane Cääne-€uropas, kes jälle Kreeka keelt oskas ja
Homeri lugulauluna" õiguskeeles lugeda wõis. Nende mõlemate
meeste püüdmised leidsiwad waimustatud järelkäijaid, jo peagi
hakkasiwad kõige kõrgemad auukandjad, paowstid, kuningad
jo würstid, humanismufe poolehoidjaid ehk humanistina toetama
jo wanade keelte Õppimist eriõpetoolide asutamise läbi edendama.
Kedagi ei loetud enam õpetatud mehe nime wääriliseks, kes mitte
wana aja ladina keelt, nagu Gcero (1. Msero) feda kirjutanud
oli, ei osanud, waid ikka weel seda jämedat Cadina keelt rääkis,
mida keskaja mungad tarwitaliwad. Kegi Kreeka keelt Õpiti
jälle kõnelema. Uute püüete eesotsas sammus firenze ehk
Florenzi linn, kus (umbes 1450. a.) haritud ja rikas riigitegelane,
kaupmees Cofimo de' ГП e d i с i (1. meeditmi) jo peale seda
tema pojapoeg Corenzo ITledici, keda „Suurepäralifeks" (il
Magnifico) nimetati, teaduste ja kunstide toetajateks ehk mäcenideks (1. metseenideks) oliwad, firenze sai omale waimuilmas
nüüd peaaegu niisamasuguse tahtluse, kui klaslika-ajal Amenal
oli olnud. — flga mitte ainult kirjas jo kõnes ei käinud humanistid wana aja waimukangelaste järele, waid ka kombetes
jo terwes elamises. Kes Kreeka ja Rooma kangelasi omale
eeskujuks wõttis, see ei wõinud enam keskaja sallimatusega leppida. Ulu üle hakati wabamalt mõtlema jo selle tagajärjel sai
inimeste waim kiriku rõhumise alt lahti. Ainukese senise teadule, uluteadule, asemele astusiwad nüüd ajalugu, maadeteadus,
matematika jo looduseteadused — ühe sõnaga, kõik need teaduled. mida wanal ajal edendati, sündisiwad nüüd nagu uuesti.
2. K u n l t , k i r j a n d u s j a t e a d u s . — Wana aja
kirjawaraga ühes tõusis ka wana aja к u n l t jälle lugupidamisesse, (hitulekunstis oli siiamaani Gooti ltiil walitsew olnud;
kesk- ja uue aja wahetusel hakati jälle enam wanu Rooma
ehituli nende tulpade, lookade jo luurte kumerdustega (kuppelitega) tähele panema; sellel alusel hakkas uus ehitusewiis,
r e n e s s a n s s i - H i i l , maad wõtma jo tõrjus wiimaks Gooti
stiili päris kõrwale. Wana aja marmori- ja bronglikujude mõjul, mis Roomalt jo mujalt puru alt wälja kaewati, wõttis
kujuraiumises, jo Kreeka ning Rooma wanade piltide mõjul maalimises täieline uus wool alet; see wool tegi omale peaülesanJ. Sitzka, Üleüldine üinluuu 111.
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deks nende roormide järelaimamist edendada, milleks loodus ife
eeskujusid pakkus. 16. aastasajal ilmusiwad juba uuel alulel
õppinud kunstnikud, kes maailma oma suremata kunlttöödega
rikastahwad. Iseäranis rikkaks uute kunstnikkude poolelt lai
Italia. Siin elas ja töötas firenze kodanik, luur ГП i eh e 1 a ng e l o (I. mikeldndlnelo, 1475—1564), kes ehitule-, kujuraiu
mise- ja maalimilekunstis ühetasaselt suur oli ja kelle suuremaks
tööks Rooma Peetri kirikut, mida lel ajal ehitama hakati, lugeda tuled. Temaga auu jagamas on tema kaaskodanik, weel
mitmekesisemate annetega ehitud L e o n a r d o da V i n c i
(1. wintlhi, 1452—1519), kes ühtlasi suur maalija, kujuraiuja,
muusikamees, mehanikus jo inlhener oli. Roomas töötas maalija R a f f a e l S a n t i (1483—1520), kelle pildid kõige täielikuma iluduse märki küljes kannawad ja kes iseäranis madonna
(Jumalaema) piltide loomise läbi suremata kuullule on omandanud; nendelt on ileäranis üks, n. n. „Sixtini Madonna",
ilmakuulsaks laanud, parmas töötas kuulus maalija Соггеддіо
(1. korredlho, 1494—1534). Venezia maalimilekunltnikkude
hulgas feifab T i z i a n o (1477—1576) kõige elimeles reas;
tema piltidel äratad wärwide kokkukõla iseäranis suurt imestust.
Need wiis meistrit oliwad igaüks oma eripõllul kõige suuremad;
nad tõstsiwad maalimisekunsti niisugusele täiusele, nagu see ialgi
waremalt ega hiljemalt ei ole olnud, peäle nende Italia meistrite oliwad ainult weel Saksamaal maalimile-kunstnikud, keda
nendega ühel puhul nimetada wõid: Albrecht
Dürer
nürnberis (1471 —1528) ja Hans H o l d e i n flugsburis
(1497—1543). Ka muusikakunstis ilmus 16. aastasajal esimene
suremata kuulsusega muusikamees, itallane p a l e l t r i n a (1514
—1594), kes oma muulikatükid katoliku kirikuteenistuse ilustamiseks lõi. — K i r j a n d u s e-põllul oli lellel ajal kõige tähtsamaks tegelaseks M a c c h i a v e l l i (1. makjawelli, 1469—1527),
firenze linnalt pärit. Ta kirjutas oma kodulinna ajaloo ja ilmutas ka muid kirju riigiteadustee; tema kuulsam kirjatöö
kannab pealkirja II Principe, t o. «würst", milles ta näitad,
et würsti ehk walitseja wõim piiramata on, jo et würst oma
wõimu alalhoidmiseks kõiksugu abinõuuad, ka pettust, walet ja
kawalust tarwitada tohib jo seda koguni tegema peab, kui
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muidu läbi ei laa. — firenzes elas Ka luuletaja Torquato
l a 5 so (1. torkroaato tasfo, 1544—1595), kes oma luuletöös
„Wabastatud Jerusalem" esimese ristisõja kangelafefegund ülistas, portugali luuletaja C a m õ e s (1. kamõi-ifh, 1524—1580)
kirjeldas oma kuulsamas luuletöös „Cuhadid" Vasco da Garna
sõitu Indiasse; see suur luuletaja lai oma tööde eest nii mähe
ainelist palka, et tema ori, keda ta oma India reisilt kaasa oli toonud, temale toidust kerjamas käima pidi. Hispania luuletaja
C e r v a n t e s (1. dlerwantes, 1547—1616) kirjutas oma kuulla
romani „Von Quijote" (1. don kihhoote), milles ta aja jooklul
wärdjaks läinud rüütli kombeid tuliselt pilkab, prantsuse munk
R a b e l a i s (1. rablee, 1490—1553) kirjutas kaheosalise pilkeromani „Gargantua" ja „Pantagruel", milles ta oma aja lastekaswatuse õiguseteadust, arstiteadust, lõpmata sõjapidamist,
üleüldse kõiki riigiasju, iseäranis ka ebanähtufi kirikuelus, meisterlikult naerualuseks teeb. Inglismaal luuletas lel ajal kõigi
aegade kõige suurem näitekirjanik William S h a k e s p e a r e
(1. uiljam lheekspiir, 1564—1616), kes oma töödes ülisügawat inimele loomu ja südame tundmist näitab. — T e a d u s oli iseäranis Italias, aga ka Saksamaal ja mujal omale kodukoha
leidnud. Walitsejad ja linnad põhjendaliwad üksteise wõidu
teadule-alupaiku — ülikoolilid, kus humanismus Õitlema hakkas. Tähtsam Saksa teadlane ja humanist oli € r a s m u s
R o t t e r d a m u s (1466—1536); tema kõrwal nimetati auukartusega ka R e u eh 1 i n i nime, kes oma aja luurem Kreeka
ja Hebrea keele tundja oli. Iseäranis jõudsasti edenes lel ajal
l o o d u s e t e a d u s ja omandas alles Õige aluse. Küll teati
juba keskajal, et maakera ümmargune on, kuid weel uue aja
algul peeti maakera kõige ilmalaotule keskpaigaks, fllles Poola
tähetundja K o p e r n i k u s Thorni linnalt(1473—1543) lai aru
kätte, et maakera niilama kui teisedgi rändajad tähed päikele
ümber käib. Kaks teilt waimukangelalt, lakslane K e p l e r
(1571 —1630), kes rändajate tähtede teekonna seadused ära
tundis, ja itallane Galileo G a l i l e i (f 1642), uue aja
tülikateaduse põhjendaja, kes taewa-uurimileks p i k k s i l m a
tarwitas jo lelle abil hulga tähti leidis, tõiwad Kopernikule
arwamisele uuli tõendusi. Kahjuks arwas aga niihästi katoliku
2*
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kui Ka protestandi kirik, et uus õpetus maakera pööramiselt
piibliõpetufe wastu käiwat, ja mõistis ta fellepäraft hukka.
€latanud Galilei kutsuti koguni Rooma inkwilitlionikohtu ette,
pandi wangi ja wõeti piinamise alla; ainult seeläbi peästis ta
oma elu, et oma suuga uue õpetuse waleks tunnistas. — Kuid
katoliku kiriku auuks peab tähendama, et Ы täheteadlaste tähelpanemili tarwitades wigase Julianufe kalendri ära parandas.
Iulius Cäfari (1. tseesari) ajal oliwad täheteadlased aasta umbes
11 minutit pikemaks arwanud, kui ta tõesti on; feile wea läbi
oli kalendri-aasta 16. aastasajani terwelt 10 päewa õigelt päikese-aastast maha jäänud. €t wiga parandada, käskis paawst
Oregorius Xlll. a. 1582 need päewad nüüd wahele jätta ja peäle
4. oktobrit kohe 15. Oktober kirjutada. Ja et wiga uuesti ei
ilmuks, määrati, iga 400 aasta sees kolm liigpäewa arwamata
jätta. Kuna katolikumaad parandatud kalendri paawsti nõudel
kohe tarwitusele wõtsiwad, arwasiwad protestandimaod oma
umbusaldust ja põlgtust paawsti wastu sellega näidata wõiwat,
et nad uut kalendrit mitte makswaks ei tunnistanud. Hiies
umbes 1700. a. wõeti uus kalender Sakfa protestandi maa des
jo ähweitlis, weel hiljem Inglismaal jo mujal tarwitusele.
Wenemaal ja Kreekamaal arwatakse weel tänapäewani aega
wana kalendri järele.

G Ufupuhastus.
esimene järk.

Ufupuhastufe algus ja laialilagunemine
1. Usupuhastamine Saksamaal.

1. ( l i r n e l e d u s u p u h a s t u s e k a t s e d . — Nagu
hurnanisrnus teadusepõllul, nii ei olnud ka u s u p u h a s t u s
muud midagi, kui wali wastulõitlus keskaja olude wastu, Teft
et need olud mitte iseeneselt ära kaduda ei tahtnud. Paapstid
katsusiwad aino oma ülewõimu ilmalikkude walitsejate üle
maksma panna; leepäralt oli neil kord ühe, kord teile walitlejaga tüli ja tuli wahel Todagi pidada. Iseäranis kahjulik
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Ібрр oli Kokkupõrkamisel, mis paarostil Bonifacius Vlll-mal
Prantfufe kuninga Philippe (1. filipp) IV. Jlufaga oli. Ühe kirikupea alemele ilmus lelle tüli tagajärjel kaks paawsti, kes
wastastikku teineteist ära needfimad; üks elas Roomas, teine
floignon'is (1. awinjõng) Prantsusmaal. Ja roiimati ilmus meel
kolmas paawst juurde. See lõheaeg kirikus (n. n. „lhisma")
kaotas palju paawstiwõimu mõju. Kirikukogud ehk k o n d i l id,
mis Konstanzis (1414—1418) ja Vaalelis (1431—1448) ära
peeti ja mis kirikuelus uuendusi maksma panna katsusiwad, wähendasiwad weelgi paawsti mõju, lest liin wõttis arwamine maad, et Üleüldiste kirikukogude otluled k õ r g e m a l
leilawad, kui paawstide kalud. Kuid lelle peale waatamata
oli paawstiwõim ja lislejuurdunud kirikuõpetus weel nii kõma
küllalt, et Praaga linna professori Jan Hus'i ja firenze
munka Girolamo ä a v o n a r o l a t (1. dlhirolaamo lawonaroola) põlewale puuriidale laota, kui need kirikuelus uuenduli
ette wõtta katluliwad. Kui pealetungijad uuendajad kÕrwale
oliwad toimetatud, ei mõtelnudgi paawstid enam paranduste peale,
waid lalkliwad kirikuelus olewad halbtuied ja wäär-olud aina
suuremaks ja suuremaks kaswada.
2. K i r i k l i k u d w ä ä r - o l u d . — KirikuÖpetuft ja
rahroa usklikku meelt tarroitasiroad paawstid lelleks, et wõimalikult palju raha kokku ajada. Ka kirikuametnikud, nagu peapiiskopid, piiskopid ja abtid ei laanud muidu ametisle, kui et
nad oma kinnitule eelt paawstile teatawa lumma raha makliwad. Alamad waimulikud, kelle koht enam kui 24 kuldkuidnat aastas lisle tõi, pidiwad ametisle laades terwe aasta sissetuleku suuruse summa paawstile andma. Muidugi mõista pigistati need rahad wiimaks ameti kõik koguduse liikmete taskult wälja. Mõnelt maalt nõudliwad paawstid weel ristisõja
rahasid, l / w w9i 1 / 20 wõi kaguni 1/10 osa terwelt waimulikkude
sissetulekust, ehk küll ristilõdalid juha aastasadade jooksul enam
ette wõetud ei olnud, wõi jälle nõuti n. n. „türklaste kümnelt"
lelle ettekäändega, et türklaled (uropalt wälja tulewad ajada,
kuna need rahad tõepoolest paawsti laekasse peatama jäiwad.
Üleüldine maks oli n. n. «Peetri penning". Palju raha wõtliwad paawstid feeläbi kokku, et nad inimesi mitmesugustest
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keeludeft ja käskudelt, mida nad iie luurel arwul peale paniroad, raha eelt roabasfafiroad. Ka pattude andeksandmist roõis
raha eelt \aada, kui keegi aga tarwilise summa andeksandmisetähe ehk i n d u 1 g e n t s i eelt maksta tahtis. Katoliku kirikus
ali nimelt Õpetus maksmas, et paawsti Walitsuse all luur tagawara häid tegulid seilad ja nendega waid teiste pahategusid
kinni katta. Häid tegusid an Jeerns Kristus, tema ema ja
pühad mehed ning naesed palju enam teinud, kui neil ama
õndsakssaamiseks tarwis läks, ja ülejäänud headtead ängi lee
tagawara (cumulus meritorum), mille põhjal paawst inimeste
pattusid andeks anda waid. Üksainus Kristuse weretilk —
ütled keegi katoliku usuõpetaja — aleks juba üksinda nii wagew, et ta kõik maailma-patud ära lunastaks, kuid ama kallist werd an Kristus ju niipalju ära walanud. Heategude tagawara an liis lõpmata luur; ta kaswab koguni seda luuremaks, mida enam temalt ära tarwitatakse, nagu paawst Clemens VI. ühes käsukirjas (bullas) selgeks teeb. Oli päris kindel taks määratud, kui palju iga patu lunastamise eelt maksta
tuleb, nii et oige mitmehinnalili lunastulekirju olemas oli.
Sel kombel tuliwad päratumad rahasummad kokku, mis paawstid jo kardinalid oma õuekondlete ja ametnikkudega üheskoos
rõõmsat elu elades ära priiskasiwad. piiskopid ja wähemad
waimulikud käisiwad nende jälgedes, preestrid oliwad luurelt
jaolt hariwatad ja toored. Mitmed kirikuõpetajad oliwad lihtsad joomawennad ning tembutajad, ja sagedasti ei olnud kirikumõis muud midagi kui awalik kõrts. Kloostritelt oli endine
kord täiesti kadunud, neis walitles lodew, kombewastane elu.
€i ole liis imeks panna, et inimeste ulk ainult wälispidine kombetäitmine oli. Kes hästi palju palweid luges, hoolega paastus,
hulk raha kirikule kinkis wõi mõne pühapildi ette wõi pühapaika palwetama rändas, lee luges ennalt juba Jumala meelepäraliseks ja uskus kindlasti, et tema õigusega taewariiki pärib.
3. S a k s a m a a o l u d 16. a a s t a s a j a a l g u l . —
paawstiwõimule wastuhakkamine oli Saksamaal politika-olude
mõjul kergem kui kusagil mujal. Siin oli ilmalik riigiwõim
õige mitmesse harusse lagunenud, feft kuurwürstid, hertlogid,
krahwia j . m. walitlejad oliwad ainult nimepidi ühe kelkwõimu,
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keisri, all, kuna nad tõepoolest igaüks omal maal pea täitfa
iseseiswalt talitasiwad. Яда ka leegi natukene waimalt, mis
keisrile jäänud, oli „riigiwürstidele" pinnaks lilmas, ja lellepäralt oliwad nad oma piiramata ileleiswult taga nõudes alati
walmis keisrile hoopihd andma, kui lelleks aga mahti lõiwad.
Kui liis keiler usupuhastamise katse puhul paawsti poole heitis,
oli juba lee würstidele põhjuseks küllalt usupuhastamise poole
kalduda. Ka linnad jo talupojad ei olnud sugugi rahul, selt esimesed ei sallinud mitte seda laialist hoolekandmist, mida waimulikud mehed neile wastu tahtmist peale sundisiwad, ja talupajad, kes
sel ajal juha täitla mõisa all pärispõlwes elasiwad, oliwad maksude
ja kohustega wiimase wõimaluseni koormatud. Koik oli walmis
süttimas, niipea kui kusagilt sütitaw lade ilmuks. — paawstia
aga oliwad nagu pimedusega löödud; nad ei näinud hädaohtu,
mis neid ähwardas, waid elasiwad oma lõbusat elu edasi. Nende
hulgas ei puudunud küll mitte mehi, kes teadustest ja kunstidelt lugu pidasiwad ja ile haridult nõudsiwad. I u l i u s 11.
(1503—1513) kutlus Michelangelo ja RaffaeH enese juurde ja
hakkas nende ahi! Rooma linna luurepäraliste ehituste ja kunstitöödega ehtima. l e o X. (1515—1521), kuulsalt Medici lugult,
oli weel luurem kunstide ja teaduste lõher ning toetaja, kuid
uluali ei huwitanud neid kumbagi. I u l i u s 11. oli hoopis
enam loja- kui ulumees ja leo X., kõrgesti haritud mees, ei
uskunud ile llleüldle mitte Jumala lisle, arwas aga asja päris
karras olewat, kui rumal rahwas ulu ja ebaulu kammitses
kinni oli ja lugemata miljonilid raha Rooma laatis.
4. M a r t i n C u t h e r u s j а t e m a 95 w a i d l u s 
ia u f e t. — leo X. oli ette wõtnud Rooma toredat Peetri kirikut
ehitada lasta. Selleks kulus hulk raha ära; kokku laada katsuti feda luurewiililile pattude andeksandmise kauba läbi. Япdeksandmile-tähti, „peastekirjafid", müüliwad pangad, kes paarostile juba <г\\е raha ära oliwad maksnud ja kes oma,asjaajajad
nüüd tähti maad mööda müüma saatsiwad. 15 l 7. a. wäljaantud andeksandmise-tähti on weel meie ajani alles jäänud.
Nende peäl on Dominikufe ordu munk kujutatud, rilt käes, kibuwitlakroon peas ja lüda loitmas. Tähe ülemisele äärele an Kristale
läbinaelutatud käed, alumisele läbinaelutatud jalad maalitud.
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£esküljel on lugeda: «paawst teo X. 1517. flndke. Siin
an KrisMe küljehaatoad nende laiufes ja pikkufes. Kes neid
suudleb, lee laab 7 aasta patud andeks." Tagaküljel on
lugeda: „Rift näitab, 40 karda suurendatult, Kristuse pikkust
tema inimeseks alemise ajal. Kes leda luudleb, see waib 7
päewa äkilise surma, langetõbe ja rabanduse eelt julge alla."
— Üks niisuguste andeksandmife-(indulgentna-)tähtede müüja
Pohja-Sakfamaal tuli ka Wittenberi linna ligidale; ta kutsus
rahwast weerand-kuldna eest tähti astma, mille waral atleteed
paradiisi peaseda waida.
See oli Dominikufe ordu munk
T e t z e l , wast kõige häbematum indulgentfia-tähtede kaupleja.
„Kui raba laekas kalileb, king puhastustulest wabaneb" („Sobald
das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer
springt"), hüüdis ta ama kaupa kiites, ja inimesed käisiwad
hulgana tema käelt tähtesid altmas. Küll pahandasiwad arusaajad inimesed südame põhjast niisuguse usunaermile üle, kuid
kellegil ei ainud julgust selle wastu awalikult wälja astuda,
/linult Wittenheri ülikooli professor, Augustinus ordu munk
L u t h e r u s , wõttis südame rindu ja pani, nagu see sel ajal
ülikaalides wiisiks oli, Wittenoeri lossikiriku uksele ama arwamised ehk waidluslaused awalikult üles. 5aula laitis ta seal
indulgentsia-tähtede müümist ja kinnitas, et ainult Jumal pattusid andeks anda wõib; kirikul olewat Õigus inimesi ainult
wälispidistelt koristustelt lahti mõisto; kui paawst indulgentfiatähtede kaupmeeste häbematult teaks, liis aleks laota, et to
oma Peetri kiriku ennem tuhaks laleb põletada, kui niilugulel
kombel laadud rahaga üles ehitada. See waidluslaulete awaldamine lündis 31. okt. 15l? (uue kalendri järele); lellelt päewalt loetakle liis u s u p u h a s t u s e a l g u s t . Cutherus kutsus igaühte, kes telliti arwab, enelega lelle asja üle waidlema.
Kül! ei ilmunud määratud päewal ühtegi wastuwaidlejat, aga
5utherule waidluslauled, mida kokku 95 oli, saiwad ärakirjades
ja trükitud kujul pea üle terwe Saksamaa ja mujalgi tuttawaks
ning leidsiwad elawat wastukõla. — Martin C u t h e r u s ,
sündinud a. 1485 (islebenis, oli Thüringi mäemehe poeg. 6hk
isal küll mingit suurt warandust ei olnud, tahtis ta oma pojale
ometi kõrgemat haridust anda ja saatis to JTlagdeburi ja Cifenachi
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ladinakeelsesse kooli, kus poifs, nagu tel ajal teifedgi kehroad
lapled tegiroad, uste ees lauldes omale ülespidamist kerjamas
käis. Päralt läks ila roarandufe seisukord paremaks ja £utherus mõis Crfurti ülikooli minna, kus ta Õiguleteadult õppima
nakkas, flga ühe lõbra äkiline lurm ja piktelõök, mis tedagi
peaaegu tabas, tõiroad kõik maapealse elu tühjufe tema silma
ette ja mõjuliwad tema peale nii, et ta mungaks heitis ja €rfurtis Rugustinufe ordu kloostrisse läks. Siin piinaliwad teda
rasked hingelised roõitlufed. Klooftrielus roalitleliroad aina roäljaspidiled uluteod, need aga ei jõudnud teda roaigistada, maid
igaroele hukatule kartus rõhus teda ilmlõpmata. Troosti leidis
ta wiimaks Pauluse sõnadest, et inimene m i t t e t e g u d e ,
waid ainult oma usu l ä b i Õ n d s a k s l a a b . lema elama ufu ja ulina Õppimile pärast hakkas Rugustinufe ordu maimulik ülem S t a u p i t z lutheruft tähele panema ja loowitas
teda Sakfi kuurroürstile F r i e d r i c h T a r g a l e alles hiljuti
asutatud Wittenberi ülikooli professoriks, kus noor munk oma
agara iseloomu ja südamliku oleku ning rahwaliku kõneanni
päralt peagi suurde lugupidamisesse tõusis.
5. ? a a w s t i s a a d i k u d ja wai e 1 us Не i p z i g is.
— Rndeksandmile-tähtede müümile roastu oma 95 roaidluslausega wälja astudes ei mõtelnud Eutherus lugugi weel mitte
paawsti ja Rooma kiriku roastu üleüldle roälja astuda, roaid
tema oma lõnade järele oli ta liis paawsti Õpetustes ikka roeel
nii roaga kinni, et ta roalmis oli keda tahes maha looma, kes
ühe ainlamagi paarostilÕna roastu sõnakuulmata oleks olnud.
Rga tema roastaled hakkaliroad teda süüdistama, et ta usult
lahkuda püüda, Paaroft pidas leda asja esiti küll „tühiseks
munkade nääklemiseks", andis aga Cutherufeje wiimaks ometi
kalu Rooma linna roastult andma ilmuda. Kuid Rooma minnes oleks Cutherus kahtlemata surma läinud. Rga Saku" kuurwürsti palwe peale lai ta siis luba Rugsburi linna kardinal
С a j e t a n i ette ilmuda, keda paanilt omaks legadiks (roolinikuks) Saksamaale lootnud oli. Kõrge kirikuroürlt, kes pealegi
uhkult täis oli, nõudis Cutherute käelt, et lee oma aroaldatud
arroamiled otsekohe roaleks tunnistaks, ja toetas ennalt sealjuures katoliku kiriku õpetuste ja Dominikute ordu munkade reeglite

peäle. Cutherus põhjendas oma arwamisi aga apostel Paulufe ja Kirikuisa Augustinale sauadega ja nii ei laadud
uuendusele (okfobrikuul 1516). 5utnerus põgenes flugsburiff
Wittenberki tagali, kus kuurroürft friedrich ta oma kaitse alla
wõttis ja mitte paawsti waimualuste kätte ei andnud, ehk leda
küll nauti. ?aawlt püüdis liis weel kardetawat liikumist leplikult lõpetada. l a saatis teile ametniku, M i l t i tz i, asja üle
kuulama. See rääkis 5utnerulega pehmemalt ja lellele andisgi
5utherus niipalju järele, et edaspidi waikida lubas, kui tema
wastased ka waikiwad. See oli e s i m e n e Kard, ja sellepärast
tähtis ajamärk, et paawstiwõim llkliku mungaga kakku leppis, lest siiamaani oliwad Kaik wõimumehedgi ainult paawsti
sõna kuulma ja tema käskude alla heitma pidanud. — Kuid
Ceipzigi ülikool, kus keskaja lnalastika mõttewiis alles täies
jõuus maksmas oli, ei luutnud mitte waiklelt neid uuli mõtteid
peält kuulata, mida Lutherus, Wittenberi uuemeelle humaniltlile
ülikooli professor, maailma ette oli kandnud. Osaw ja hästi
tuntud leipzigi professor Dr. € ck kutsus liis Õpetlasi awalikule
waidlulele, nagu nad sel ajal harilikud aliwad, uuli mõtteid
läbi katsuma. Kutse lai ka Lutherus ja wõttis lelle wastu.
\X7aidlufe jookrnl Ceipzigis (1519) sundis (ck Cutherult oma leilukoha kaitleks ütlema, et paawstiwõim mitte Kristale läbi,
waid alles paraltpoale põhjendatud on; lee lltelus käis
otle katoliku kiriku õpetule wastu. Kui (ck wastas, et niilugule arwamile päralt Konstanzi kirikukogu Jan Hus'i hakka
mõistnud, tunnistas Lutherus, et Hus'il sellegipärast mitmes tükis
õigus on olnud ja et ilegi kirikukogu oma arwamistes eksida
wõib; ainukene eksimata ulupõhi alla Püha Kiri; seepärast
seista see ka kõrgemal, kui paawstia jo kirikukogud. Selle tunnistusega puutus Lutherus harjunud kirikuõpetule aluspõhja.
6. P a a w s t i s t l a h k u m i n e k . — Ceipzigi wõidias
oli lutheruse katoliku kiriku õpetule ringilt juba wälja tõstnud
jo nüüd pidi Lutherus oma arwamisi laiemalt põhjendama,
l a ilmutas siis järgemööda K a l m k i r j a t ö ö d , mis temale
wiimse Rooma kiriku sülle tagasipöäramile tee kinni paniwad,
klimeles kirjatöös („Sakfa rahwa ristiululilele aadelile, lellelt,
kuidas ristiulu leilukorda parandada tuleks") kutsuti ilmalikka
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mehi, keisrit, roürstifid ja mõisnikka, kirikuelu parandama,
kuna roaimulikkude meeste poolt seda mitte laota ei roõiroat;
Rooma paarosti alemele, kes ühes oma ümbruskonnaga juba
mitu maad roaefeks nöörinud ja nüüd Saksamaaga ledalama
tegema tahtroat hakata, tuleroat Sakfamaal enelel kirikupea ja
keskpaik asutada ; kirikupeaks oleroat ITlainzi peapiiskop kohane,
kelle juurde konfistorium asutada tuleks; rahamaksmised Rooma
tulekliroad kohe ära lõpetada, kogudustele oleks tormis õpetajawalimise õigus anda ja Õpetajatele abielusse heita lubada, kui
keegi seda soowib. — Teine kiri („Kiriku Paabeli roangipõlwelt") räägib katoliku kiriku sakramentidelt; nende leolt tunnistab Eutherus ainult ristimilt ja püha-õhtulöömaaega maksmaks, pihtimist kahtlaseks sakramendiks, kuna teiled ainult
mälja mõeldud olla, et kirikul kergem oleks inimeli oma käpa
all pidada; waimulikud mehed ei oleroat mitte lugugi Jumalale
ligemal, kui muud inimesed, roälimiled toredulekombed tuleroat
ära kaotada ja enam rõhku urn l i s u peale panna. — Kolmas
kirjatöö („Ristiinimese roabadusest") näitab, et inimene mitte
heategude rohkuse läbi õndsaks ei roõi laada, rooid et ainult
Kristale arm inimese ära peastab; armuolaliseks laab aga inimene oma u l u läbi; uluteod põhjeneroad ainult ulu ja ligimese-armastuse peal. — Nende raamatute mõju oli luurepäraline: neid osteti ja loeti üksteise roõidu, lelt siin oli Cutherus
lousa ära ütelnud, mis kõikidel tumedalt lüdame peal pakitles.
päralt leipzigi roaidlult andis paarolt Dr. £cki kaebtule peale
Cutherufe kohta küll hukkamõistmise- ehk roandekirja (bulla)
roälja, aga lee ei aroaldanud lugugi enam leda mõju, mis niiluguled kirjad roaremalt oliroad aroaldanud. Ka kuurroürlt
Friedrich ei tahtnud oma ülikooli proteslorit mitte maha jätta,
roaid keelas koguni hukkamõiltmilekirja roäljalaotamile Saksimaal hoopis ära. Siit sai Cutherus julgult, nii et ta paarosti
roandekirja ja muud määrused (dekretalid) ülikooli professorite
ja üliõpilaste juuresolekul pidulikult tuide roiskus (10. dets. 1520).
Seega tunnistas ta end nüüd ka Välispidise talitusega paarosti
mõju alt üsna lahti.
7. K e i l e r K a r l 7. (1519—1555) j a U? о r m П riigip ä e r o (1521). — Uutherufe tegerous tõmbas muidugi ka kõr-
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gemo ilmaliku ülemufe tähelepanemift oma peäle. Saksamaa,
ehk ametlikult „Rooma riigi" keisril oli otfe kohufeks, kiriku auu
käitleja ja kirikuvõimude poolt tehtud otfufeid täide saata,
flga jutt sel ajal, kui Uutherus laiemalt tuttawaks sai, oli keisri
troon tühi. äelt roana keiser M a x i m i l i a n I. (1. makfimilian) oli 1519. a. ära surnud ja uus keiser (ta pojopoeg), Hispania noor kuningas Karl I., kes Karl V-ma nime all tema
alemele keisriks lai, ei olnud weel Saksamaale tulnud. Selle
waheaja jooksul sai um-uuenduie liikumine keelamata juurduda.
— K a r l V. oli oma aja kõige wägewam walitseja. luba
peäle oma isa surma (1506) lai to Burgundi pärismaad, nimelt
Madalmaad (Hollandi jo Belgia) ja Branche dornte (1. frangfh
kongtee) oma kätte. Kui tema ema ila, Hispania kuningas
Fernando Katoliklane fun (1516), lai ta terwe Hispania jo
kalialt Neapoli, Sithlia jo Sardinio oma walitlule alla. peäle
oma ilaila Maximilian! lurma (1519) lai ta ka fluftria pärismaade walitsejaks. Wiimaks kaswas ta wõim weel seeläbi
suuremoks, et ta ka weel „Rooma keisriks" waliti. Kui liia
weel juurde arwame, et ta Hispaniaga ühes ka hulk uusi
maid Amerikas oma alla sai, siis näeme, et tema uhke sõna
põhjendatud oli, et tema riigis päike mitte looja ei lähe. lk
oli noor 20-aastane keiser haritud mees, rääkis pea kõikide
oma alamate keeli, oli wahwa ja ettewõtja, kuid sellejuures
ihnus, umhulaldaw ja kinnise iseloomuga; teilt arwamist, kui
temal oli, ta ei sallinud ja sellepärast ei wõinud ta oma
lugupeetud katoliku ulu kõrwal ka mingit muud usku sallida.
Kui Karl V. elimest korda Saksamaale tuli (1521), pidi kohe
tema esimesel riigipäewal, mis W о r m f i s, Rheini jõe ääres,
peeti, Saksamaal tõusnud ufutüli harutusele tulema. Keiser
oleks tülitõstja munga, Martin luterufe küll hea meelega
otsekohe tuleriidale saatnud, kuid mitmed Saksa würstid, kes
lutheruse tegewust heaks kiitsiwad, nõudsiwad, et temale mahti
antaks riigipäewal asjo seletada jo oma eelt seista. Keiler oli
lellega nõuus ja andis Cutherufele Wormsi tulemiseks kaitsekirja.
€t aga Jan Hus omal ajal sarnasest kaitsekirjast hoolimata
hukka saadeti, kartsiwad lutheruse sõbrad, et temale seesama
saatus alaks laad, ja hoiataliwad teda minemalt; kuid oma
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õigufe peäle lootes toastas Cutherus, et ta igatahes Wormsi
läheb, „kuigi leol niipalju kuradifi peaks olema kui katustel
kiwa." Wormsi jõudes waatas rahwahulk imestusega seda julget
munka, kes paawstile oli usaldanud wastu hakata, (nmeft
korda riigipäewa ette astudes, kus würstid jo kõrged waimulikud hiilgawates ülikondades koos istusiwad, oli Cutherus kohkwel ja palus mõtlemise aega. Järgmisel päewal oli ta rahu
kogunud ja astus oma kirjades awaldatud mõtete eest mehiselt
wälja. Kui tema käelt lühikest wastust ja oma kirjade hukkamõistmist nõuti, kastista : „Siis annan ma wastuse, millel ei hambaid ega ka sarwi ei ole: kuni minu Õpetust pühakirja wõi
teiste arusaadawate põhjuste waral mitte tühjaks ei tehta -~lelt paawsti jo kirikukogude õpetuse lisle üksinda ma ei ulu,
kuna nad ometi sagedasti eklinud ja iseenese wastu rääkinud
on — liis ei wõi ega taha ma midagi hukka mõista, sest
et mo oma südametunnistuse wastu mitte teha ei suuda.
TeiTiti ma ei wõi, liin ma leilan. Jumal olgu mu abimees, flamen!" Mõju, mida Cutherus oma südi olekuga
riigipäewa liikmete peale awaldas, oli mitmesugune. Saku*
kuurwürst Friedrich Tark, Hesfi maakrahw Philipp j . t.
oliwad lutheruse üle täis imestust. Keiser Karl V. aga
ütles, et see mees teda küll katoliku ulult lahkuma ei ahwalda.
Kuid kaitsekirja õigust ei tahtnud ta Cutherufelt mitte ära wõtta,
ehk küll mõned temale käa nõuu andsiwad. Peale lutheruse
ärareisi andis ta aga käsukirja wälja, mis usupuhastaja, kui
Jumala kiriku küljest maharaiutud liikme, ühes kõigi poolehoidjatega riigiwande (Acht) alla pani ja tema kirjad ära põletada käskis. Kuid wandealune ile oli seni juba kindlas warjupaigas. Koduteel oli kuurwürst Friedrich Tark, kes awalikult
keisri wastu astuda ei tahtnud, lutheruse laiaja kinni wõtta ja
oma W a r t b u r i losli wiia lasknud, kult tõliled tagakiulajad
teda mitte nii kergesti leida ei wõinud. Siin elas ta junkur
Georgi nime all peidus, kandis rüütliriiet ja käis jahil. Kuna
Cutherufel nüüd lelleks head mahti oli, pani ta liin piibli algkeelelt
Sakfa keelde ümder, lelt leni oli piibel Sakki keeles alles wähe
tarwitulel, kuna üleüldilelt ladinakeelset „Vulgata" nimelist
piibli-wäljaannet tarwitati. Tema ümberpandud Uus Testa-
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ment ilmus juba 1522. a. trükilt, terwe piibel lai aga alles 1534 walmis.
Cutherufe рііЫі-ürnberpanek ei olnud
mitte ainult usupuhastamise laialilagunemisele ülitähtjas, waid
oma tööga lai Lutherus Ka 6aKla Kirjakeele uuendajaks, lelt
weel praegu põhjeneb Sakfa kirjakeel Uutherule piibli-ümberpaneku peäl.
8.
flnabaptistid
j a r ü ü t l i t e mä ls. —5utherus ei laanud aga aastat aegagi Wartburis warjul alla, liis
pidi ta juba jälle Wittenbergi ilmuma. Siia kutlus teda usuliikumine, mille tema liig agarad järelkäijad algatanud oliwad.
Katoliku kirikult lahkudes ei tahtnud nad nüüd enam midagi
lilma otlasgi lallida, mis lelle kirikuga ühendules leilis. Nad
tormasiwad kirikutesse, takistaliwad katoliku urn jumalateenistust, lahkusiwad altarid jo pihtitoolid puruks ja huwitasiwad
pühad pildid ning kujud ära. liikumise eesotlas seisiwad ülikooli professor K a r l l t a d t ja Thomas M ü n d e r . Peale
lelle ilmusiwad Zwickau linnast isesugused ufuhullustajad, ameti
poolest kangrud, Wittenberki; need kuulutasiwad: Jumal ilmutanud neile, et Koik preestrid ja jumalakartmatad ära tappa
tulewad ja et mitte lapsi ristima ei pea, waid ükli täisealisi
inimesi, kes ristimise tahtluselt aru laawad. Need a n a b a p t i s t i d ehk uuestiristijad — „ Z w i c k a u p r o h w e t i a " ,
nagu neid hüüti — tahtsiwad Jumala riiki maa peäl asutada,
kus ei pidanud olema ei waeseid ega rikkaid, ei preestrina
ega ülemust, ei haridust ega kooli, selt et Jumal ileenelelt wagadele waimuwalgult jagab. Juba hakkaliwadgi nad koolisid
kinni panema. Professor Karlltadti ja Zwickau kangrute teguwiis pahandas paljaid, kes enne hea meelega kiriku-uuendulelt
ala wõtma oliwad hakanud, nii et juft mõistlikumad mehed
usu-uuendulele selga pöörda ähwardasiwad. Kui Lutherus seda
kuulda lai, tõttas ta, kuurwürsti keelult hoolimata, Wartburift
Wittenberg ja juhtis oma tuliste jutlustega eklinuid jälle Õigele
teele. Hiikumile eeltwotjod pidiwad Wittenberilt lahkuma. Nad
läkliwad Saksamaad mööda laiali ja kuulutasiwad nõudmist,
et mitte ainult kirik, waid ka riik ja terwe seltskonna seisukord ewangeliumi põhjal uueks luua tuleb. Eutherus aga ei
tahtnud nüüd kiriku-uuendamiieft mitte enam kaugemale minna,
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ehk ta hakatutes küll ka kapitalismufe ja aristokratia waimu
wastu wälja oli astunud ja nõudnud, et talupoegade eelt iseäraliselt hoolt kantaks ja metsad, jahiloomad ning kalad üleüldiseks omanduseks tunnistataks. Nüüd ei nõudnud ta ka
mitte enam katoliku kiriku häwitamist, waid ainult tema parandamist, iseäranis aga kloostrite ärakaotamist, jumalateenistust rahwakeeles, kiriku juhtimist ilmaliku maawalitleja läbi,
lihtsust jumalateenistuses, waimulikkude abielusse heitmist ja
laualewotmist leiwa ja wiinaga, kuna katoliku ulu Õpefufe
järele ainult waimulikud wiina laada tohtisiwad. Lutherus ise
heitis endise nunna Katharina von Vora'ga abielusse. Ufupuhostamile-töös oli üutherulel hoolas abimees, Wittenberi ülikooli Kreeka keele professor Philipp ГП e 1 a n di t о n, kes
kõik Õpetatud tööd ära tegi, mida usupuhastamine nõudis, kuna
Lutherus ile enam waidlemised ja seletused wäliste wastaste
wastu oma peale wõttis. Nii edenes ulupuhastamile-töö kiiresti ja oli peagi nii sügawalt maad wõtnud, et mõtetgi ei
olnud Wormsi riigipäewa otlule järele lutheruse ja tema poolehoidjate wastu riigiwannet maksma panna. Nurisejaid oli
palju ja need kõik heitsiwad ufu-uuendufe poole. — lahtsam
liik nurisejate hulgas oliwad õtse r ü ü t l i d . Nad oliwad kadedad würstide peale, kes ju hakatuses ka muud midagi ei olnud,
kui nende eneste taolised rüütlid, kes nüüd aga kui wõimsad
walitsejad neid nende harjunud teeräöwli-ametis takistasiwad;
nad wihkasiwad ka linnakodanikku, kes jällegi muud ei olnud,
kui jõukaks saanud talupojad ja nüüd lahedamalt elasiwad kui
rüütlid; talupoegi aga rõhuhroad nad seeläbi armutalt, et nende
käest teoorjuse näol wõimalikult suurt sissetulekut püüdsiwad
laada, äõjateenistulesse ei kõlbanud rüütlid nüüd ka enam
Õieti; nende asemele tuliwad nüüd palgatud sõjamehed, kes
jalgsi sõdides tuleriistadega paremini ümber käia oskasiwad.
Rahutute rüütlite eeltwedajaks heitis Ulrich von H ü t t e n ,
tuttaw selleaegne luuletaja ja kirjanik, kes omal ajal teiste humanistidega üheskoos pilkeraamatu „Mustade meeste kirjad"
(Epistolae obscurorum virorum) wälja oli andnud. Peale
Wormsi riigipäewa lootis Nutten parandust ainult weel rüütlite
wägiwaldselt mäslult; selleläbi loodeti üksikute würstide wõimu
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murda ja ühift Sakfa riiki üles ehitada, mille eesotsas wägew
Keiler pidi seisma. mäsfujuhiks pidi kange riigirüütel ?ranz
oon S i ck i n g e n laama, kes sõjawäe juhatules juba palju
osawust oli ilmutanud. Sickingen tungisgi aatamatalt Trieri
peapiiskopi maadesse; see aga lõi naabriwürstide abil pealetulija tagali ja ajas teda ennalt taga, kuni taga-aetaw surma
sai. Ulrich von Hütten pandi riigiwande alla; ta põgenes
änweitli ja luri leol juba aasta päralt. Nii lõppes rüütlite
mäls ilma tagajärgedeta.
9. T a l u p o e g a d e m ä l s (1525) j a ГП ü n s t e r i
a n a b a p t i s t i d (1554). — fl. 1525 hakkasiwad talupojad
mässama. 5iikumine algas Cõuna-Sakfas, Shmaabimaal, kus,
nagu räägiti, üks krahwiproua oma talupoegi pühapäewal tigusid noppima sundinud olla. Tõsine mässu põhjus oli aga kül!
raske ja rõhutud seisukord, milles talupojad elasiwad. See tundus ähwaabimaal leda raskemalt, et naabruses olewa Shweitfimaa talupoegade waba, Õigusline seisukord siin enam-wähem
tuttaw oli. Talupojad oliwad peaaegu kõik mõisnikkude
päris; mõisnik wõis neid ühes maaga äragi müüa. Pool nädalat ja enamgi pidiwad nad mõisnikule tegu tegema ja alles
siis, kui mõila põllutöö walmis oli, tahtsiwad nad oma põllule
minna. Kui talupoeg ära suri, wõis mõisnik tema warandusest kõige parema looma wõi muu asja omale wõtta, täheks,
et õigule pärast kõik järelejäänud warandus
mõisniku
pärisoma on. Waimulikua pidi talupoeg kümnelt maksma,
niihästi wilja kui ka koduloomade pealt. Metsloomi ei tohtinud ta ka liis mitte tappa, kui need tema wiljapõllud ära häwitaliwad, selt jahipidamine oli mõilaherra eesõigus. Rahuajal
sai talupoeg sel kombel weel niigi palju omast põllust, et ta
hinge sees hoida jõudis, kuid lõja-ajal ja ikalduse-aastatel suriwad talupojad hulgakaupa nälga. Niisuguses wiletfufes elades kuulsiwad nad nüüd ufu-uuendufeft jo kristlikust wanadusest
räägitama ja mis ime liis, kui nad omas rumalules kriltliku
wabadale jo majanduslise wabadale wahel õiget wahet teha
ei alanud, need mõisted ära legaliwad ja wabadalt Wägiwallaga kätte laada püüdsiwad. Nende juhid seadsiwad rahwa
nõudmised 12 paragrahwia kokku, mille fifu umbes järgmine oli:
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Iga kogudus walib ife omale waimuliku; waimulikkude
ülespidamiseks maksawad talupojad oma lõikuselt kümnelt; muud
maklud, nagu kümnes loomade peält j . m., kaotatakse ära;
talupojad on isiklikult wabad; pärisorjus kaotatakse ära,
selt Kristuse weri on kõik inimesed, ka talupojad, ära lunastanud; igaüks wõib igas paigas jahti pidada ning metsloomi
tappa; mõisnikud tohiwad ainult niipalju tegu nõuda, kui
leda ju waualt ajalt laadik tehtud on; mis talupojad enam
tegu teewad, lelle eelt on neil Õigus talu nõuda; kus talupoegade maklud liig luured on, leol peab moad uuesti hindama
ja maklu mahendama; karistused süütegude eelt olgu kindlasti
ära määratud; kogukonna-maad, nagu karjamaad ja muud,
mis mõisnikud ära oliwad wõtnud, antagu kogukondadele
tagali; mõisniku õigus, talupoja lurma puhul järeljäänud warandusest kõige paremat looma wõi muud asjo omale wõtta,
kaotatakse ära; kui selgeks laab, et mõni neilt paragrahwidelt
pühakirja wõi Jumala käskude wastu käib, siis tunnistatakse
see tühjaks.— Kui kulutuli käisiwad need 12 paragrahwi külalt
külasle ja luult luhu.
ähwaabimaalt lagunes mäls Rheini
äärde ja Ihüringisle: igal pool nõuti mõisnikkude käelt „12
paragrahwi" wastuwõtmilt, ja mõisnikud oliwad lunnitud järele
andma, lelt et talupojad wahwa rüütli Götz uon B e r l i c h i n g e n i juhatule all otle korrapäralilt sõda pidasiwad. Mõnel
pool tegiwad talupojad küll ka weriseid ja tooreid tegulid, ja
tapliwad mõisnikka ilma armuta maha. Iseäranis metsik oli
mäls Ihüringis, kus Thomas Münder kui „prohwet" Jumalariiki alutada lubas ja kõik selle wastased mõõgaga maha tappa
käskis, peagi ei olnud talupoegadel nimetatud 12 paragrahwia küll, waid nad hakkasiwad kõige waranduse ärajagamist
nõudma ja mõisasid maha põletama. Kõrgemad seltskonna-kihid
tundsiwad nüüd ära, et hädaoht neid kõiki waritseb, ja sellepärast ühendaliwad nad end kõik, nii katoliklaled kui lutheruse
poolehoidjad, mässajate talupoegade wastu jo saiwadgi neilt
wõitu. Lutherus, kes algules „12 paragrahwi" heaks kiitnud
ja würstidele nõuu oli andnud mõnes tükis talupoegade nõudmist täita, muutis mäsluajal oma meelt, lelt et mõnelt poolt
tedagi talupoegade metsikute tegude päralt süüdlaseks peeti,
J. Sitska. Üleüldine oialuau 1)1.
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hakkas ägedasti talupoegade wastu kirjutama ja kutfus ülemuft
neid kui hullufid koeri surnuks lööma. Wõitjad roürstid makliwad talupoegadele nende süüdi hirmsasti kätte. Tuhandate
kaupa pisteti neil silmad peast roälja, murti käed ja jalad
katki, neid poodi, pisteti läbi, tõmmati ratta peale ja põletati
elulalt ära. Nii laiwad kümned tuhanded otla. Ülejäänute
seisukord läks aga weel wiletlamaks kui ta enne oli olnud. —
9 aastat hiljem tõusis weel kord mäls Mitralis M ü n s t e r !
linnas. Hollandilt oliwad mõned anabaptistid liia tulnud ning
hakkasiwad liin jälle oma Jumalariiki asutama, kus warandus
ühine ja mitme naese pidamine lubatud pidi olema. Kõik nende
wastased aeti linnalt wälja wõi tapeti ära. Nende juht, rätfepp
J o h a n n Heideni linnast, kes end messialeks kuulutas, pani
omale kuningakrooni pähe, seadis Wana Testamendi õpetuse
järele 12 wanemat oma kõrwale linna üle walitsema ja lõi
niisuguse korra, milles ulutuhin ja lodew elu kälikäes käüiwad.
Ühe oma naese tappis Johann enele käega ära, lelt et lee tema
tõotuste sisse ei uskunud. YViimaks tuli riigi wägi ja wõttis
linna oma alla. Rätfepp Johann ja teiled juhid piinati surnuks.
Selle järele kustus küll märatsemine, kuid lellega ühes kadus
Münsterilt ka ulupuhastus üsna ära.
10. P o l i t i k a - o l u d . — Muidugi ei wõinud keiler
ja katoliklaled üleüldle waikle lüdamega pealt waadata, kuidas
uus ulk ikka enam laiali lagunes ja ühtlali lügaroasle riigi
olukorra sisle lõikawaid mässasid kaasa tõi. Juba oliwad mitmed maad, nagu S a k s i ja rt e s s i kuurwürstiriigid ja
mitmed wabad r i i g i l i n n a d usupuhastamise wastu wõtnud,
ja isegi mõned waimulikud würstid ei tahtnud enam katoliku
kirikule truuks jääda, nagu näit. Preiiimaal Saksa rüütliordu
suurmeister
fllbrecht,
kes ordu äralõpetatuks ja ordumaa
?oola riigi laenuwalitluse all ilmalikuks hertlogkonnaks kuulutas (1525). Üleüldse katluliwadgi usupuhastajad nüüd würstide
warju all usupuhastamist edendada, ja mitmed würstid heitliwad
puhta omakalu päralt nende nõuusle. Selt katoliku ulu ärakaotamisega läksiwad ju katoliku kiriku suured waranduled,
nagu maad ja kloostrid, ilmalikkude würstide omanduseks:
würstid andsiwad ainult muist neist maadelt Cutherute ulu kiri-
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küte wõi koolide katte. Kõigi nende nähtuste wastu ei hautnud keiser Karl V. mitte wälja astuda, ta ei laanud Wormsi
wandeotlultgi täide laota, lelt et politikalekelduled temale aego
ei andnud Saksamaalegi tulla. Iseäranis Italia olud hoidsiwad
teda kinni. — J t a l i a oli keskaja lõpul kõige rikkam ja haritum maa Curopas. Kuna aga tema naabrid, Hispania jo
prantsusmaa, tugewate keskwõimude all ühendatud oliwad, oli
Italia hulgaks riigikesteks killustatud, jo need ilmutasiwad oma
tulude ja nõrkuse poolelt otle haledat kuju. Tähtsamad Italia
riigid Tel ajal oliwad M i l a n o ehk Mailandi, V e n e z i a ehk
Venedigu jo f i r e n z e ehk Florenzi riigid põhja pool, kiri kuri i к maa keskmises alas ja N e a p o l i lõuna pool. .Ägedate
sisemiste erakonna-wõitluste tagajärjel oliwad siin enamasti
igal pool wabariikide alemel tirannid (hirmuvalitsejad) walitsule oma kätte kiskunud: Milanos walitses V i s c o n t i ning
S f o r z a lugu ja Firenzes M e d i с i lugu, kuna Neapolit kord
üks, kord teine wõõras walitlejalugu oma kätte kiskus. Prantlule kuningas C h a r l e s Vill. (I. mari) heitis 15. aastalaja
lõpul Neapoli oma alla, kuid tema järeltulija Prantmfe troonil,
Со u i s XII. (I. lui), pidi liit Hispania kuninga F e r n a n d o
K a t o l i k i a l e eelt taganema, ja liis jäi Neapoli kuni 1713. a.
Hispania alla. Neapoli alemel wõttis Couis XII. aga Milano
oma alla, lelle peäle toetades, et tema wanaema wiimane Visconti pärija ning nii tema ile lelle riigi ainukene Õige iland
olewat, kuna kõik muu Visconti lugu otla oli laanud. Selleaegne Milano hertlog Codooico Sforza wiidi wõidetuna Prantsusmaale wangi (1500), kus to ka luri. Ci puudunud palju, liis
oleks lellamal ajal uhke Venezia, kus siiamaani wabariik kindlal jalal leilis, oma wabaduse kaotanud. Sest Venezia allaheitmise otstarbeks oliwad keiser Maximilian, Prantsuse kuningas
Couis XII., Hispania kuningas fernando ja paawst Julius II.
Camorai (1. kangbree) linnas lepingu teinud. Kuid peagi hakkas paawst oma teguwiisi kahetsema, lahkus lepingult ja hakkas nüüd kõige ihu jo hingega „barbarlali", l. o. prantslali
Kalialt wälja ajama. See läksgi tal korda jo lodooico Sforza
wanem poeg Maslimiliano lai jälle Milano troonile tagali (1512).
Kuid kaunis Italia ei laanud sellega weelgi mitte rahu kätte.
3*
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Couis Xll-ma järeltulija, füdi f r a n с о i s I. (1. franasfua),
oli waewalt Prantfufe troonile faanud, kui to, noor, wahwa jo
auuahne rtagu to oli, Milonot luure wöego togoli wõtmo tõttas. Codooico Sforza poja masfimiliano ainukene tugi oliwad
änweitli palgatud sõjamehed, kes aga kahepäetDafes luures
M a r i g n a n o (I. marinjaano) lahingus (1515) lüüa lõiwad
ja wõitjaga lepingusse heitliwad. Sellega näis wõitlus PõhjaItalias lõpnud olewat, kuid lee oli eklilootus.
11. K a r l V. l õ j a d j a n e n d e m õ j u u i u p u h a s t u l e p e a l e . — f r a n c о i s l-le wasta leks hakkas
keiler K a r l V., kes JTlilanot kui wana Sakla riigi laenumaad
riigi alla tagasi nõudis, fran^ois omalt poolt nõudis jälle
Neapolit, mis Karl V. Hispania fernando käelt pärinud oli,
Prantsusmaale tagasi, sest et tema eelkäijad selle maa ära wõitnud oliwad. Kuid francois 1-lel oli weel tähtsamaid põhjusid
Karl V. wastu fõda algada. Ta pidi Habsburi walitlejaloo
ning selle praeguse esitaja Karl V. wõimu murda katsuma, selt
muidu oli karta, et Habsburi lugu, kelle käes pea kõik Pro ntlule piirimaad oliwad, wiimaks Prantsusmaa oma maade wahel
otle ära lämmmatab jo Karl V-rnal korda läheb tõesti
maailma-riiki asutada, nagu tal kindel plaan ja tahtmine oli.
Neli korda wõtsiwad mõlemad wägewad wastased üksteise
wastu sõjariistad kätte jo 23 aastat (1521 —1544), ainult mõne
wäikese waheajaga, kestis lada nende wahel. Waheldawa
lõjaõnne kestwuse! sattus srancois a. 1525 P a u i a lahingus
wangi jo pidi uis end Milanost ning oma õigustest Neapoli kohta
lahti ütlema, Яда niipea kui to wangist wabaks lai, wõttis
ta sõjariistad uuesti kätte jo heitis ühtlasi paawstiga lepingusse.
Keisri wäed, milles hispanlased jo alalt ka üitheri usulised
sakslased oliwad, läksiwad nüüd Rooma, wõitsiwad selle ära,
hakkasiwad linna koledasti rüüstama, hullemini kui omal ajal
gootid jo wandalid teinud oliwad. Paawst C l e m e n s pidi
Püha-Jngli kindlusesse pakku minema jo pealt waatama, kuidas sõjamehed kardinaliriietes pilgates lutheruse paawstiks
walisiwad. Ka muidu ei olnud selles sõjas kuningal fran^ois'1
suurt õnne, jo kui a. 1529 tema ema jo keisri tädi Carnbrais
n. n. n a e s t e - r a h u l e p i n g u tegiwad, siis pidi to uuesti
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terrae Jtalia oma wastale roõimu alla andma. — Waheajal oli
aga Habsburi lugu roeel uue tüki maad ida pool oma Kätte
laanud. Nimelt oli niiimne Jagello lugu Kuningas U n g a r i
ja B ö ö m i troonidel, £udroig II., Türgi sultani S и 1 e i m a n
I i l e T o r e d a roastu rooideldes J T l o h a c s ' i (1. mdhatfhi)
lahingus 1526 lurma laanud, ja tema alemele maliliwad mõlemad riigid Keiler Karl \7-ma roenna F e r d i n a n d i oma kuningaks, äuleiman pidas küll ka temaga lõda edali ja heitis
pea terme Ungarimaa oma alla. Wiimaks ilmulimad Türgi
mäed koguni W i e n i linna alla ja lõiwad liin oma leeri üles.
Kuid linna ära mätta ei läinud neil korda, waid äuleiman
pidi piiramile katki jätma ja tagali minema, ilma et oma
plaani täide oleks laanud wiia.
'12. P r o t e s t a n d i и lk j a l e l l e l a i a l i l a g u 
n e m i n e k e i s r i l õ d a d e p u h u l . — Karl V-ma sõdade
wahel oli a. 1526 S p e y e r i s riigipäewa peetud, kuid agarat
mastuhakkamilt ulupuhastule mastu ei jõutud liin mitte otluleks
teha, waid otle liin lubati, et iga „riigileilus" (roürft, roabalinn
wõi muu riigi-ola) 5utherult ja tema poolehoidjaid Marmli riigipäewa otlule järele kas wandealuleks pidada wõih wõi mitte,
jult nii nagu igaüks leda Jumala ja keisri ees arwah wastutoda wõiwat. Kui aga kolme aasta päralt S р e у e r i s uuesti
riigipäewa peeti (1529), oli healteenamus katoliklaste käes ja
liin tehti otluleks, et Uutherus ühes oma poolehoidjatega ikkagi
wandealuleks lugeda ja uue ulu laialilagunemine kinni panna
tuleb, kuni üleüldine kirikukogu asja otsustab. Nende otluste
wastu awaldaliwad aga uueufulifed riigiwürstid ja riigilinnad
p r o t e s t i (f. o. wastuwaidluse) ja kinnitasiwad, et usuasjus
üleüldse mitte healteenamusega otlult teha ei wõi. Seilest
ajalt saadik hakati uue ulu poolehoidjaid p r o t e s t a n t i d e k s hüüdma, ja lee nimi on neile tänapäewani allesjäänud.
— Kui \X7ieni linn türklaste käelt oli peasnud, lai wiimaks
Keiler ile mahti Sakfa riigiasjadele lähemale astuda ja lellepäralt kutlus ta a. 1530
flugsburi
linna uue riigipäewa
kokku. 9 aasta järele oli ta jälle kord ile riigipäewa! ja liin
pidi nüüd kindel leilukoht protestantide wastu wõetama. Mitte
ilma ülekuulamata ei tahetud neid hukka mõista ja lellepäralt
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Kutsuti neid oma ulult riigipäewale aru andma. Selle otstarbega kirjutas P h i l i p p I T l e l a n c h t o n leigete aga tagasihoidlikkude lauadega uue ulutunnistule, lootuses, et ehk riigipäew lelle heaks kiidad. Kuid asjata:
flugsburi
ulut u n n i s t u s e poolehoidjatele anti kõwa kalk kuni maikuuni
1531 wana ulu juurde tagali pöörda. Selle ähwardule tagajärjel astusiwad pratestandiwürstid 5 h m a l k a l d i s Thüringimaal lepinguks kokku, et tarwilisel korral ühendatud fõjajõuuga
oma ulu eelt leista. Kuid otle lel ajal ilmuliwad türklased
uuesti keisrit tülitama ja sellepärast lubas keiser esialgselt usuasjus rahu pidada ; lellekohafe lepingu järele, mis П ü r n b e r i s a. 1532 tehti, pandi n. n. „Interim" (ajutine seadlus)
maksma. Pea lubati kirikukogu wõi riigipäew kokku kutsuda
ja linnamaani ei pidanud kedagi tema ulu päralt taga kiulatoma. Türklased pidiwad nüüd keisri mure wäe eest jällegi
taganema. — Warsti peale leda läks keiser Põhja-flafrikasfe,
et sealseid Muhamedi usulisi mererööwlid karistada. la heitis
I u u n i l e linna oma alla jo peästis 20.000 ristiusulilt orja
wabaks; feda tegu luges keiler oma kõige kaunimaks tööks
terwel eluajal. — Kuid ka lelle lõjakäigu järele ei laanud keiser rahu, waid terwelt kümme aastat otla tuli tal jälle ühelt
poolt P r a n t s u s m a a ja teiselt poolt t ü r k l a s t e wastu
sõdida. Kõige selle aja lees ei laanud keiler protestandi ulu
laialilagunemist milgi kombel takistada, waid pidi pealegi
õrnalt protestandi usku würstidega ümber käima, selt muidu
oleksiwad need tema waenlaste poole heitnud. Wiimaks ei
olnud tähtsamatelt Sakfa würstidelt, peale keisri wenna ferdinandi ja Baieri hertsogi, kedagi enam, kes weel katoliku usult
kinni oleks pidanud, isegi mitmed waimulikud würstid wõtsiwad protestandi ulu wastu. fl. 1544 oli aga kuningas francais 1.
niisuguses kitsikuses, et ta С r e s p у (I. krepi) linnas (Parisi
ligidal) tehtud rahulepingus Neapoli jo Milano jäädawalt keisri
omaks tunnistas. Nii lõppesiwad need pikad lõjad õieti lellega,
millega nad hakanud oliwad: lõdiwate riikide piirid jäiwad
lõdade lõpul sekssamaks, mis nad sõdade algul olnud. Kuid
sõdade tähtsus oli siisgi luur. francois l-fel oli korda läinud
oma maad ja terwet (uropat Habsburi sugu ähwardawa üle-
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wõimu eelt kaitsta, ja Keiser Karl, kes kõik fee aeg francois 1-lega
kimbus oli, ei laanud mitte täiel jõuul usupuhastamisele wastu
astuda, ehk tal seks küll elaw laaw oli. Türklasteft sai Karl \J.
sel kombel rahu, et to Ungari üsna nende kätte jättis.
13. S h m a l k a l d i s õ d a . — niipea kui Prantsusmaaga ja türklastega rahulepingud tehtud, tahtis keiser oma
riigi uwasja lõpulisele otsusele wiia. Temagi arwamise järele
tuli kirikuasjus uuenduli ette wõtta, kuid neid pidi kirikukogu
ühes paawsti ja keisriga otsustama, mitte aga mõnele üksikule
mungale ei tohtinud seda woli lubada. Kuid lelle mõttega ei
olnud nüüd protestandiwürstid mitte enam nõuus. Kui liis
paawst keisri sunnil kirikukogu Tirolimaale T r e n t o ehk Trienti
linna wiimati kokku kutsus (1544), otsustasiwad protestandiwürstid sellelt kogust mitte osa wõtta ega lelle otsusid oma kohta
makswaks tunnistada, ehk küll keiser seda kõwasti nõudis.
Nemad omalt poolt nõudsiwad, et keiser rahu rikkuma ei hakkaks, kui ka missugused otsused tahes Trentos peaks tehtama.
Kui kumbgi pool järele ei andnud, kutsus Karl oma Hispania
sõjawäed Saksamaale. Ka Shmalkaldi lepinguosalised walmistasiwad sõja wastu. — Sel ajal furi L u t h e r u s (1546), kui
ta oma lündimisepaigas (islebenis käimas oli. Tema surnukeha
wiidi Wittenberki jo maeti suure auuga maha. — Warsti peale
seda algas S h m a l k a l d i l a d a (1546—1552). Protestantide
kali käis hakatuses halwasti, lelt et neil ühine sõjajuhatus
puudus. Pealegi sai Sokli hertsog Ulo r i t z , iie küll protestantlane, oma kaaswendadele äraandjaks. Keiser oli lubanud
teile Sakli walitseja, Moritzi sugulase J o h a n n F r i e d r i c h i
maad jo kuurwürsti-auu temale anda, ja nii tungisgi ITloritz
kohe loja algul Johann Friedrichi maadesse. Kohkudes tõttasiwad lepinguosalised koju oma maid kaitsma ja lel kombel oli
keisril kerge neid üksikult lüüa. Kõigepealt heitis Karl CõunaSaklamaa riigilinnad alla, liis läks ta Sokli kuurwürsti wastu,
wõitis tema wäe (Ibe ääres ГП ü h 1 b e r i lahingus täitsa ära
ja wõttis haawatud kuurwürsti enese wangi (1547). Keiser mõistis Johann Friedrichi eluajaks wangi ja määras suurema osa
tema maadest ühes kuurwürsti-nimega aruandjale JTloritzile
palgaks. Teine protestantide juht, Hesh' maakrahw P h i l i p p
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andis end roabütahtlikult Karli alla, ama fõnakuulmatuft andeks
paludes, kuid keiler pidas teda ikkagi roastu ama lubamist
mängis.
14. P a s f a u k o k k u l e p p i m i n e (1552) j a Я u g sb u r i u f u r a h u (1555). K a r l V. t r ä ä n i l t ä r a a s t u m i n e (1556). — Nüüd oli keiler Karl oma auu ja wõimu
tipul, €i Vrantlusmaa ega Saksa protestandiwürstid ei jaksanud teda enam takistada oma elu-ülesannet täide lootmast;
ühine usk pidi jälle walitsema nakkama ning Saksamaast ja
Karli oma pärismaadest pidi maailmariik tekkima, mitte wänem
tähtjas kui Karl Suure riik omal ajal oli olnud. Protestantidele andis ta uue „flugsburi ititerim-kadük"
läbi kohe kalu,
peaaegu kõik uuendused ära kaotada, ainult „wahepeal" (tädina
keeli: interna), kirikukogu kokkutulemiseni, lubati neile mõned
uuendused tarmitufele jätta. l a oleks ka tõesti protestandi usu
ära lämmatanud, kui mitte otle ta endine aitaja S a k s i M о r i tz teilt korda äraandjaks ei oleks heitnud, seekord aga keisri
wastu. Moritz oli keisri peale pahane, et see maakrahwi
Philippiga, kes Moritzi äi oli, nii halwasti ümber käis, ja sobitas liis protestandiwürstide keskel uue lepingu keisri wastu;
selle lepingu liikmeks astus ka Prantsuse kuningas H e n r i 11.
(I. angri), francois järeltulija ; palgaks oma abi eelt pidi see
JTletz'i, loul'i (l. tuul) ja Verdun'i (l. werdäng) riigikindlused
Cothringis omale laama. Kamal Moritz Oskas keisrile ette kujutada, et ta tema awitamileks lõjawäge kogub, tungis aga
liis ootamatalt keisri peale, kes lel ajal Innsbruckis haige oli.
Waemalt pealis keiler mangi lattumile eelt, ööli tulelontide maigule! fllpi mägede üle põgenedes. Sellamal ajal wõtliwad prantslased neile lubatud kindluled oma alla. Ka türklaste pealetungimist oli jälle karta ja nii pidi keiser oma kitsikuses lellega
rahul olema, et tema wend Ferdinand P a s l a u linnas (Baieris, Donau jõe ääres) Moritziga kokku leppis; lee leping muudeti kolm aastat hiljem
flugsburis
lõpulikuks u l u r a h u k s ümber (1555). Siin anti neile Sa к la osariikidele, kes
flugsburi ulutunnistule maksmaks oliwad tunnistanud — nii
liis mitte ka Zroingli ja Calroini järelkäijatele, kellelt allpool
jutt tuleb — täieline uluwabadus ja kõik needsamad õiguled,
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mis katoliklastelgi oliroad. Aga ainult r i i g i w a l i t s u s e d
ja roabalinnad saiwad uluwabadule, m i t t e Ka riigialamad,
waid need pidiwad l e l l e ulu neaks wõtma, mille paale riigiwalitseja näidis, Seda seilukarda tähendati ladinakeelse sõnaga:
„cujus regio, illius religio", l. о. kelle walitsus, lelle usk.
Ainult selle Kanta ei laadud lelgulele, kellele nende piiskoppide
ja muude waimulikkude würstide maad pidiwad laama, kes
katoliku ulult protestandi usku läkliwad. l<ataliklaled nõudsiwad, et lepingule kirikuasjus lisamärkus (reservatum eecleslasticum) juurde lilada tuleb, nimelt et waimulikud würstid
protestandi usku minnes (mida nad iliklikult teka wõisiwad)
oma seisuse ja maa kaotama peawad; protestandid oliwad aga
lelle lisamärkuse wastu. Nii ei laanud Augsburi rahuleping
mitte täielik, waid andis pärastisteks koorumisteks põnjult. —
Asjata katlas Keiler Karl wanepeal riigikindluli prantslaste
käelt tagali wõtta. ITlety ümber piirates Kaaras ta talwe
külma käes kalmanda ala amalt wäest, kuid kindlus jäi kätte
laamata. Äpardused tema wiimastes ettewõteas ja ikka suuremaks minew kaigus tegiwad ta meele nii pakaseks, et ta
oma ammule mõtte teaks tegi ja Koik amad kraanid wabataktlilelt käelt ära andis. Hispania unes Madalmaadega ja Branche
damtega, Italia ja Uue-maailma maadega andis ta oma poja
Philipp ehk felipe ll-le katte. Keisri nime jättis ta oma wenna ferdinandile, kes juba warem (1521) Austria pärismaad oma katte
a!i laanud, äelt ajalt laadik läks ttabsburi walitsejalugu kante
narusle : teine neist lai Hisnanias, teine Austrias walitsema. Selle
järele läks endine Keiler oma mõila elama, mis ta Püha lusti
kloostri juures (ltremaduras, Hispanias, oma jaoks oli wälja
ehtida lasknud. Siin elas ta weel kaks aastat, ja wõttis ka
liin alles weel politika-elult haolega ala. l a luri a. 1558.
ll. Usupuhastamine Shroeitfis ja mujal Europas.

1. Ulrich Z r o i n g l i (1484—1531). — Shweitslaled
oliwad kelkaja teilel poolel kui kangelaled oma wabadalt tlabsburi loolt walitsejate ja Vurgundi riigi wastu kaitsnud. Neid
loeti lojakanguse poolelt kõige ülemaks rahwaks; selleparast
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aimafiroad teifed €uropa rähmad nende fõja-hsfefeadeid ja lojariistu järele ja naabrid, Prantsusmaa, äaklamaa ja paaroft,
paikasiwad fhroeitslafi alatafa oma fõjaroäesfe. Ainult roälispidi oli Shmeits weel „Püha Rooma riigi" om, tõepoolelt oliroad ükfikud maakonnad, к a n t о n i d , oma fifemistes külimustes täitla iseseiswad, kuna kantonite ühiseid asju saadikute
läbi üleüldises l e p i n g u n õ u u k o g u s otsustati. Iseseiswalt ja
Sakfa usupuhastamiselt lahus algasiwad shweitslaled ka oma kirikuasju korda seädima. Usupuhastamise küsimuse wõttis liin Ulrich
I w i n g 1 i, Zürichi linna kirikuõpetaja, oma kätte. Nagu
Cutherus, oli temagi talurahwa laps, kuid jõukalt perekonnalt,
l a )ai hea hariduse, oli humanismule poolehoidja, kaine, arusaaja ja mõistlik mees. Kui õige wabariiklane ei tahtnud ta kirikuasju parandades ka mitte isamaa asju kahe silma wahele jätta.
Ta astus indulgentlia-kirjade, mungaelu, ebaululiste kommete
ja muude katoliku kiriku wäär-olude wastu wälja; katsus ka
ähweitli sõjamehi teiste riikide palaalisteks minemalt tagali
hoida, lelt ta oli lõjaleeris Õpetaja ametit pidades oma silmaga
näinud, kui tooreks lõjatöö inimele teeb, ja lai lellelt õigesti
aru, et kaua tooruses elanud inimene enam heaks kodanikuks
saada ei wõi. la kaotas Zürichis kloostrid ära, alutas koolilid,
haige- ja waestemajasia, lubas waimulikkudele abielusse heita
ja seadis kirikud ning jumalateenistused wõimalikult lihtsaks
ja rahwalikuks. Ainukeseks umhallikaks tunnistas ta Pühakirja, nagu lutherusgi, oli QQQ lelle seletamises kainem kui
Cutherus. Kristuse sõnu: „Wõtke, see on minu ihu, jooge, lee
on minu weri!" seletas Zroingli nii, et nad ainult piltlikult
mõista tulewad; sel põhjusel ei ole siis ka praegune kiriklik
p ü h a - õ h t u l ö ö m a a e g tema arroates muud kui Kristuse
ohrorimrma mälestuse pühitsemine. Cutherus seletas aga neid
sõnu täht-tähelt ja ütles, et pühal õhtusöömaajal tõesti Kristuse
ihu lüüakse ja Kristuse werd juuakse. Hesfi maakrahro Philipp
tahtis hea meelega mõlemaid usupuhastajaid ühendusele wiia ja
kutsus nad (1529) sel sihil Marburki suusõnalisele läbirääkimisele; kuid Lutherus lükkas seal kõik Zroingli pakkumised tagasi
— ja nii jäiroadgi mõlemad õpetused üksteisest lahku. Zroingli
ja päralt Caloin'i (I. kairoin) järelkäijaid kutsutakse „ r e f o r -
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m e e r i t u d " (uuendatud) kiriku liikmeteks. Ka kir&uasjade
juhatule seadmises läks Zroingli Eutherufeft lahku. Kuna Uutherus kirikuwalitsuse ilmalikkude maaroalitlejate kätte andis, usaldas demokratlik Zroingli kirikuwalitsuse kogudufe enele ja tema
asemikkude kätte. Shroeitfi r i i g i a s j u katsus Zroingli nii
korraldada, et kaik kantonia üleüldises lepingunõuukogus ühetasa mõju pidiwad laama, kuna leol senini roiiel n. n. „wanal
kantonil" (Schroyz, Uri, Unterroalden, Zug ja fuzern) enam
õigusi alaks oli. Need kantonia ei tahtnud ei riiklisteft ega
ka kiriklisteft uuendustelt kuulda; „wanade kantonite" poole
lõiwad ka weel freiburi ja Wallife kanton. lahkumineku
tagajärjel algas Shroeitfis laula к о d u l Õ d a. Kappel! lahingus lõiwad uw-uuendajad lüüa; langenute hulgas oli ka
Zwingli, kes waimulikkude talituste pärast lõjaleeri koola oli
tulnud (1531). Kuid siisgi jäi tema poolehoidjatele ka edaspidiseks ufuroabadus alles.
2. С a 1 о i n. — Palju tähtsam mees kui talane Zroingli
oli teine Shroeitfi usupuhastaja, J o h a n n C a l o i n . Kuna
Zroingli kohalisele uuendatud usule alule rajas, ülendas Caloin
selle uw üleilmliseks suureks usutunnistuseks, Caluin oli prantslane, pidi aga protestandi ulu poolehoidmile päralt oma ilamaa maha jätma ja tuli Geneoe (I. fhneero) ehk Genfi linna
(1536), kuhu lel ajal Zroingli õpetus juba tunginud oli. Tema
wälispidi nõrgas kehas elas raudne waim, kes mõtted nende
wiimase lõpuni järjekindlalt läbi mõtles ja laadud otlulid kindlalt maksma panna katlus. Jumalateenistufes nõudis ta weel
luuremat lihtlult kui Zroingli ja arroas, et kirikul õigus jo kohus
on ka kõigi inimeste eraelu üle walwata. Kirikuwalitlule andis
to konlistoriumi kätte, kelle liikmeteks waimulikud mehed ja
peale lelle koguduse walitud 12 „wanemat" wõi p r e s b y t e r i t oliwad. Konsistorium pidi lelle üle walwama, et kogudufeliikmed kõiki waljuid kamdelili ettekirjutusi täidawad; ettekirjutuste läbi ei olnud mitte ainult kõlwatud teod, nagu liigjoomine ja liigsöömine, riideuhkus, lorisõnad jne. ära keelatud,
waid ka ilmsüüta lõhud nagu teater, tants ja kõik pidustused,
llagu Lutherus, õpetas ka Caloin, et inimene mitte ufutegude
läbi, waid ainult a r m u l t õndlaks laada wõib. Kuid ka fet-

44

les õpetufes laks ta wiimase tipuni.: tema arwamise järele oli
Jumal, kes ju kaik asjad teab, algusest saadik muilt inimesi magudeks ja õndsateks, muilt aga patusteks ja hukkaminejateks määranud, mida „ettemääramise"- (praedestinatlo)
äpetuseks kutsutakse. Kristus an ainult wäljawalitute (Дш)
eelt surma läinud, teised, kuigi nad wälispidi Kristust tunnistawad, ei ale mitte paremad kui paganad. Ainult sisemine
neal wõis igaühele ilmutada, kas ta wäljawalitute wõi nukkamõistetute liigilt an. Kes aga end wäljawalitud tundis alewat,
lee pidi ama wäga elu läbi Jumala armult tünn istult andma.
— Oma õpetule täitmile üle wälwas Caluin luure waljulega,
nii et бепёое linn, kus kõik tema leadluled maksma pandi,
„pratestandi Rooma", Calain ile aga „pratestandi-paawsti"
nime lai. Tema waljus läks niikaugele, et ama wastuseid surma,
kaguni tuleriidale saatis. lema tülile kõne ja tõlile meele
mõjul lagunes ta õpetus ruttu laiali, Sakfa würstideltgi lahkus
P f a 1 z i kuurwürlt lutheruse õpetuselt ja lai Caloini poolehoidjaks. Ka P o o l a m a a l , U n g a r i s ja M a d a l m a a d e l wõttis
tema õpetus maad. S h о t i m a a kaudu tungis Caloini õpetus ka
I n g l i s m a a l e , kus tema järelkäijad „puritanlaste" ehk
puhtaululiste (Zad. pu-ms=puhas) nime kandliwad. Iseäranis
katsus Calüin oma isamaad, P r a n t s u s m a a d , oma ulule
wõita, kus „ h u g e n o t i d " tema järelkäijad oliwadgi.
3. U s u p u h a s t u s I n g l i s m a a l . — Juba 14. aastasajal oli Oxfordi ülikooli professor W i c l i f (f 1384) paawsti
mõju ja waimuliku seisule raiskuläinud elu wastu üleüldle agaralt wälja astunud: oli uluõpetule puhastult piibli põhjal, piltide
ja pühameeste auustamile, luulõnalile pihtimise ja terwe mungaelu ärakaotamist nõudnud. Kuid liikumine, mis Inglismaal tema
õpetule põhjal tekkis, luruti werilelt maha ja uluelu jäi täitsa
Rooma mõju alla. — Sel ajal kui usupuhastamine Saksamaalt
ja Shweitlilt mujale jõudma hakkas, istus Inglile träänil kuningas H e n r y VIII. (I. henri, 1509—1547), küll anderikas ja
õpetatud mees. kuid wägiwaldne ja täitla oma himude küülis
kinni. Uus õpetus leidis Wiclifi kadumaal loomulikult lahket
wastuwõtmist, kuid kuningas ei tahtnud ulu-uuendamilelt eliotla
kuuldagi. Ta astus koguni ileoma waidluskirjaga katoliku ulu
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seitsme sakramendi käitaks Cutherufe roastu wälja, kui see
feitsme alemel ainult kaks lakrarnenti maksmaks tunnistas.
Paamft andis kuningale lelle eelt „ufukaitsja" (defensor fidei)
auunime. Kuid nea läbisaamine paawstiga ei keltnud kaua.
peagi läks Henry Vill. täiesti iliklilel põhjufel paawstiga tülisse
ja lelle tagajärg ali kataliku kiriku waimu murdmine Inglismaal. Kuningas tahtis end oma abikaasalt, Hispania printseslilt K a t h a r i n a a lahutada lasta, et liis ilula kajaneitli
flnne
В о I е у n'iga (1. baalin) uuesti abielusse beita,
lahutamise põhjuseks ütles ta, et Katharina tema wenna lesk
alla ja ta seepärast kataliku usu apetule põhjal temaga seaduslikku abielu ei tohtida elada. Paawst aga ei julenud kuninga
abielu lahutada, selt et ta keisrit (Karl V-dat), kuninganna
Katharina äepaega, pahandada ei tahtnud, €t nüüd paawsti
keelalt hoolimata lahutult toime panna, kuulutas Henry ama
kalu läbi Inglile kiriku paawsti maju alt lahti, leadis enele ile
Inglile ülemaks waimulikuks meheks ja laskis Inglile waimulikku leisult ama abielu liis tühjaks tunnistada. Kui Inglile
kiriku pea, milleks teda parlament (1534) kinnitas, kaatas ta
Inglismaa 500 klaaltrilt umbes 400 ära, et nende lisletulekuid
ja maid ama katte laada. Kuid kataliku ulu apetule muutmilelt
ei tahtnud ta midagi teada. Kes kataliku kiriku apetult pühalt ahtuläämaajalt, luulanalilelt pihtimiselt wai preestrite wallalias elus elamiselt (cvelibatus) tühjaks julges tunnistada, lee
paadi üles wõi laadeti tuleriidale; niilama aga tehti ka nendega,
kes paawsti paale haidliwad ja kuninga ülemwõimu paawsti
alemel (supremaey) makswaks ei tahtnud tunnistada. Nii lõi
Henry üsna uue kiriku, mis apetule paalelt kataliku, karraldule
paalelt aga protestandi kirik ali, kuid piiskapiwõimu jättis
kuningas alale, mikspärast siis Inglise kirikut « e p i s k a p a l k i r i к u k s " nimetama hakati. Umbarwu järele surmati Henry Vill.
ajal 72.000 inimest ulu päralt ära, nende leas ka palju luurnikkulid: 2 kardinali, 21 piiskoppi, 12 hertlagit ning krahwi
jne. Täie õigusega nimetas Inglile rahwas kuninga wägiwaldleid usuasjade määruli, mis «kuues artiklis" ülewal aliwad,
otle „mereteadusteks". Kujutaw selleaegsete Inglise olude kohto
on, et ka parlament end tigeda kuninga tööriistaks andis jo
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ta roerefeadufed oma poolt kinnitas (1559). — Mida roanemaks,
Teda roägiroaldfemaks ja roerehimulifemaks läks Henry. Яппе
Boleyni laskis \a lühikefe abielus elamise järele lurma mõista,
teda kergemeelselt abielurikkumises süüdistades ja wõttis siis
teile ilula kojaneitli, Jane 5 e у rn о и r'i (I. dlneen siimör)
omale abikoolaks. Veale lelle lurma oli tal weel kolm naift;
nende leolt lahutati elimene ära ja teine mõisteti lurma, kuna
kolmas temalt lelena maha jäi. Kuninga kauaaegne kaastööline ja mereni mul iste otluste täidelaatja oli Thomas Crornroell;
aga ka lelle laotis kuningas wiimaks lurma. — Kui Henry
(1547) luri, läks usupuhastamine tema järelejäänud 9-aastase
poja, kuningas C d r o a r d Vl-rna all (kelle asemel muidugi eestkostjad riigiasju ajasiwad) ilusti edasi, kuna kallimeelse Canterbury (I. kenterböri) peapiiskopi С r a n m e r'i (I. krenmer)
tegewulel nüüd ka kiriku sisemises elus uuendusi maksma pandi;
nimelt jagati pühal õhtusöömaaja! leiwa juures ka roiina, lubati preestritele abielusse heita ja tunnistati Õndsakssaamine
и l и läbi Õigeks. — Kui nõrk (dward wara luri, lai troonile
tema õde M a r y (I. meeri, 1555—1558). Henry Vlll-ma ja
tema elimele abikoola Katharina tütar, kes ema mõju all tulises katoliku ulu maimus kaswatatud oli. Temast kardeti kohe
protestandi ulu tagakiusamist ja sellepärast katsuti tema asemele
Henry Vlll-ma Õetütart Jane Gray'd (I. dlneen gree) troonile
tõsta. Kuid rahwas oli Mary poolt, feft et ka lee uluwabadult
lubas, ja noor Jane pidi ühes oma abikoolaga ja poolehoidjatega tapalawale minema. Mary heitis lelle peale oma lugulalega, noore Hispania kuninga Felipe ll-lega, keiler Karl
V-rna pojaga, abielusle. Felipe oli kõige wihalem protestandi
ulu wastane ja hakkas kõigelt lubaduselt hoolimata uuendatud
usku Inglismaal kõwasti taga kiulama. Mary kaotas kõik ila
ja wenna toimepandud uuendused ära ja andis kiriku jälle täitsa
paawsti alla. Kolme aasta jooksul laskis ta 500 inimelt kas
ära tappa ehk tuleriidale loata, nende hulgas ka Cranmeri,
kes küll uuelt ulult taganenule läbi oma elu peasta katsus,
kuid asjata, flga nende tagakiusamiste läbi alles saigi uus ulk
Inglile rahwale kalliks. Wiha kuninganna wastu tõuus rähma
lüdames aina luuremaks, iseäranis ka sellepärast, et ta wälimi-
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fes politikas oma abikaasa felipe nõuu peäle Prantfufe kuninga
Henri ll-fe wastu õnnetut fõda algas; lelles [Ojas kaotas Inglismaa C a l a i s (1. kalee) linna — w i i m l e maatüki, mis inglastel weel oma endifeft suurelt omandulelt mannermaal alles
oli, prantslaste kätte ära. Maa jo rahwa Õnneks suri Шагу,
keda „Werine" liignimega nimetama hakati, juha 5-aastafe walitlemile järele, fllles tema õe jo järeltulija, flnne Boleyni protestandi ulus kaswatatud tütre € 1 i z а b e t h'i (1. elilahet) all
(1558—1603) lai protestandi ulk Inglismaal jäädawalt juurduma.
4. U s u p u h a s t u s S k a n d i n a w i a s . — fl. 1597
oliwad Kalman lepingu lahi kolm põhjamaa riiki, Roo Mi-,
П о г г а - ja T a a n i m a a , ü h e walitleja, nimelt Taani kuninga alla ühendatud; kuid warsti lai rootslastel himu wõõra
kuninga all elamilelt otla ja neis ärkas tung, ennalt Taanimaalt
eraldada. Juho ligi lada aastat keltnud wõitlus lai otlustawaks,
kui Taani ja Norra trooni peale kuningas Christian 11. astus ja
rootslased oma riigi juhatajaks Sten Sture (noorema) walisiwad.
Merehimuline, tige ja lõnamurdja Christian, keda „põhjamaa
Hee raks" kutluti, tungis 1520 mure lõjawäega Stockholmi, wõitis Sten Sture ära, Kes lahingus langes, ja laskis end siis Rootfi
kuningaks kroonida. Kroonimisepidu ajal laskis ta kõik Sture
poolehoidjad Rooth' suurnikud, riiginõuukogu liikmed, piiskopid,
aadelimehed ja tähtsamad kodanikud wangi wõtta jo 94 inimest
korraga Stockholmi turul ära tappa, lellelt hoolimata, et ta enne
kroonimist kõikidele amnestiat (andeksandmist) oli lubanud.
Selle n. n. S t o c k h o l m i w e r e s a u na läbi tahtis ta rootslaste wabadusliled lahkpüüdmiled ära lämmatada, kuid see ei
läinud tal sugugi korda. Talujaks heitis G u s t a f V a l a .
See olaw ja anderikas noormees, ühe werelaunas langenud
aadelimehe poeg. oli Upfala ülikoolis õppinud; oma lahke lõna
ja mehise teoga wõitis ta kergesti kõikide lüdamed oma poole.
Ta põgenes Põhja-Rootfimaale — Valekarliasle. Siin pidi ta
end mitu karda Taani nuuskurite eelt metlapuude ja heinakuhjade all magades warjama; liis aga waimustas ta liinled talupojad ja mäekaewajad taanlaste wastu astuma jo hakkas oma
wäikele lalgaga Stockholmi poole minema. Teel tuliwad luured
lalgad telli abiks, kes kõik Christianile werelauna eelt katte

maksta tahtsiwad. Peagi wõttis Gustaf Vala Stockholmi ära
ja waliti lelle järgi ile Kaotsi kuningaks (1523). €t riigikassa
tühi oli, siis pidi Gustaf selle wastu kuidagi nõuu muretsema,
l a pööras oma lilmad waimulikkude meeste peale, kelle käes
terwelt 2 / 3 ala Kaotsi maapinnalt oli. Usupuhastamise wastuwõtmise läbi lootis to selle maa kroonu kätte laada jo sellepärast ei takistanud ta puhta ulu kuulutajaid mitte, kui need
Rootsimaale jutlusi pidama tuliwad. Я. 1527 kutlus ta riigi
päewa W e s t e r S s ' i linna kokku, kus ta talupoegade ja linnalaste saadikute peale toetades kõik kiriku waranduse kroonu
omaks ja paawsti asemele k u n i n g a kõige kõrgemaks kiriku
juhiks tunnistada laskis. Ka aadelimehed, kellele to kirikuwarandusest osa lubas, toetaliwad leda ottult. Nii jäi waimuliku seisuse wastupanek asjataks, Selle riigipäewa otsus laotis
liis Rootfis ulupuhastule wõidule; peaasjalikult fündis lee agara
kuninga mõjul. Rahwas lahkus rahuga katoliku ulult, ainult
mõnes kohas oli nõrka wastupanemilt märgata. Kuningas Gustaf
oli tõsine isa oma riigile, Ле elas ta puhast ja rõõmsat elu,
alati töös jo hoolekandmises oma rahwa eest. Tema kojas lauldi
ja tantsiti; kuningas ile wõttis sagedasti kandle kätte. Riigis
asutas ta hulga uuli külalid, kuiwatas soolid, kutlus wäljamaalt ehitulemeiltrid jo kunstnikku oma riiki. Ka alutas ta
alalise sõja- ja laewawäe. — Koguni teistsugune oli werise
Christian! saatus. Tema alamad, kellele kurja kuninga teguwiis peagi otsata wastikaks sai, tõukasiwad ta ju 1523. a.
troonilt jo paniwad to koguni wangi, kus to 27 aastat elas.
Taani luurnikka meelitasiwad kirikuwarandused ja sellel põhjal
hoidsiwad nad usupuhastuse poole; nad walisiwad Christian 111.
kuningaks, jo lelle walitlule ajal wõeti K o p e n h a g e n i riigipäewal lutheruse ulk üleüldiselt wasta (1556), kuna katoliku
kiriku maad kroonu, üks ala aga aadelimeeste kätte läksiwad.
Taanimaal tarwitati senist kirikuwarandult luurelt jaolt õpealutuste jaoks, misläbi ta head wilja kandma hakkas. Niisama
wõeti uus ulk Taaniga ühendatud N o r r a m a a l wastu. Ka
kauge I s l a n d i laar heitis lutheruse usku; aga liin oli waja
katoliku erakonda alles sõjariistadega ära wõita, ä ao m e mo a 1 e, mis Rootli all oli, tungis puhas usk selsamal ajal.
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UI. Ufupuhastus cilwimaal.

1. O r d u r o a l i t f u s L i i w i m a a l . — Uluudes maades feifis ainult waimulik Teifus üksinda tööta ja pillas
hõlbfalt laadud raha ning wara kergemeelselt; aga 5iiwimaal
(nagu fiis k õ i k i läänemere maid ühifelt nimetati) ali neale
waimulikkude weel teine seisus, kes ilma perekonnata mungaelu elas ja niisama kui waimulikudgi ladewat ning rikalt elu
maitses. See ali r ü i i t l i a r d u oma ordumeistri, muude orduülemate (Gebietiger) ja ardurüütlitega. Ainukene wahe nende
ja waimulikkude meeste komoe-elus oli fee, et wiimsed oma
kõlbmata tegusid silmakirjade wagaduse alla warjata püüdsiwad,
kuna ordurüütlid nendega koguni weel hooplesiwad. Ordul al
sootuks meelelt kadunud, Mistarwis tema 300 aasta eelt
elusle oli kutlutud ja mis ordurüütlite päris ülesanne oli. Mitte
enam haigete talitamine, mitte lihtne elu, mitte waesus, mitte
karskus, mitte sõnakuulmine' kiriku wastu ei täitnud 16. aastalaja algul ja juha ammu enne leda ordurüütlite elu, waid nende
ainukene mure oli weel: kättesaadud wõimu alal hoida ja lelle
eelt hoolt kanda, et pehme elu ei lõpeks ja rikkulehallikad ei
kuiwaks. Juba kahe wiimle (14. ja 15.) aastasaja jooksul
ei olnud terwel orduriigil Liiwimaal õieti muud ülesannet, kui oma liikmete hea käekäigu eelt hoolitleda ja
oma wõimu teiste Liiwimaa elanikkude kulul luurendada. Selt
kui liiwlaled, lätlaled, eeltlaled ja lemgallid alla oliwad heidetud, kui olukord naabrite — leedulaste, Wenelaste ja taanlaste
wastu leigus, siis algas juba 13. aastasaja lõpul kodune hõõrumine jo lada ordu, waimulikkude ning linnade wahel. Ordu kui
kõige wägewam rulikamees lai liin loomulikult teistelt aegamisi
jagu, ja kättesaadud wõimu oskas ta nüüd raudle käega alal
hoida, ehk see küll kerge ei olnud, laskeks läks tema seisukord teiste 5iiwimaa elanikkude wastu nimelt sellepärast, et tal
mingisugust muud tuge ehk abi ei olnud kui ainult oma mõõgatera, et ta ainult omale elada ja kõiki teili oma alla rõhuda
tahtis, p i i s k o p p i d e wõimu alt oli ta end kohe algules
lahti teinud jo nad luurelt alalt nüüd kaguni oma mõju alla
laanud, kuigi küll mitte päriselt. 5 i n n a d e hulgast wõis ainult
Riig oma suuruse jo rikkuse päralt enam-wähem ileleiswule peäle
J. Sitska, Üleüldine ajalugu 111.
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loota; ordu ja peapiiskopi mõju wahel looroides katfusgi ta
iie oma teed käia, mis tal aga mitte jäädawalt karda ei läinud. Piiskoppide l a e n u mehed, s. o. meie praeguste mõisnikkude esiwanemad, kes 16. aastasaja algule! juba tähelpanemilewäart politilist ala mängisiwad, ei seisnud orduga mingisuguses sisemises ahenduses, selt laenumeeste poegi ordu oma
rüütliteks ei soowinud, waid wõttis parema meelega Saksamaalt
tulijaid rüütlid oma sekka, kuna need täiesti ordule elada
wõisiwad ja mingisuguse sõpruse wõi suguluse läbi ordu wõiltlejate külge leotud ei olnud. T a l u p o e g i ei loetud muuks
kui tööloomadeks jo need ei tulnud politika mõju poolest kõne
allagi. Muidugi ei wõinud ka nemad muud kui wiha oma
rõhujate wastu tunda. Nii leilis ordu oma mõnesaja ordurüütliga täiesti üksinda ja katsus käiki teisi oma käpa all pidada;
allalurutawad waatasiwad aga kadedusega ordu mõju jo rikkale
peale. Kuid jäädawalt lahku ei läinud Liiwimaa wõimumehed
siisgi mitte, lelt nad lõiwad wäga hästi aru, et liis wõim maa
pärisrahwaste üle ja lee kalu, mis kauplemine Wene- ja £eedumaaga andis, nende käelt olekliwad kaotli pidanud minema.
Ühile kalu päralt peeti 5iiwimaal aeg-ajalt m a a p ä e w a g i .
Kui leiluled wõtliwad lellelt 1. o r d u m e i s t e r ja o r d u ü l e mad, 2. kõrgemad w a i m u l i k u d mehed, piiskopid, abtid
ja doomkapitlite asemikud, 3. laenumeeste wõi r ü ü t e l k o n da de ja 4. Riia, Tartu ning Tallinna l i n n a d e asemikud osa
ja tegiwad otlulid. Kuid mitte ikka ei heitnud isemeelsed seisused maapäewa otsuste alla, waid käisiwad ka peale selle üksikult wõi teistega kokku leppides koos ja tegiwad niisugustel
wähematel koosolekutel teili otlulid, mis otle maapäewa atlastele wastu wõiliwad käia. Liiwimaal puudus kindel riikline
korraldus, lellepäralt ajas iga leilus ile oma kalu taga — üleüldilt ilamaa kalu ei tunnistanud Liiwimaal keegi. Maapäewalt olawõtjate arw oli pealegi naeruwäärt wäike. Maapäewale ei lastud mitte liht k i r i k u õ p e t a j a t e , äakla loolt к ä l it ö ö l i s t e ja a m e t m e e s t e ega ka w ä h e m a t e l i n n a d e
afemikka; weel wähem wõis pärisorjuses elawate t a l u p o e g a d e asemikkudelt maapäewal juttu olla.

2. O r d u m e i s t e r P l e t t e n b e r g . — Riik, kus niisugune omarooli ja ülekohus maa-asjade juhtimises roalitfes,
oli ammugi küps naabrite laagiks langema, kuid roeel ilmus
orduriiki juhtima üks mees, kes hingeheitroale riigile
mõneks aastakümneks eluõhku lisle puhuda jaksas; see oli
ordumeister Wolter oon P l e t t e n b e r g (1494—1535). Sel ajal
oli Wenemaa kiiresti wõimlamaks minemas: ta oli tatarlaste
ikke alt juba peasnud ja Moskwa luurwürsti all kindlaks, ühiseks riigiks muutunud. Riigipiiride laiendamiseks tahtis ta
muu leos ka Ciiroimaad enese külge ühendada. Kuid Plettenbergil läks korda Wenemaad, kui kõige kardetawamat Eiiroimaa
waenlast, paaris lahingus lüüa (Seritm jõe ääres Jsborski ligidal 1501 ja Smolina järroe ääres Pihkroa ligidal 1502) ja leega
leolt poolt ähwardawa hukatule pealetulemilt edali lükata.
Plettenberg oleks weel enamgi teha wõinud, kui ainult Wene
hädaohtu kõrwale laota: ta oleks wõinud 5iiwimaal niilama
kui suurmeister fllbrecht Preilimaal orduriigi paawsti alt lahti
kuulutada ja ilmalikuks riigiks muuta, uue riigi walitsule laiemale alusele seadida ja eluwõimulile riigi luua; Eiiwimaa leilused oliwad walmis teda selles asjas toetama. Kuid elatanud
ordumeistril puudus ettewõtmise-waim ja agarus, ja seepärast
ei wõinud ta niisugust pööret mitte toime panna. 5iiwimaa orduriik jäi ühes oma lilemise korratusega edasi kõdunema, kuni
saagihimuliled naabrid ta oma wahel ära jagaliwad. Ka puhastatud usk, mis Plettenberg! ajal Hiiwimaale tungis, ei wõinud orduriigi peale elustawalt mõjuda, waid aitas koguni tema
lõppu kiirendada, selt usu-uuendule tagajärjel jäi paawsti mõju
orduriigi peale koguni wäikeleks ja lelleläbi kaotas orduriik.
mis ju Õieti waimulik alutus oligi, terwe oma põhja alt ära.
3. H a r i d u f e - o l u d Ei im ima ai. — Käputäis inimeli,
nagu ordurüütlid ja piiskopid, wõib ainult liis arwurikka rahwahulga üle walitleda, kui wõimualuled teadmatuses ja pimedules elawad. Seda teati juba kelkajal ja lellepäralt walwaliwad ordu ja piiskopid hoolega lelle üle, et mitte liig palju
waimuwalgustuft maale ei laaks tungida. Selles mõttes on
tähelepanemisewäärt, et terwel orduwalitlule ajal Eiiwimaal
ainultgi kõrgemat kooli, ka mitte ainust trükikoda ei ole afu•i"
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tatud. Kui haritud mehi tarwis läks, nagu w a i m u l i k u !
feifufel preeftrifid kirikute peale, fiis taadi nad wäljamaalt ja
lepiti lellega, et nad eestlastele ja lätlastele wõõras keeles
jutlust pidasiwad, selt et wõõrad harwa waewaks wõtsiwad
rahwakeelt ära õppida. Tagajärg, oli muidugi see, et rahwas
kõige sügawamas teadmatuses ja paganausus elas ning ainult
wälispidi mõne ristiufu-kombe ja -lõna ama paganausu palwetele ja teenistusele lisaks wõttis. Mis ordurüütlitesfe ja mõisnikkudesse puutub, liis need teädust ei ihaldanudgi, lest et nad
maklulid wastu wõtta ja orjust nõuda ka ilma hariduseta oskasiwad. O r d u r ü ü t l i t e leos oli siisgi weel mehi, kellel teadusest natukenegi aimu oli, sest et nad suuremalt jaolt Saksamaal üles kaswanud ja leolt 5iiwimaale tulnud oliwad. Hoopis
halwem oli lugu lelle poolelt aga m õ i s n i k k u d e juures. Ainult
harwa leidus neid mõisniku perekondalid, kes oma lapli Saksamaale saatsiwad hariduselt ala saama. Küll andsiwad need
wähed ka teistele nõuu sedasama teha, selt et noorsugu 5iiwimaal üles kaswades, nagu nad ütlesiwad, rumalaks jääb nagu
weised, kuid nende nõuu ei wõetud kuulda. Koguni teine lugu
oli l i n n a d e s . Küll pidi koolide puudusel ka siin lastele eraõpetajaid palkama, aga hariduse tarwidus oli siin suurem, lest
et linnades mitte nii ilma tööta rikkalt ei laadud kui maal,
kus maa päriselanikud ordule, waimulikkudea meestele ja
mõisnikkudele oma tööga rikkalt koguliwad. Ka ei olnud linnades, kus korrapäraline perekonnaelu walitles, kõlblik elu
mitte nii langenud kui maal, ja lellepäralt oli liin hariduselt
lugupidamine üleüldle luurem. Nii oli liis ka loomulik, et uluuuendus kõige pealt linnakodanikkude hulgas maad wõttis
jo arulaamilt leidis, lelt ulu-uuendus oli ileeneleft tähtis lamm ka
haridule poole edali.
4. p u h a s t a t u d ulk t u n g i b L i i w i m a a l e . —
Õieti mitte kalagi! ei ole puhastatud ulk ainult lellepäralt nii
laialt ja nii kiirelt maad wõtnud, et rahwas igatlulega puhta
jumalasõna kuulutamist togo naudis ja oma hinge õnnistuse
päralt mures oli, waid aateliste püüete sekka segaliwad ikka
ka i l m a l i k u d k a l u d , (namasti oli lartk, mureline ja oma
rikkule sisse ärauppuw waimulik seilas lee, kelle kulu peäl
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teifed endid rikastada Katsusiwad. Ordu Liiwimaal lai roaga
hästi aru, et uus ulk piiskoppidel, kes wisalt temaga ikka
weel wõimu pooleft wõistelda püüdsiwad, põhja laatuks jalge
alt ära tõmbab ja teda tüütu wõiltlejatelt wabastab. Piiskoppide laenumehed — rüütelkonnad — pahandasiwad oma laenuisandate — piiskoppide — üle sellepärast, et nad oma mõilaid
mitte wabalt müüa ei tohtinud, waid neid enne piiskopile pakkuma pidiwad, kui teilele müüsiwad. Sellest pakkumise kohustulest (upbedinge) ei tahtnud piiskopid neid wabastada ja lellepäralt walitses laenumeeste (mõisnikkude) ja piiskoppide wahel
alatine wing. Muidugi tarwitasiwad mõisnikud juhtumilt ja
wõtliwad uue ulu kahe käega wastu, lelt uus ulk lahutas neid
enam katoliku piiskoppidelt ära ja nad wõiliwad loota, legadule ajal kuidagi mõilaomandule kitsendustest lahti peaseda.
Natuke teisiti oli asjalugu linnades. Siin oli usupuhastamisega
ühes enam aatelikku püüdmilt ja wähem majanduslise kalu
tagaajamilt leida. Kuid siisgi tarwitaliwad ka linnad juhtumilt, et kloostrite maid ja waranduli oma kätte laada ja oma
tarwitada wõtta. Rlles wiimati (1525), kui ordul ja aadelimeestel juba uuelt ulult himu täis lai, lelt et temaga ühes
rahatüli maale ilmus, leppisiwad kirikuwürstid ja rüütlid kokku
jo lubasiwad lelle eelt hoolt kanda, et ulu-uuendule tagajärjel kellegi käelt warandust ära ei möetaks. Mis aga linnad
se! ajal juba oma kätte oliwad wõtnud, lee pidi esialgselt ka
nende kätte jääma, kuni kohus asjo selgitab.*) Maarahwas jäi
uluuuenduse ajal waimliselt puutumata, ta elas enne kui päralt
oma pool paganausus edali, lest tema tundis kirikut ainult
kui alatust, kuhu maksu maksta tuleb. Uw-uuenduse puhul
lootis maarahwas aga majanduslisi kergendust, raske mõilaorjule ja ränga maksukoorma wähendamilt. Kui kergenduled
*) Tinnad ei raiskanud kirikumarandult mitte ära, waid määraliwaa ta ka edaspidi kirikust?, enam aga heategewate otstarbete peäle,
nagu waeste- ja haigemajade lllespidamileks. Sel ajal lai ka lallinna
„Jumala laeka" warandus oma algule. Nimelt 19. leptembril 1524 otfustas lallinna raekohus katoliku kiriku warandustelt „iihilt waestelaegalt"
põhjendada. See laegas anti dlewiste ja Niguliste koguduste koole alla
ja on muudetud kujul „Jumala laeka" nime all wee! tänapäew alles.
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tulemata jäiroad, hakkafiroad talupojad Tallinna ümber mäsfama, kuid nagu kaik teiled mäsfud, fumbutati ka lee meriselt
ära. Talupoegade seisukord jäi endisek5. Яда ka teistele
Ciiroimaa elanikkudele tõi usupuhastus esialgselt roähe muutust. Ordurüütlid ja piiskopid jäiroad endilt roiili paarosti alamateks, ehk mitmed küll südames uue ulu poole hoidhroad.
linnades nakkas ja jäigi luurem hulk elanikku uut usku tunnistama. Katoliku usk ei kadunud sellepärast aga mitte lootuks Oiroimaalt ära, roaid tema riismeid on mitmes linnas,
Riias, Wiljandis, Tallinnas, rtaaplalus j . т., kuni Rootfi ajani
leida; ilegi kloostrid oma munkade ja nunnadega ei kadunud
roeel mitte kohe.
Teine järk.

Katoliku ufu roasturnõju ja ufufõjad.
1. Katoliku kirik rnditlufe ajastu waimistama«.
1. T r e n t o k i r i k u k o g u (1545—1564). — Weel
enne Uutherule surma astus T r e n t о s (Trientis) katoliku kiriku
kogu kokku, mida keiler Karl V. juba ammu looroinud oli. Sellelt
kirikukogust oli keiser usu-uuendajate ja katoliku kiriku kokkulepitamist lootnud, kuid paarostid oskalirood asja nii leadida,
et liin pea mingis asjas ulu-uuendajatele järele ei antud; mitte
kokkuleppimist ei püüdnud paarostid, roaid terroe usupuhastamise täielikku mahasurumist. Ainult indulgentsiakirjadega kauplemine, mis niipalju pahandust toonud, keelati nüüd ära ja
luboti Sakfa ning Böömi katoliklastele püha-õhtulöõmoaega
„mõlemal kujul" leiroa ja roiinaga maitsta. Kuid katoliku
k i r i k u õ p e t u s e s ja k i r i k u r o a l i t s u l e korralduses ei
olnud mingisugust järelandmilt, roaid liin mindi endilt rada
mõõda roeel kaugemale. Paarosti roõimu ei mahendatud, roaid
lee tehti roeel otle piirarnataks: paarosti lana pidi kõrgemal
leisma kui üleüldiste kirikukogude otfufed.
vaimulikkudele
keelati abielusse heitmine uuesti ära, selt kardeti, et perekonna
eelt hoolekandmine neid kirikuasjus leigeks teeb. Kõik katoliku ulu õpetus tehti liin lõpuotluslikult kindlaks ja märgiti lühidalt katoliku k a t e k i s m u s e sisle üles ; lee õpetus on roeel tänapäeroani maksero. Igaühte, kes liin kindlaks tehtud d o g m a -
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d e f t (ulu põhjuspunktidert) kuidagi eemale nihkuda peaks
katsuma, ähwardas wali kirikuwanae. Klooftrites pandi kare
kord maksma ja Õige ulu ülalpidamise üle hakkas Hispania
eeskujul ka Roomas i n k u n f i t f i o n i - (piina-) kohus walwama,
kõiki kahtlasi inimesi tule ja mõõgaga ära häwitada püüdes.
Niisama luure õhinaga hakati raamatuid otlima ja ära häwitama, kui nad midagi lilaldaliwad, mis katoliku ulu wastu
käis. Seati terwe nimekiri kokku, n. n. index librorum prohibitorum, milles kõik keelatud raamatud üles loetud oliwad.
See oli pärastise tsensori-ameti algus. Niisugused oliwad abinõuud, millega Trento kirikukogu ja selleaegsed paawstid usupuhastajatele wastu astusiwad. Nende abinõuude tarwitusele
wõtmine ongi k a t o l i k u k i r i k u p u h a s t a m i s e nime
saanud. Kuna Õige usupuhastuse lõpuliht u l u l a l l i w u s ja
l ü d a m e t u n n i s t u s e - w a h a d u s on, pani katoliku kirik
oma usupuhastamise läbi usulallimatule uuel jõuul maksma ja
lükkas maad ning rahwad selleläbi lõpmata sõdadesse, mis
oma kauasel kestuse! kuulmata palju ohwrid nõudsiwad.
2. J e l u i t l a s t e o r d u a s u t a m i n e . — Kui ülemalt
poolt wälispidiled lunduse-abinõuud katoliku kiriku toetamiseks
maksma oliwad pandud, ilmusiwad ka weel rahwa enese keskelt waimustatud mehed, kes kõik oma jõuu lelleks pühendaliwad, et paawsti ulu auu ning huigult alal hoida jo lõna
ning jutlule läbi uue usu wastu töötada. Iseäranis tähtlaks
lai lelle poolelt „Jeelule-lelts" (Societas Jesu) wõi jeluitlaste
ordu
Selle ordu alutas Hispania aadelimees Jgnacio de
Hoyola (I. lojoola). Juba noorelt ealt saadik oli Ho^ola rüütliteenistuses ja elas selle aja kombe järel tormilist elu, täis lõbumaitsemilt, ihalid jo mitmesuguseid juhtumisi. la wõttis keiser
Karl V-ma all sõjakäikudelt ?rancois 1-le wastu ala ja näitas
lel puhul iseäranis Pamplona linna kaitsmisel (Navarra riigis,
Põhja-Hispanias) waprust üles, lai aga liin jalalt haawata.
Kauaaegselt parandamilelt hoolimata ei laanudgi jalg enam terweks, waid laeti wiimaks otlalt maha. Pika haiguse ajal hakkas Coyola ilmalikkude asjade alemel enam waimulikkude asjadega tegemist tegema, luges pühameeste lugulid jo muutus
nende mõjul seespidiselt niiwõrt, et otsusele tuli maailma elu
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maha jätta ja hoopis kiriku teenistusesse astuda. Ta rändas
Palestinas!? pünale nouale, tuli liis Hispaniast tagasi, et korrapäralilt roaimulikku teadult omandada. 33 a. roana hakkas
to weel wäikeste laste leltlis koolipingil istudes üadina keelt
Õppima, läks siis Parifi ülikooli, kus ta Caloiniga ühel ajal
uluteadult õppis, (lawa waimuga loyola kogus liin peagi
lalga omamõttelili noorimehi enele ümber jo wõttis nõuuks
nendega uut waimulikku leltli alutada; lellel leltlil pidi otstarbeks olema ulu uuendamise wastu wõidelda, närilistele lubadustele, mis mungad andliwad, nimelt waelules elada, lana
kuulda jo mitte abielusle heita, lilas Eoyola weel uue lubadule juurde: mungad pidiwad tõotama igatahes tingimata
paawsti käsku täita, olgu kus wõi kuida tahes. Mitmete takistuste järele lai Coyola wiimaks paawsti käelt uue leltli alutamile luba kätte (1540) jo heitis ile elimeleks leltli peameheks.
3. J e l u i t l a s t e o r d u k o r r a l d u s ja t e g e w u s .
— ?eagi lõiwad Püha peetruse toolil istujad aru, kui tubliks
toeks uus selts neile laada wõis, iseäranis lelle korralduse läbi,
mis £oyola ja tema esimesed järeltulijad seltsis lõiwad. lerwe
selts oli sõjawäe eeskuju järele korraldatud, äeltli astujad pidiwad kauemat aego proowi peäl olema, liis walt wõeti nad
päris-jeluitlaste kirja, päris orduliikmete hulgalt nimetati ülemad, nende hulgalt jälle kõrgemad ülemad, kuna kõige hõrgemad ülemad ordu k i n d r a l i walisiwad; lee elas Soomas ja
wõttis kalud otsekohe paawsti enele käelt wastu, wõi andis,
nagu lee wiimaks sagedasti juhtus, omalt poolt paawstile käskusid. Jesuitlaste ordu kindrali ongi päris õigusega „teiseks
paawstiks" nimetatud, Seltfis nõuti, et alamad endid tingimata ülemate alla andma peawad, pimedalt peält lõna kuulda,
lee oli jeluitlale ülem kohus, äeltli põhjuskirja nõudmile järele
pidi jeluitlane oma ülema käes ilma mingit oma tundmult wõi
tahtmist awaldamata olema, «nagu surnukeha wõi nagu wanamehe käes kepp" (perinde ae si cadaver essent atque senilis
baculus). Keegi ei wõinud enne leltli pärisliikmeks laada,
kui ta tõliste katlete läbi näidanud oli, et oma enele tahtmile
täitla ära lurmanud on. Kuid wälispidi ei olnud jeluitlaled
mitte munkade taolised: nad ei kandnud mungariiet, ei nimeta-
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nud oma alupaika klooftriks ega elanud Ka mitte maailmalt
lahus munga-elu. M t wastuoksa: nad tantsiwad Keset maailma
liikumist elada, tema peäle oma maju awaldada ja igas paigas ja kõiksuguste abinõuudea^ uskmatute ja ufu-uuendajate
wastu wõidelda. Kõigepealt katsuti wankuma löönud rahwaid
Rooma kiriku all kinni naida ja protestandi usku neis maades
ära häwitada, kus weel katolikias! palju wõi kus maawalitlus
kataliklaste käes oli. Selle otstarbe jaoks awaldas jeluitlaste
ordu imekspanemilewäärt tegewalt. Kõige kawalamad ja osawamad liikmed saatis ta w ü r s t i k o d a d e s l e pihti-iladeks
ning printside kaswatajateks ja suutis selleläbi walitsuste peale
piiramata suurt mõju awaldada. l a oskas ka alama rahwa
poolehoidmist wõita, neile häid jutlustajaid andes, kes Koik
kirikulea ametitalitused täitsiwad, ilma et mingisugust maklu
oleksiwad nõudnud. Iseäranis häälega püüti pratestantismule
wastu „ta oma sõjariistadega" wõidelda, protestandi usk oli
rahwa poolt otle sellepärast palju heakskiitmist leidnud, et ta
h a r i d u s t edendas; jefuitlafed paniwad niisama palju rõhku
hariduse peale, andsiwad oma orduliikmetele mahti Koiklugu waimulikku ja ilmalikku teadult omandada ja awitaliwad
ning õhutasiwad iseäranis neid arduliikmeid, kellel kirjanikuandi oli. Selleläbi tegiwad nad enestele wõimalikuks nooresoo k a s w a t a m i s e peale mõju Kamandada, lelle tähtlulelt
täiesti aru laades. Igal pool alutati koolilid, kus käige paremate ja uuemate õpewiilide järele Õpetati. Sellepärast oliwad
jesuitlaste koolid aastasadade jooksul kõige kuulsamad ja otlitawamad. Ühtlasi katsus ordu ka p a g a n a t e m a a l katoliku
usku kuulutada. Indiast, Niinalt ja Jaapanilt laadik käisiwad
nende mislionärid ja asutasiwad igal pool ristikogudust. Aastasadasid leisnud^misfionitöö lai nende tegewulel jälle uut hoogu.
€i Mongolin kõrbed ega Kefk-flafrika werehimuliled neegrid,
ei ka Uue-maailma metlikrahwad ei kohutanud neid tagali.
£õuna-Rmerika polistes metsades asutasiwad jefuitlafed koguni
terwe riigi, P a r a g u a y (1. paragwai), kus nad indianlali
mitte ainult ristiusku ei pööranud, waid neid ka usinateks
põllu- ning käsitöölisteks ja õiglusteks riigialamateks kaswataliwad. Mislianitööd tehes kandis ordu ühtlasi ka k a u p l e -
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m i l e eelt agarasti haolt ja kogus omale lel kombel fuurt rikkust.
Peale kauplemise murendas ta oma lõpmata rikkusi
ka weel kingituste ja päranduste läbi, mis tema poolehoidjad
talle rohkelt annetaliwad.
4. J e s u i t l a s t e k õ l b u s e õ p e t u s . — Kima meie
eelnimetatud tegewuse päralt jeluitlali tõega imestama peame,
annawad nad teilest küljelt ometi põlgtufeks põhjuft, kui meie
nende teguwiili ulusalliwule ja lildametunnistule-wabaduse küsimuses tundma õpime. Nende juhtnöör oli, et i g a abinõuu
a u u s on, kui ta aga s i h t i aitab kätte saada. Mingi abinõuu
eelt ei kohkunud nad tagasi, kui nad selleläbi paawstiwõimu
kinnitada, oma ordu mõju suurendada wõi protestantismulele
kahju laota wõisiwad. Need nende ülemad lihid oliwadgi.
Kawalus, kõrwapuhumine ja keelepeksmine oliwad teed,
mida määda nad sammuda armastasiwad. „Wäärumlifed" pidiwad tule ja mõõgaga ära häwitatama. Kuningate ehk muude
wõimumeeste tapmist ei lugenud nad sugugi ülekohtuseks teoks,
kui tapetaw teiseululine wõi katoliku usust taganeja oli. €t
eneste ja oma pihtialuste südametunnistust waigistada, feletaliwad nad kõlbluse nõudmili koguni iseäralisel wiisil. Neil ei
olnud raske inimesi mõrtsukatöö, maletamise, lõnamurdmile ja
walewandumise patult puhtaks tunnistada, kui aga asjaolu
seda nõudis. Nende õpetule järele wõis ka täie teadmisega
walet wanduda, kui aga manduja muidu lelle eelt hoolt kandis, et tema lõnadelt telliti wõis aru laada, kui neilt pealt
nähes aru laama pidi.
„Niilugune kawalus," kirjutab üks
nende kuulsamatelt Õpetlastest, „on wäga kasulik, et asju warju
alla katta, mis warju all olema peawad, seda aga ilma maletamise jo walewandeta olla ei wõiks, kui leda abinõuu mitte
tarwitusele wõtta ei tahaks." Sel kombel ei ole ime, kui
jefuitlafe nimi meie põimeni eneses kõike lalakawalust jo walskult, kõike kõlbluse ja õigule häbemata pilkamist sisaldab.
Mitte ainult protestantlaled, waid ka auulameelsed katoliklaled
on „jeluitlaste kõlblalt" kõige terawamate sõnadega hukka
mõistnud.
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II. Hispania ja tema mdimualufed maad.

1. K u n i n g a s f e l i p e 11. (1556—1598). — Пади Karl V.
16. aastafaja esimesel poolel, nii leilis tema poeg f e i i p e 11.
lelle aastasaja teisel poolel kõikide tähtsate politikajuhtumiste
keskpaigas wõi ligidal. Karl V-ma poeg oli ilalt küll tema
шиге tööhimu pärinud, kuid ila teili walitleja-andeid ei olnud
tal mitte. Tuskar, kalk ja kinnile ileloomuga, toimetas ta
sõnalausumata ja külma südamega oma asju, wälispidiste ja
wäiklaste asjade peale suurt rõhku pannes. Oma elu pea-ülesandeks tegi ta igasuguse wäarulu ärakaotamise kõikidelt oma
riikidelt, olgu see protestandi, Muhamedi wõi Juudi ulk. Inkwilitlionikohtud töötaliwad tema all weel agaramalt kui waremini: weel enam inimeli tapeti ja põletati tema walitlemile
ajal ära ehk maeti elusalt maha. Mõne aasta jooklul lai
felipe ka tõesti niikaugele, et protestandi usk terwelt Ругепеі
poolsaarelt jäljetult ära häwitatud oli. Käsikäes tema uluõhinaga käis tema auuahnus ja wõimuhimu. l a tahtis terwet
tuntud maailma oma lõjawägedega ja oma lõjalaewadega enele
alla heita, ja lee plaan ei pailtnudgi koguni täidelaatmata
olewat. £t felipe 11. oma ilalt hulga riikilid ja maid oli pärinud, liis oli ta muidugi juha oma aja kõige rikkam ja wägewam roalitfeja. Ila hakatud lõdalid t ü r k l a s t e taastu jätkas
ka tema. Tema poolroenda dan J u a n (I. huan) a" ssultriа
lai hiilgama wõidu Türgi laewastiku üle Korinthole lahes
N a u p a k t o l e juures (1571) ja murdis lellega türklaste merecoõimu. Ainukene riik, mis peale leda weel Hispaniaga mere
peal wõistelda luutis, all P o r t u g a l , kuid lellegi maa andis
edew laotus üsna felipe kätte. Noor portugali kuningas
S e b a s t i a o (1. lehastiaung), waimustatud jeluitlaste õpilane,
oli M a r o k k o wastu ristisõtta läinud, leal luure lahingu kaotanud ja liis ile kaotsi jäänud, teadmata, kuidas ja kuhu. €t
temal ka pärijaid järele ei jäänud, liis tunnistas felipe, kes
ema poolt portugali kuningakojaga sugulane oli, end tema
pärijaks, ja kui portugaüaled teda oma kuningaks ei tahtnud
laada, laotis ta oma kange lõjapealiku hertsog fl 1Ь a Portu
galist ja laskis maa oma alla wõita (1580). „Werife Mary"
abikaasana oli felipe ükswahe ka I n g l i l e kuninga nime
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kandnud. Päralt tahtis ta Ka Шагу järeltulijat €lizabethi omale
kolida ja nii jäädawalt Inglile kuningaks laada, kuid protestandi ulu poolehoidja Elizabeth ei wõtnud tema kolimilt wastu
ja pidi sellepärast temaga lada algama. Koguni P r a n t s u s maad püüdis Welipe oma alla heita, ja tema püüdmine ei olnud
mitte põhjuleta, lelt et leol hirmus kodulõda möllas jo wägew
katoliku-erakond walmis oli oma ilamaad tema kätte mängima,
et nii wastastelt jagu laada. Kuid kõik need uhked lootuled
ei läinud täide. Mitte maailmawalitlult ei jõudnud felipe oma
kätte wõita, waid ta pidi koguni weel oma lilmaga nägema,
et tema luur riik lagunema hakkas ning üks tema kõige parematelt maadelt, M a d a l m a a d , Hispania walitlule ikke
maha heitis ja wahadulelipu kõrgele tõstis.
2. M a d a l m a a d e (Hollandi ja Belgia) olud. —
16. aastalaja keskpaigas käisiwad Madalmaade hulka 17 maakonda. Maawalitlus oli nii leotud, et iga maakonna, wõi
mitme maakonna üle kokku, maawalitleja leilis ja kõikide
nende üle jälle a l e w a 1 i t l e j a, kes Brüsselis elas. Iga maakond käis oma maapäewal. kõik kokku üleüldise! r i i g i p ä e w a l (Generalstaaten) koos. Madalmaalastel oli waualt ajalt
laadik hulk wabadufi ja eesõigusi; nende põhjal wõis walitsus
ainult siis maksu peale panna jo seadusi wälja anda, kui rahwaalemikud neid heaks kiitnud oliwad, nii et Hispania ülemwõim liin hästigi piiratud oli. Wabaduste warjul kui ka maa
õnneline geogralialiku leilukorra tagajärjel (fuurte jõgede mus
ja teiste maade keskel) oli liin kaubandus jo tööstus suurepäraliselt edenenud ja maale suurt rikkust toonud. Koik need
olud oli f e l i p e 11. troonile saades eest leidnud ja pühaliku
wandega tõotanud neid ikka alal hoida, kuid oma südames ei
tahtnud ta nendega kuidagi leppida. Nagu hispanlased ja
itallaled, nii pidiwad ka madalmaalaled teadma, et tema nende
piiramata woliga isand on. Seal nägi ta weel paha meelega,
kuidas agara waimuga madalmaalased Caloini järelkäijate tuliste jutluste mõjul ikka enam ja enam ewangeliumi ulu poole
kalduliwad, hoolimata lellelt, et tema ila Karl V., kes ainult
Saksamaal usuasjus kannatlikum oli olnud, siin waljud seadused
ODäärum wastu maksma oli pannud; nende seaduste põhjal oli
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tema all ükhnda mõni 50.000 inimest surma saadetud, madalmaade aferoalitfejaks Teadis ?elipe II. oma Õe Parma JTlarg a r e ta. €t Madalmaadel katoliku usku jälle wõidale aroitada, kihutas ta oma Õde lõpmata taga inkrointrioni-tegerourt
protestandiumliste wastu elustama. Meeletu tapmise wastu
tõusis maal uurin; ifegi katolikiad ei kiitnud leda waljust
heaks, mida inkroifitfionikohus nende teiTeuTuliste kaaselanikkude
wastu tarwitas. Kuid leda ei pandud Hispanias tähele. Niisama wahe hooliti tähtsamate Madalmaade suurnikkude, d r ä n g e
(I. ordngsh) printsi W i l h e l m 1-se (kes keiser Karl V. kojas
kaswatatud), krahw ( g m о n t ' i ja krahw Hoor ne hoiatus
telt, kes tähtsamates maakondades maawalitsejad ja Margareta
ligemad kaaswalitsejad oliwad. Need palusiwad, rahwast mitte
meeleheitmisele ajada; aga kuningas wastas sellega, et to
õele uued kasud saatis, inkwilitlionikohtuid terawamale tööle
sundida ja kõik ametnikud lahti lasta, kes wäärululiste wastu
wäljaantud seadusi mitte hoolega ei tarwita.
3. G ö ö f i d e l e p i n g (1565). P i l t i d e p u r u s t a m i n e (1566). — Niisuguste olude sunnil ühinesiwad mõned
kindlameelsed aadelimehed kaitselepinguks ehk k o m p r o m i s siks inkcuisitfioni wastu; mõne kuu jooksul heitis weel hulk
teili aadelimehi jo kodanikku nende nõuusse, usutunnistuse
wahe peale waatamata. Kewadel 1566 ratlutasiwad 300 lepinguosalist pidulikus rongis Brüsfelisfe, et ülewalitsejale palwekirja ära anda, milles tagakiulamiste lõpetamist nõuti. Nende
kohta ütles üks Margareta nõuunik pilgates (Prantsuse keeli), etega
tema ometi neid gueux (1. gäö), f. o. kerjajaid, Tontisid, kartma ei
hakka. Kui lepinguosalised kuulda saiwad, et leda nimetult nende
kohta tarwitatud oli, wõtliwadgi nad selle sõimusõna omaks ja hüüdsiwad, et nad tahawad kuningale ustawad olla kuni kerjakotti. SeTt ainult maawalitseja, mitte aga kuninga wastu ütlesiwad nad end wälja ustawat. See sõna lai nende lepingu
hüüdlõnaks, ja peagi kostis üle terwe maa, et «elagu kerjajad".
Nii sündis g ö ö f i d e nimi, mida wiimaks kõik madalmaalaled
kandsiwad, kes wahaduleasja kaitlesiwad. — pudelimeeste
wäljaastumine kohutas asewalitlejat Margaretat oma jagu, nii
et to wääruTuliste tagakiusamise tõesti wähemaks jättis. Teiselt
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küljeft saiwad caloinismufe poolehoidjad julguft ning hakkanudad oma koosolekuid awalikult pidama. Kahjuks ei leppinud
nad mitte ainult [ellega. A n t w e r p e n ! s, kõige elawamas
Madalmaade kaubalinnas, tungis laik uluhullustajaid ööli katoliku peakirikusse, kirwed, haamrid ja redelid kaasas, ning
hakkas kirikut rüüstama. Koik kujud pilluti nende kohtadelt
maha, pildid kisti puruks ja kirjuwärwililed aknad peksti katki;
mõne silmapilguga oli Madalmaade kõige rikkama templi sisemine wärk puruhunikuks muudetud. Seefama saatus lai
teistele Antwerpen! kirikutele jo kabelitele osaks. Juho warem
oli ka mujal p i l t i d e p u r u s t a m i n e alganud ja lee hoog
käis nüüd üle terwe moa: üks pühakoda teile järele häwitoti
ära. Näis nagu tahaks rahwas katoliku kirikute ehteasjade
lõhkumise läbi lelle eelt kätte maksta, mis lelle ulu nimel
protestantlastele ülekohut oli tehtud.
4. H e r t f o g A l b a M a d a l m a a d e l (1567—1573).
— Kui Welipe 11. piltide purustamiselt kuulda lai, tõotas ta wandega maailmale näidata, kuidas niilugule teo eelt katte makletakle. Margareta oli küll Orange Wilhelmi, Cgmonti ja
Hoorne abiga maal rahu pea jälle jalale kodinud ja eklijaid
waljusti karistanud; lellelt hoolimata laotis kuningas weel oma
parema sõjapealiku h e r t s o g Alba, tuntud wääruw-wihkaja,
kõige parema Hispania lõjawäega Madalmaadesse, et siinset
ulu- jo politikawabadult lõpulikult surnuks lämmatada. Hertfog
fllba sai õiguse, igaühte, kes tal lelle ülesande täidelaatmile
juures takistuseks oleks, ilma kellegi käest küsimata kõrwale
loata; kõige pealt pidi to aga rahwa armastatud maawalitlejad O r a n g e W i l h e l m i , ( g m o n t i jo H o o r n e ära hukkama, ettewaatlik Wilhelm, kes lalamaklude eelt Madridist
teada oli saanud, mis nõuu felipel on, kutsus Cgmonti jo Hoornet wastu hakkama wõi wähemalt Alba eest ära põgenema,
kuid asjata, (gmont, kes õiglaselt katoliku usu poole hoidis
jo enesest midagi paha ei teadnud, pealegi sõjapealikuna kuningale prantsuse sõjas palju head oli teinud, ei tahtnud oma
truudult kuninga wastu mitte murda, ega ka niisugust falakawalust kuninga poolt uskuda. Niisama arwas Hoorne. Wilhelm üklinda ei wõinud wastuhakkamile peale mõtelda, liiatigi
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weel, et katoliklafed peale piltide purustamist gaaside lepingu
mastu külmaks aliwad läinud ja Hispania lajawägede tulek
rähma kangesti ära ali hirmutanud. Mi ei jäänud Wilhelmil
muud nauu, kui ЯІЬа eelt karmale naida. ЯІЬа ei leidnud
fiis Madalmaadele tulles mingisugust wastupanemist eest ja läks
ama sõjamäega takistamata Brüsselisse. Nakatuses awaldas ta
(gmanti ja Ноогпе wastu auupakkumift, siis aga laskis ta nad
ühel nsuukagu kaasalekul aatamata kinni wõtta ja mangi
panna. Warsti alutas ta wäärululiste ja mäslajate karistamiseks iseäralise kant«; seda nimetas ta „rahutuste nauukaguks".
rähmas aga „ w e r e - n a u u k a g u k s " . Üks kohtuliige ütles,
et kaik madalmaalaled walla wäärt alla, muilt sellepärast, et
nad pllhapiltilid lahkunud, muist jälle sellepärast, et nad lahkujaid ei alla takistanud. Selle pahjusmatte järele näis merenauukagu taimetamagi: igapäew raiuti inimestel päid maha,
paadi neid üles, kisuti neljaks lõhki, uputati ja põletati ära.
(gmant ja Ноогпе öeldi majesteedi wastu eksinud alewat; seepärast raiuti nende pead Brüsselis raekoja ees maha. Ka
pakkuläinud Wilhelm mõisteti tagaselja surma, äajadtuhanded
pagenesiwad kadumaalt wälja; maa jäi tühjaks ja kauplemine
ning tööstus laiku nagu katkuajal. Orange prints Wilhelm
aga kagus äaksamaal ühes ama wendadega sõjawäge ja kulutas laldatite palgaks kaik ama luure warandule ära. Kuid
tema harjumata mäed saiwad ЯІЬа käelt lüüa ja nii ei wõinud
ta ama mahalurutud isamaale mingisugust kalu laata. ЯІЬа
aga kinnitas ama walitlult kindluste ehitamisega flnttaerpenis
ning teistes linnades ja pidas end nüüd täieliseks maa-isandaks,
kes kaik teha wõid, mis lüda kutlud. l a pani rähmale kuulmata karged maksud peale. Kinnitatud õigustelt häälimata
nõudis ta inimeste käelt lajanda ala terwelt nende warandulelt
NHlkluks, peale lelle aga liikumata waranduste pealt kahekümnenda ja kaupade pealt kaguni kümnenda ala nende wäärtulelt
igakard, kui neid edali müüdi, Siiamaani ali luurem ala rähmalt end waikides hirmuwalitlule alla alandanud, nüüd aga
ajasiwad need Meeletud rnaklud kõik inimesed jalule, selt maksude alla sunniti kõiki, niihästi kataliklali kui ka wäärululili.
.Riba mõtles waswhakkajaid juba uute furmamõiftmiste läbi
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taltsutama nakata, kui aatamata juhtumine teisa! tema waheleastumift nõudis.
5. M e r e g ö ö f i d B r i e l i l i n n a 5 . Ceideni l i n n a
ü m b e r p i i r a m i n e (1572—1574). — Mitu tuhat madalmaalalt ali Riba hirmuwolitlule eelt merele põgenenud, ja liin
hakkasiwad nad Orange printsi Wilhelmi nõuu peäle Hispania
laewu rööwima. Tagaajamiste eelt leidficDad need n. n. mereehk w e e g a õ l i d pelgupaika Inglise sadamates, kuni kuninganna Elizabeth ЯІЬа lõja-ähwarduste mõjul neile wiimaks
ama sadamad kinni pani. Nälja sunnil pidiwad meregiigsid
amale wäewaimuga kusagi! peatuspaika nõutama, ja nii wõtsiwad nad Maasi jõesuus alewa wäikese Hollandi kindluse
В г і е Г і oma alla. Küll katsus Alba neid liit minema kihutada, kuid lee ei läinud tal milgi kombel karda, Nüüd oli
mäslulastel kindel toetuspaik ja sellepärast lagunes mäss kiiresti üle H o l l a n d i , Zeel a n d i (1. seeland) ja teiste põhjap o o l s e t e maakondade, l. o. üle praeguse Hollandi riigi laiali,
kus rahwas laklakeelne ja protestandiusuline oli. (Kümme
lõunapoolset maakonda, praegune B e l g i a riik, oliwad prantsusekeelse rahwaga ja enam katoliku ulu poolehoidjad.) dränge
Wilhelm astus nüüd mässulaste etteotsa ja tema tunnistati
ainsaks Õigeks kuninga alewalitsejaks. Mäslulased ei ütelnud
nimelt weelgi mitte laulo, et nad kuninga wastu seisawad, waid
tegiwad, nagu lõdikliwad nad ainult Alba wastu. Kui palju
werd Alba ka ära walas, ometi ei jõudnud ta Vastuhakkamist,
mis ta oma werehimuga ife oli wälja kutsunud, mitte enam
maha suruda, felipel hakkas raha õtsa lõppema; soldatid,
kes palka ei laanud, hakkasiwad mässama ja sellepärast mõtles ta natukene järele anda ning kutms Alba Madalmaadelt
ära. Alba aga kiitles ära minnes, et ta seal 18.000 wäärululilt timuka käe läbi surma oli saatnud, need weel arwamata,
keda soldatid surmanud oliwad. Alba asemele saatis kuningas
arukama hispanlale R e q u e f e n s ' i (1. rekeessens) oma asewalitsejaks. See pakkus mäslulistele armu, kui nad oma wabadused käelt ära annawad ja oma wäärulult taganewad.
l a unustas aga ära, et jult nende asjade alalhoidmise pärast
mäss tõusnud oligi. Nii siis kestis mäss oma hirmutegudega
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edafi. Korrapäraliles lahingus lõiwad küll Requefens'j käfualufed harjunud Hispania sajamehed igakord dränge printsi ja
tema wendade kokku-othtud palgasoldatifi, QQQ mässama läinud
linnade kodanikud astusiwad Requdens'ile niisuguse wisadusega
wastu, et lee teda otle imestama pani. „(nne liiatulemist,"
nii kirjutas ta kuningale, „ei saanud ma aru, kust mäslulaled
nii luured laewawäed wälja wõtawad, kuna Teie majesteet mitte
ühtegi laewawage wälja saata ei luuda. Nüüd näen ma, et
mehed, kes oma elu, oma kolde, oma waranduse ja oma wäärulu eelt, ühe lõuaga oma e n e l e asjo eelt lõdiwad, rahul on,
kui nad ainult lüüa lööwad,»— palgalt nad ei hooli." Kõige
hiilgawamat eeskuju oma kangelasmeelega ilmutas H e i d e n i
linn. Hispaniaad püüdsiwad seda linna kõigelt wäelt ära
wõita ja piiraliwad ta ümber, Juba oli häda linnas kõige
kõrgemal tipul; tuhanded näriwad nälja ja katku kätte, ning
dränge printsil ei olnud enam maawäge, et linnale ahi wiia.
Siis tuliwad sissepiiratud hollandlased järgmise mõtte peale:
Aastasadade jooksul oliwad linna piirkonda tammid ehitatud,
mis merewett mereäärsete madalate maade peale tulla ei lasknud ; need kaewati nüüd läbi, nii et wesi just sisse woolata
wõiks. Kuid mitme nädala jooksul ei lasknud tuul wett maale
tulla. Wiimaks paaris tuul ja merelaened katsiwad põllud ja
aasad oma alla; kus hiljuti rohi ja wili kaswanud oli, sinno
tuliwad nüüd meregäõside laewad. 15.000 hispanlast lõiwad
merelaenetes jo wastaste hoopide all otla. lleideni linn oli
küll weeuf)utule all rängalt kannatanud, aga ta oli peästetud
ja lai oma wahwuse ning kindluse eelt kõige kaunima palga,
mida laada wõis: 5eidenisle alutati ü l i k o o l , mis weel loja
ajal lisle õnnistati. — Kui Requefens warsti peäle teda luri, hakkasiwad Hispania soldatid, kes ammu enam palka ei olnud laanud,
mäslama ja tegiwad Antverpenis ning teistes linnades, mida
nad käitlema pidiwad, nii inetuid tempulid. et ka lõunapoolsed
maakonnad, kes katoliku usku oliwad, põhjapoolsetele hispanlaste wastu appi läksiwad.
Asjata ilmus d о n J u a n
d ' f l u f t r i a , kuulus Naupaktole wõidumees, Requelens'i aleJ. Sitska, Üleüldine ojalugu Ш-
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meie maamalitfejaks; ta luri pea tõberooodisfe ära. Kõneldi,
Felipe ile alla oma roenna kadeduse päralt ära kihootitada
lasknud. See kuulujutt laseb aimata, mis asju kaik felipeft ufuti.
6. U t r e c h t i I ep i ng (1579). O r a n g e p r i n t s i surm
ja A n t w e r p e n ! l a n g e m i n e (1584—1585). — Don Juani
järeltulijaks nimetas kuningas oma õe ITlargareta poja flleslandro f a r n e l e , kes tubli sõjapealik ja kamal ning liidameta
politikamees ühtlafi oli. Tema oskas katoliku usu poole hoidjad lõuna-maakonnad protestandi urn poole hoidjatest põhjamaakondadelt ära lahutada; ta meelitas lõuna-maakonnad oma
poole, nõudis nende käelt ainult wäärulu ärakaotamilt, lubas
aga nende politililed wabaduled neile alles jätta. Seda nähes
astunroad Orange printli nõuu peale ka põhja-maakonnad ligemalt kokku ja alutaliwad l l t r e c h t i s l e p i n g u (union);
lelle otstarbe oli, maa politililt ja ululilt mabadult kõigi kiulatuste wastu alal hoida. Kaks aastat hiljem kuulutaliwad põhjamaakonnad, et nad selipet eneste walitlejaks ei tunnista, lelt et
tema oma wõimu kurjasti oli tarwitanud. Selle lahkulöömise
läbi paniwad nad Ü h e n d a t u d M a d a l m a a d e w a b a r i i g i l e põhja, felipe tundis päris õigesti ära, et terme
mässu hing Orange prints Wilhelm oli, kes madalmaalan' matimata mõitlusele õhutas. Ta lubas sellepärast Orange printsi
äratapjale 25.000 krooni palgaks ja peale selle meel mõrtsuka
aadeliseisusesse tõsta. Wiis tapmiskatset läksimad nurja. Siis
aga läks ühel Prantfufe jeluitlalel, nimega Oerard (1. lheraar),
karda, Orange printli Wilhelmi ligidale saada, selle ettekäände
all, et ta tagaaetud caloinlane oleroat; lee laskis Wilhelmi
Delftis pistuliga maha (1584); pihti-ilad ja fllesmndro sarnele
olimad mõrtsukat tema etteroõtteks julgustanud. Orange printsi
lurm roõttis madalmaalastelt nende anderikka ja auulameelle
juhi ära. lema ei olnud ialgi mitte mõne ulutunnistule heaks
mõidelnud, maid ta liht oli kõrgem, nimelt uluwabadus. Ile hoidis ta hakatuses kaastundmuse pärast, nis aga fildametundmife
järele caloinismufe poole, auustas aga ka iga õiget katoliklaft,
uuesti-ristijat ja Uutherule õpetuse poolehoidjat. Peale tema surma
langes üks Madalmaade linn teile järele farnefe kätte nende huigalt, kes lõuna pool rahwaasjale truuks aliroad jäänud, nii Gent, nii
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Brüsfel, wiimaks ka A n t w e r p e n , kes küll hiilgawalt wastu
pani, siisgi aga wiimaks langes ja unes wabaclulega ka ama
aitlele lainila' kaubanduse kaatas. prantsusmaa ja Inglismaa,
kelle käelt mäsmlafed nüüd abi palusiwad, saatsiwad natukene
abiwäge, kuid bispanlaste waimu ei jõudnud nad mitte murda.
Madalmaade wabadus näis kadunud alewat.
7. H o l l a n d l a s t e I d a - I n d i a k a u b a l e l t s . Wel i p e 11. l u r m . M a d a l m a a d e w a b a d u s e s õ j a l õ p p
(1609). — laates, et mäslulaled nüüd enam pead tõsta ei
jakla, algas felipe 11. Inglismaaga ja warsti peale leda ka
prantsusmaaga lada, andis aga selleläbi madalmaalastele jälle
manti ama asja eelt mõjuwamalt wälja astuda. Nende kardetawam waenlane Alesfandro farnese suri mõne aasta pärast
ära, kui ta launapaalled maakannad, praeguse B e l g i a riigi,
Hispania iileroÕimu alla oli kinnitanud. Põhjapoolsed maakonnad aga, kelle eesotsas Holland leilis, leidsiwad omale jälle
tubli juni; lee oli dränge Wilhelmi paeg Moritz, kes ila lurma
ajal alles 17 aastat wana oli. Kohe wõttis ta mäsmjuhtimife
oma kätte; kui anderikas sõjapealik wabastas ta põhjapoolsed
maakannad hispanlaste maju alt ja wõitis isegi mõned lõunapoolsed maakannad uuesti rahwaasja poole, Suurt kahju lai
Hispania merel. Alalõpmata riltleliwad Hollandi ja Inglile
räöwlaewad Atlandi okeanil ja hukkaliwad Hispania kaubalaewu,
nii et Hispania wiimaks oma meretaguste alumaadega enam
läbi käia ei laanudgi. Karistuleks keelas felipe hollandlastele
ära Cisboa ladamasle laita, — oli ju Portugal tema wõimu
al!; 5isboo.lt oliwad hollandlased limmaani Koik tarwilised
Aasia ja mdia kaubad toonud, Sellega aga tegi ta asja omale
weel halwemaks. Šeff keelu mõjul oliwad hollandlased sunnitud ise mereteed Aaliasle otlima hakkama, ja nii awanes neile peagi
määratu wara ja wõimu hallikas. Kui hallandlastel korda ei
läinud põhja poolt, ümber Siberi, Aalia sadamatesse jõuda —
kuigi nad siin lerawmägede saarteni tungisiwad — siis jõudTiraad nad ometi lõuna poolt portugallaste radadel Ida-lndiasle.
A. 1602 alutaliwad nad kuulla H o l l a n d i I d a - I n d i a
k a u b a f e l t f i ; lellele anti luured eesõiguled ja ta lai portugallastele (ning nii Hispania waimule) wägewaks wõiltlejaks
5*
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Ida-Jndia kaubaturul. Nii oli Welipe 11. lootus maailmariiki
afutada täitsa nurja läinud, kui ta enam kui 40-aastafe roalitfufe järele a. 1598 suri. Ka urn- ja politilist wabadust ei jaksanud ta (uropalt ära häwitada, kuigi Hollandi wabadusesõja
alles päralt tema lurma lõpule jõudis, waid pidi oma silmaga
nägema, kuidas tema wisamad waenlased, nollandlaled ja inglased wabadusele ja jõukusele sammusiwad, kuna Hispania tema
meeletute sõdade ja ususallimatuse pärast kord-korralt ikka kehwemaks jäi. — Tema poeg ja järeltulija Welipe 111. (1598
—1621) ei jõudnud waaruma löönud Hispania wõimu enam
püsti hoida. lTlerefõjas laadud kahju jo kibedamaks minew
rahahäda sundisiwad teda a. 1609 wihatud mäslulastega 12
aasta peale sõjariistade rahu tegema; selle mahategemise põhjal pidi ta Hollandi iseseiswuse makswaks tunnistama. Järgnes kiili weel uus lada, ja alles W e f t f a l i r a h u l e p i n g u s
(1648) tunnistati Ü h e n d a t u d M a d a l m a a d e w a b a r i i k
lõpulikult kõigi riikide ja ka Hispania poolt makswaks.
8. H o l l a n d i õ i t s e a e g . — Wabadusesõja jooksul oliwad Madalmaad kahte osasle langenud: teine neilt, Hispania
wõimualune, lai B e l g i a nimeks, kuna teilt, Madalmaade ühendatud wabariiki, tema tähtlama maakonna järele harilikult
Hol l a n d i k s nimetatakle. Küll jäi ka Hispania Madalmaadele
(Belgiale) ala politilili Õigus, alale, kuid siisgi oli siin Hispania
mõju wur ja selle tagajärjel langes Belgia waimlisesse suikumisesse, mis terwe aastasada õtsa kestis, flinult maalimisekunst edenes liin 17. aastalaja jookful; Rubens ja van Dyck
(1. daik) on lelle aja kuullamad maalijad Belgias. — Holland
oli aga omale loja jooksul uue riigikorralduse loonud ja lelle töö
oli peaasjalikult tubli riigimees ja ilamaalane Oldenbarneoelt
korda matnud: Holland oli ü h i s w a b a r i i g i k s laanud, kus
üleüldileid ja ühileid asju kõikide maakondade ühendatud riigipäewal, n. n. g e n e r a l l t a a t i d e l atlustati. läidelaatew
wõim oli „alew a 1 i t l e j a" käes. (limene alewalitleja oli
Orange Wilhelmi poeg M o r i t z ; peale lelle lurma päriliwad
tema järeltulijad lelle auu ja ameti üksteise käelt järgemööda
enelele, kuigi neid ikka lelleks waliti. Alewalitfejad oliwad
ühtlali ka ülemad maa- ja merewäe juhatajad, nii et nende
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wõim roabariigis ülisuur oli ja parandatama ainuroalitfeja
wõimu meelde tuletas.
Wabariiklafed,
nende eesotfas
Oldenbarneoelt, hakkafiroad juba wabariigi wabaduse päralt
kartma. Tõusiwad erakandliled wõitluled orangistide (1. oranfhistide), l. a. walitsejaloo sõprade ja wabariiklaste wakel: orangistid katsusiwad asewalitseja waimu weelgi suurendada, kuna wabariikide terwet asewalitleja-arnetit ära kaotada wõi wähemalt tema wõimu kitsendada katsusiwad. Ka
ulupõllul tuli tülisid, selt et Heideni protesfar A r m i n i us
waljult Caloini „prädestinatlioniõpetule" wastu wälja astus,
kuna teiied seda õpetust elawalt kaitleliwad. Dardrechti
sinad (1619) mõistis flrminiufe õpetuse hukka. Isewalitseja
ITloritz, kes küll ila tublidule oli pärinud, mitte aga tema auusat meelt, tarwitas rahwa wiha flrminiufe järelkäijate wastu
selleks, et oma wastale, elatanud dldenbarnevelti tapalawale
laotis, lelt et lee flrminiufe arwamise poole hoidis. Ka kuulus
õiguseteadlane Hugo G г о t i и s, dldenbarneoelti lõber ja
mõtteosaline, mõisteti eluajaks wangi, kult ta aga põgenema
pealis. Nagu wanal ajal Amenas Perlia sõdade järele, nii läks
Hollandis peale suurt wabadulewõitlult kõik elu luurel hool lokkama, niihästi kaubandus jo tööstus kui ka waimuelu. Pea
oli portugallaste merewalitlus Indias murtud ja madalmaalaled
astuliwad nende alemele. M o l u k k i ja S и n d a saarestikud,
C e y l o n i |(I. tfeilon) jo laaxoa
saar Bataoia linnaga läksiwad madalmaalaste kätte. Peagi lwõtliwad nad Cõuna-flafrikas
Kapimaa (India tee ääres olewa tähtla toetuspunkti) oma alla
jo asutasiwad liin a. 1652 Kapltadti. Ka flmerikaslegi asusiwad nad jo asutasiwad liin Uue-flmsterdami linna, pärastise
kuulla Пего-У'огк'і (1. njujdrk). Ida-(uropa kaubanduse kis
kusiwad nad Sakfa kaubalinnade-ühilule, n. n. h a n s a käelt,
kaubanduse Wäike-flaHaga Italia linnade käelt oma kätte jo
laotasiwad nii oma kaubanduse üle terwe maakera wälja.
A m s t e r d a m , mis peale Antwerpen! langemist õitsele lõi, oli
terwe 17. aastasada läbi kahtlemata kõige esimene kauba- ja
sadamalinn maailmas. Walitsus ja seadused hoalitseliwad lelle
eelt, et kaubandus, tööstus ja põllutöö takistamata edeneda
wõisiwad; alles liit õppisiwad (urapa riikide kuningad tundma,
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et walitsejate kohus mitte ei ale ainult laclalicl pidada ja usuõpetuste peenlusi urgitseda, roaid et walitsejad kohustatud on
oma alamatele teed tasandama, mis neid lahkele ja jõukale
elujärjele wiib. flinelife jõukule kõrwal edenes Hollandis suureit ka waimuelu; oli ju Holland lel ajal ainukene paik Europas, kus täielik sõna- ja trükiwahodus walitses. Siin awaldas juut S p i n o z a (1. lpinaasa, f 1677), üks kõigi aegade
sügawamatest mõtlejatest, oma arwamised ulu ja riigi üle, mis
senini tuntud mõtetelt hoopis lahku läksiwad. Hollandi ülikoolides Õpetasiwad kuulsad teadusemehed ja leideni ülikool oli
kaua aego kõige enam kiidetud ülikool (uropas. Suurepäraliselt arenes ka kunst, iseäranis m a a l i m i l e k u n l t ; Hollandi
meistrid, kelle hulgas R e m b r a n d t (1606—1669) kõige tuttawam on, wõtsiwad oma maalimileained hea meelega looduselt ja rahwa elult.
9. H i s p a n i a w õ i m u w a i h u m i n . e W i i m a s t e
H a b s b u r i l o o l t wa l i t l e j a t e a l l . — felipe II. oli ütelnud, et ta ennem kerjajate kui wöärululiste üle wolitledo
tohoh. Sellele põhjusmõttele jäi ka tema poeg Welipe III.
ustawaks. l a ajas ristiusku astunud muhamedlaled, n. n.
m o r i s k o d maalt wälja (1609), lellepäralt et kahelda wõis,
kas nad ka tõesti ustawad katoliku kiriku poolehoidjad on.
Moriskodega, keda arwu poolelt ligi miljon oli, kaotas Hispania
oma kõige usinamad põllu- jo käsitöölised, nii et peole nende
äraminemist terwed maakonnad inimestest lagedaks jäiwad.
5õpmata sõdade, kuningakoja meeletu raharaiskamise jo ametnikkude pettuste läbi langes riik nii ränga wõlakoorma alla,
et Amerikast tulew hõbe ja kuld wõla suuruse kohta ainult
kui tilk meres oli. Sellepärast pigistati rahwa käelt raskeid
maklulid wälja; lelle tagajärjel ei jõudnud talupajad enam
oma maid pidada ja käsitöölised ning kaupmehed pidiwad
ama töö ja teenistuse maha jätma. Imekiirulega hakkas loodule poolt nii Õnnistatud maa waeleks ja rahwalt tühjaks
jääma — linnad ja külad muutuliwad waremeteks. P o r t u g a l i s , N e a p o l i s ja S i c i l i a s (1. litliilia) ali ali walt weel
hullem kui Hispanias eneses, ja B e l g i a oli ainult endile
Belgia wari: poole aastalaja jooklul ei käinud Antwerpenis
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mitte ühte ainultgi merelaewa. Ainult kirjanduses ja kunstis
kestis endine õitseaeg Hispanias wähe aega weel edafi. Соре
de Vego, kes üle 20 miljani laulurida kirjutanud olla, ja
Ca Id его n, Castilla (1. kastilja) laulikute kas elimene, luuletuliwad 17. aastasaja jooksul hulga luulerikkaid näidendil!
Hispania näitelawa jaoks. Sel ajal kirjutas ka C e r o a n t e s
(I. dferoantcs) oma kuulsa naljaromani „Don Q u i j о t e"
(1. don kihhoote). Ka kuulsamad Hispania maalijad V e l a z q u e z (1. roeläskets, 1599—1660) ja M u r i ! lo (1. muriljo)
(1617—1682) elasiwad selsamal ajal. Aga warsti lai inkwilitsion ka waimliselt õitsemiselt wõitu jo walmistas waimlilele latwusele ja teadmatusele maad. Umbes a. 1700 oli raske Hispanias
üht ainultgi õpetatud arsti leida, küll aga leidus siin 9000 mungaja weel enam nunnakloostrit, mis munkadelt jo nunnadelt kubileliwad. Koik ametid, mis kõrgemat haridust ja arusaamilt nõudsiwad, pidiwad wõõraste katte antama. Kaks wiimast Habsburi soolt
walitlejat, Welipe IV. ja C a r l o s 11. näitawad oma Ulkatega
nagu peeglilt Hispania riigi olukorra langemist. Mõlemad
oliwad koguni jõuetud, nõrgad walitsejad; muu seas kartis
Carlos nii wäga tontisid, et ta magama ei julgenud heita, kui
mitte kolm pappi juures ei walwanud. Nende Walitsuse ajal
kadus ka hispanlaste fõjatublidufe kuullus, mida enne nii
auustati. — P o r t u g a l oli Hispania Walitsuse all kõik oma
enne nii rikka kaubaajamise ja alumaadega läbikäimile kaotanud. Wiimaks tõulis Welipe IV-ma all Portugalis mäls wihatud Hispania walitlule wastu (1640). Nõrgaks jäänud Hispania
ei luutnud seda keelata, et portugali troonile J o a о IV. B r a g a n z a tõusis, Portugali endile kuningakoja sugulane. Kuid
ka ileleisaw Portugal ei jõudnud oma endist tähtsust enam tagasi wõita. — P r a n t s u s m a a kiskus ühe piirimaa teise järele Hispania käest ära, ta oleks neid weel enamgi wõtnud,
kui mitte teiled riigid kadeduse päralt wahele ei aleks astunud.
Nii oli Hispania ainult kahe inimele-ea joaklul elimelelt Сиropa riigilt koguni wõimetuks muutunud: usuline ja politiline
rõhk oli lelle anderikka rahwa põrmu lisle lurunud.
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111. Inglismaa.
i. e i i z a b e t h
(1558—1603) ja M a r y S t u a r t
(f 1587). — Peale kuninganna Шагу Werife furma kuulutas
Inglile parlament kohe Henry Vlll-ma ja Яппе Boleyni tütre,
noore 6 1 i z a b e t h i , kuningannaks. Elizabeth oli tubli klasfikalile haridufe laanud, rääkis ja kirjutas roabalt Haclina keeles
ja luges Kreeka keelt. Ka muidu oliroad tal head walitlejaanded ja teraro mõistus, l a oskas omale head abilised
walida, kuid ialgi ei langenud ta nende täielise mõju alla.
Inirnlisteft raigadelt ei olnud ta muidugi roaba; ta armastas
liig rohkesti lõbu ja auustamilt, oli wahel ülekohtune ja kiulakasgi. Kuid kõigi tema tähtlate tegemiste ja etteroõtete liht
ning otstarb oli aina Inglismaa luurus ja õnn; lelles püüdmiles toetas teda alatala tark ja toimetaja minister lord Vurle i g h (1. börli), kes neli aastakümmet läbi tema elimene minister, ligem nõuuandja ning abiline oli. Oma walitlule algulel pidi Clizabeth kõige pealt u l u a s j a s kindlaid lammulid
astuma, lelt ulukülimus oli leltskonnas lel ajal kõige tungiroam.
parlamendi nõuusolemilel tunnistas ta kõik korraldused tühjaks,
mis Mary Werine katoliku ulu kasuks maksma oli pannud.
Inglile uluõpetule ja jumateenistule aluseks pandi need korraldused, mis (dward Vl-ma ajal tehtud ja mis peaasjaliselt weel
meie päiwilgi Inglismaal maksawad. Usuõpetus on selle järele
protestandi ulu alule!, kiriku korralduses on aga katoliku \eadluled alal hoitud, nimelt on piiskoppide amet ja mõju maksma
jäetud, ja leepäralt nimetatakle Inglile ehk flnglikani kirikut
e p i s k o p a l - k i r i k u k s . Ülem kirikline wõim anti aga kuninga kätte. Uut korda pidi iga riigiteenistulesle astuja ning
ülikooli lõpetaja wandega maksmaks tunnistama. Kuna Elizabeth sel kombe! awalikult protestandi usu poole hoidma
hakkas, ei roõinud ta muidugi mitte nõuus olla, kui kange katoliku
ulu eelt mõitleja Hispania kuningas felipe 11. teda enelele kolida tahtis, felipe lai lelle tagajärjel tema weriwaenlaleks ja
astus laiaja Inglile katoliklastega ühendulesle. l a toetas igapidi ka Shoti kuningannat M a r y 5 t u art'i (I. meeri ltjuert),
kes kõmasti katoliku ulu poole hoidis ja (lizabethi kõige kardetawam wastane oli. Mary Stuart oli Shoti kuninga J a m e s
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(1. dfhems) V-da jo Inglile Kuninga Henry Vlll-da õetütre ГПагу
6uile (1. groiis) tütar ning lai meestefooft pärija puudufel 1561. а. 5 h o t i k u n i n g a t r o o n i l e , (t ta ilus oli ja
Õnnetuses rohket meelekindlust üles näitas, leepäralt on ta enam
osawõtmist leidnud, kui ta oma lodewa eluga ära on teeninud,
l a oli kergemeelses prantsuse kuningakojas üles kaswanud ja
prantsuse kuninga francois 11-ga abielusse heites p r a n t s u s e
k u n i n g a n n a k s laanud (1559). Kui Tudor'i (1. tjudör) kuningaloo ligem sugulane, nimetas ta end ka I n g l i l e k u n i n g a n n a k s , lelt et ta kui katoliklane Henry Vlll-ma abielu
Anne ßoleyniga m i t t e makswaks, järjelikult ka mitte lellest
abielult lündinud €lizabethi õigeks Inglile troonipärijaks ei
tunnistanud, peäle oma abikoola srancois ll-le warast surma
(1560) läks to Shotimaale tagan', mis lel ajal alles iseseisew
riik oli, wõttis Shotimaa walitlule oma kätte ja lootis prantsuse ja Hispania abiga €lizabethi Inglise troonilt moka tõugata.
Kuid €lizabethi õnneks tõusis Шагу Stuarti jo Shoti rahwa
wahel peagi suur lõhe, lest Caluini Õpilane John Knox
(1. dlhon nõks) oli natukene enne kuninganna kojutulekut Shoti
rahwa suuremalt jaolt cawinismule poole pööranud. ГПагу
aga, kui agar katoliklane, mõtles oma riigis wana usku jälle
maksma panna. Juba sellepärast ei usaldanud rahwas oma
noort kuningannat mitte, peagi lai ta weel kuninganna koduselt
elult uut põhjult pahanduseks. Mary oli Shotimaale jõudes
peagi oma sugulase lord D a r n l e y ' g a (1. darnli) abielusse heitnud, ei laanud aga lelle kõlwatu mehe kõrwal mitte Õnnelikuks.
Darnley pistis otle ГПагу lilma all tema lugupeetud lekretäri jo
lalanõuuniku itallale Ricäo (1. ritfho) lurnuks, kelle paawst
salakäskudega Mary juurde oli läkitanud. Kui teine Shoti suurnik, krahw B o t h r o e l l (1. boswell), Darnley lelle eelt — nagu
räägiti, kuninganna enele kaasteadel — ära lurmas, liis oli
Maryl weel julgult, Bothroelli, oma abikoola arwatawat mõrtlukat, enda kolmandaks abikoolaks wõtta. See ülekohtune
abielu pahandas lhotlali nii wäga, et nad kuninganna wangi
paniwad ja tema alemele seniks mõned suurnikud riiki walitsema määrasiwad, kuni tema poeg J a m e s täie-ealileks laab.
Maryl läks küll korda wangilt wabaks laada ja lõjawäge kä-
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guda, kuid ta Tai lüüa ja põgenes fiis Inglismaale (1568), kus
ta katolikiad mäslule kihutada lootis. Kuid Elizabeth pani
oma kardetawa külalise kohe wangi ja kirus katoliklaste mäslukatled waljusega maha. Wangikoja müüridest hoolimata läks
ITlaryl korda paawstiga ja Welipe liga ühendusesse astuda ning
ühte wandeleltsi teile järele oma Õnneline wastale Elizabethi
wastu asutada. Elizabeth pidi surma saadetama; selsamal ajal
pidi fllesfandro farnefe Madalmaadelt oma hispanlastega Inglismaale tulema ja liia jälle katoliku ulu maksma panema.
Kui ka see salanõuu ilmliks tuli, sai Inglile rahwas, nii palju
kui temast protestandi usku oli, hirmus wihaseks, selt kõikidel
oliwad alles Mary Werife tuleriidad wärskelt meeles. Awalik
heäl nõudis, et kõigi nende rahutuste lüüdlane kohtu alla antaks. Kohus leidis, et Mary Stuart Elizabeth! hukkafaatrnifeks
asutatud wandeleltsidega ühenduses oli olnud, ja mõistis ta
l u r m a ; see otlus leidis parlamendis kinnitust. Peale 19-aastale wangipõlwe lõpetas õnnetu Mary oma elu tapalawal (1587).
2. Wõit H i s p a n i a üle ja I n g l i s m a a Õitlelem i n e k E l i z a b e t h ! a l l . — Welipe 11-sel oli juba ammu
mõte olnud Inglismaale tungida. Mary Stuarti lurmaotlule
täidesaatmine ei takistanud seda mõtet teoks tegemast, waid
felipe wõttis leda nüüd otle põhjuseks, et Inglismaad karistama
minna. l a tahtis Inglismaad ära wõita ning siis seal, Madalmaadel ja Prantsusemaal katoliku usku takistamata wõidule
aidata. Ka oli waja Inglile mererööwlite wõimu murda, lest et
need, nagu madalmaalasedgi merel, hispanlastele arwamata luurt
kahju tegiwad. Üks Inglile meremees francis D r a k e (1. fre'nslis dreek) loitis Magalhaeli jälgedel ümber maailma ja röäwis
Tel puhul hulga Hispania laewu ja alumaid; lelle eelt tõstis
Elizabeth ta rüütli auusse, mis felipet hirmsasti wihastas.
(Drake oli seesama mees, kelle reiside mõjul k a r t u l i t e tarwitamine Europas laiemalt tuttawaks sai.) Wiimaks (a. 1588)
jõudis Welipe oma ettewalmistamisega nii kaugele, et ta sõjakäiku Inglismaa wastu ette wõtta wõis. l a oli nii luure laewastiku ehitada lalknud. et Europa Xerxele ajalt laadik larnalt enam näinud ei olnud. Selles „ärawõitmata armadas"
(laewastikus) oli 130 luurt lahingulaewa 3000 luurtükiga ja
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10.000 määrusega, laewatel oli peäle lelle weel 20.000 meelt
maawäge, Kes Inglile rannas maale minema pidiwad, üks
inkwilitlionikindral ja 170 jeluitlolt Kaala5. Madalmaadel leilis fllesfandro farnele 30.000 mehe ja hulga weolaewadea^
malmis; neid tahtis ta armada warju all Inglismaale wiia.
5aewastiku ülemjuhatus anti Hispania suurniku ITledi n a - S i d o n i a katte, kellel aga mereasjalt aimugi ei olnud, dtlustaw tund ligines: kui wõit Welipe kätte peaks jääma, oleks usuline
ja politiline wabadus maailmalt häwinenud. (lizabethil ei olnud
ei luuremat maawäge' ega ka laewastikku, mida ta hispanlastele lootusrikkalt wastu oleks wõinud loata; aga rahwa waimustus aitas teda hädas. lerwe meestelugu, protestantlaled
ja katoliklaled läbisegamini, wõtsiwad sõjariistad kätte, hulk
kaubalaewu muudeti sõjalaewadeks. Simelt korda näitasiwad
nüüd inglased m e r e l oma eeskujulikku osawust jo tublidust.
Kuna hollandlased neid seeläbi toetasiwad, et nad farneset merele minemalt takistaliwad, astusiwad inglased hispanlastele
wastu, niipea kui need oma »ärawõitmata armadaga" Inglile
Kanalisse ilmusiwad. Mitmes wähemas merelahingus, mida
Inglise merekangelaled Howard (I. hauerd) jo Drake juhataliwad,
saiwad hispanlaled lüüa; mitmed laewad põletati ära ning
ligitati sellega laewastikus segadust, nii et wägew armada
peagi hoopis laiali pillati. Maalemineku peale ei laanud hispanlaled lel moel enam mõteldagi, ka ei julgenud nad enam
Kanal! kaudu tagasigi pöörata, left et kerged ja waledad Inglile laewad ühtelugu nende kannul oliwad, waid nad pidiwad
põhja poolt Umber ähotimaa koduteed otlima. Kuid Shoti jo
Iiri rannal tegi weel torm „ärawõitmata armadale" luurt kahju,
nii et luurelt laewastikult ainult jätiled Hispaniast tagali jõudliwad. Hispanlastel oli lee lõjakäik 72 lahingulaewa ja 20.000
inimele-elu maksnud, felipe oli leda luurt ettewõtet 5 aastat otla
ette walmistanud ning lelle peale (niiüdfe ranawäärtule järele
arwatud) pool miljardi kulutanud, ja nüüd pidi lee nii haleda
otla leidma. Inglaste hiilgaw wõit tõi aga €lizabethile rahwa
leas üliluurt lugupidamist ja sai (urapa rahwaste saatuses üleüldse luureks pöördeks. Täht, mis senini Ругепеі poolsaare riikide
üle oli hiilganud, hakkas selt ajalt saadik oma lara kaotama, kuna
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€uropa loodepoolfetc riikide täht tõusma hakkas. Welipe nägi weel
oma silmaga, kuidas need rahwad edenema hakkasiwad, keda
tema ali tahtnud alla rõhuda. I n g l i s m a a lai kaubandufepõllul Hollandi wabariigile wägewaks wõiltlejaks; ta laatis
oma laewu Ida-Jndiasfe ja alutas ka J d a - J n d i a k a u b a t e l tfi (1600); hakatuses ei laanud lee lelts küll Hollandi kaubafeltfi wastu, a$a aegamisi kaswas to jaud. Juba waremalt
oli Walter R a 1 e i g h (I. rooli), tähtjas €lizabethi aegne riigitegelane, inglaste tähelepanemist P õ h j a - A m e r i k a peale juhtinud jo 1585 siin asumaa põhjendanud, millele ta neitlipalwes
elawa €lizabethi auuks V i r g i n i a (1.roördfhinnie),Т. o. „neitlimaa", nimeks andis. Kaubanduse elawamaksminemisega ühtlali tekkis Inglismaal ka rikas tööstus, luurelt osalt nende madalmaalaste abil, kes fllba hirmuwalitluse eest Inglismaale põgenesiwad. Ka w a i m u e l u oli tärkamas. Tähtsam hulga
teiste Inglile kirjanikkude hulgas on William S h a k e s p e a r e
(1. uiljam lheekspiir), kelle toolilt näiteluuletajat siiamaani teilt
ilmunud ei ole. Oma Walitsuse wiimasel aastal heitis Elizabeth,
peäle nurjaläinud mäslukatle, I i r i m a a täiesti Inglile riigi alla
(1603), kuid katoliku usku ei puudutatud liin mitte. Elizabeth,
ludori \oo wiimane wõla, luri 1603. aastal neitlipõlwes.
IV. Prantfusmaa.

l. Hu gen oti l õ d a d e a l g u s . —Kõigilt protestandi
ulu harudelt oli prantsusmaal calvinismus kõige enam maad
laanud. Caloinismus oli oma läbikawatletud ning leige Õpetusega jo sõjaka iseloomu päralt kõige enam prantslaste llldameid oma poole wõitnud, €t lelle ulu õpetajad Shweitfift tuliwad, siis hakati prantsusmaal protestandi ulu poolehoidjaid
h u g e n o t t i d e k s kutsuma, mis Shroeitfi riigiliikmete „€idgenasle" nimelt wäänetud lõna on ((idguenot. Huguenot). Kuningad
srancois 1. ja tema poeg Henri 11. toetaliwad küll Saksamaal
protestandi usulisi, nimelt politika põhjusel, et Habsburi loost
walitlejatele raskusi teha, aga omal maal ei sallinud nad protestandi usku mitte, waid katsusiwad teda liin lootuks ära häwitada, kuid walimiste lõdade mõjul ei olnud walitlulel lelleks
Õiget mahti. Kui Henri 11. a. 1559 turniiri (l. o. rüütiimängu)
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puhul lurma sai, oli Prantsusmaal juba hea hulk protestantlafi,
nende feas palju aadelimehi ja kõrgeid arnetnikka, nagu näit.
admiral C o l i g n y (I. kalinji). Isegi üks haru kuningakoja
sugulasi, B o u r b o n i d (1. burboonid), kellel Pyrenei maades
maike kuningriik Novo r r a ali, haidsiwad protestandi ulu
paale. Henri 11-se surma läbi ei läinud hugenottide saatus aga
mitte pehmemaks. Henri 11-se kolm poega, kes ta järele järgemööda Prantlule troonil istusiwad (fran^ois 11., Charles IX. ja
Henri 111.), oliroad jõuetud walitsejad ja täiesti oma ema, kawala ja hoolimata itallale ( u t e r i n a de' JTledici mõju all.
frangois 11-se peale mõjus ka meel ta ilus abikoola M a r y
S t u a r t ; see tegi jälle teda, mida tema onud, s r a n ^ o i s ja
C h a r l e s Guife teda teha käskiliwad, ja need oliwad
kanged katoliklased, kes wäärusku ühes juurtega wälja kiskuda
tahtliwad. Hertsog fran^ois Guife oli tubli sõjamees, kes peale
muu Mary Werife käest Calais linna ära oli wõitnud; fran^ois
wend Charles, Reirns'i (1. rängs) peapiiskop ja kardinal, oli
aga Prantsuse waimuliku seisule peamees. Neil oli kõwa nõuu
hugenottide ärahäwitamilega algult teha; aga francms 11. Turi
juba aastale walitlule järele ära ja tema 11-aastane wend Charl e s IX. astus tema alemele. Charles'! ema ja eeltkoltja Caterina
oli ile küll ka hugenottide waenlane, aga ometi oli ta Guifede
mÕ\u peale kade ja otlis omale nende wastu tuge Bourboni
printlide käelt, kes hugenottide eeltwedajad oliwad. Nii hakkaliwad hugenotid Prantsusmaal wabamalt hingata saama: neid
ei kiusatud enam taga ja kuninglik edikt (käsukiri) andis neile
koguni luba wabalt jumalateenistust pidada. Katoliklastele ei
meeldinud lee järeleandmine lugugi mitte. Iseäranis leppimata
oli fran^ois Guile. Gma reisil a. 1562 leidis ta Vasfy linna
ligidal hulga hugenottilid parajasti ühes küünis jumalateenistust
pidamast; ta tungis oma saatkonnaga nende peale ja laskis
rahulikult koosolewad hugenotid ühes naeste ja lastega maha
nottida. Siis lai ta noore kuninga oma wõimu alla ning sundis ka kuninga ema (oma poole astuma; ja kui hugenotid
mitte wabatahtlilelt tema alla ei heitnud, algas ta nende wastu
k o d u s õ d a , mis mõne wäikele waheajaga 36 aastat Prantsusmaad lõhestas ja otlatalt kurnas. Juba sõja algusel laskis

üks kirgline hugenot fran^ois Guife felja tagant mana; fee
Õhutas katoliklafi muidugi weel suuremale wihale, €t hugenatid wähemules oliwad, liis saiwad nad laula lahingutes küll
enamasti lüüa, kuid kindlusi kaitleliwad nad wisalt. Nende
tähtsam juhataja ali Coligny. Kaheksa-aastale saja järel pidi
(uterina hugenattidega Saint Germainis (1. säng shermäng, 1570)
rahu tegema, neile uluwahadust lubama ja kindlustuseks, et ta
seekard ama fõna peab, kuna ta leda enne nii mitu karda
murdnud ali, hugenattide waimu alla 4 kindlust, nende hulgas
tähtsa merekindluse i a R о eh е 11 е (1. la ralhell), andma, kus
nad ka kelet rahuaega sõjawäge pidada tahtiliwad. Kuid atse
lee asja-olu sünnitas walitsufele tõsist kartust: hugenatid aliwad
ululajas ama wäljamaa uhiwendadelt Sakfa- ja Inglismaalt
mõnda karda abi saanud ja kuningakajas kardeti, et hugenattide sõjawaim wast wälise loja karralgi waenlase paale ning
riigi wastu päärab.
2. P a r i s i w e r e p u l m (24. augustil 1572). — €t
rahu hugenattide ja kataliklaste wahel jäädawaks teha, mõteldi naart pratestandi usku N a v a r r a kuningat Va u r b a n i
r t e n r i ' t kuninga Charles IX-ma Õe Margueritega (I. margeriit)
abielusse liita, pulmapiduks ilmus ühes õaurbanidega hulk
pratestandi usku aadelimehi Parisi. Juba waremini ali Coligny
kuningakotta kutsutud, kus temaga auustawalt ümber käidi.
Charles IX. istus elatanud sajakangelalega sagedasti hilja ööni
kaas. Coligny tahtis kuningat meelitada JTladalmaid Riba
wastu toetama ja Hispania wastu lada algama. Näis ka, et
kuningas enam Coligny kui teiste nõuuandjate, ka enam kui
ema lõnu tähele panema hakkab. Naar 21-aastane kuningas
oli kärra Coligny plaanidest üsna waimustatud, kui see temale
mõjuwalt seletas, et waja alla fran^ois 1-se politika juurde tagasi pöörata ja igamoodi Hispania, kui Prantsusmaa kardetawa
wõiltleja, wõimu murda püüda. Selleks soowitas to koguni,
et prantsuse riik omale Amerikasse asumaid muretseks ja liis
sealgi Hispania walitsust kukutaks. See kõik tõolas prantsuse politikale täielist pööret, oli aga katoliklastele õtse kohutuseks, lest
nemad leiliwad ju Hispania kuningaga luures lõprules; Hispa> neid kodusõjas oma sõjamäega mõnda karda aidanud.
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Coligny püüde roastu tahtis nüüd Caterina nõuu otfima hakata,
]a hoolimata ning lüdameta, nagu ta oli, tahtis ta Colignyt
falamõrtfuka läbi teelt Kõrwale toimetada. Kuid fee nõuu läks
nurja. Flüüd tegi (uterina ühes oma noorema pojaga (pärastine kuningas Henri 111.) ja tapetud francois öuife poja Henri
G u i f e g a uue saatanliku plaani: admiral Coligny pidi ühes
kõigi kättesaadawate hugenottidega ühekorraga ära hukutama.
Kuninganna jo ta abilised lootsiwad selle juures Parifi kodanikkudc toetuse peale; selt omas katoliku ulu tuhinas waatasiwad parislaled pulma ilmunud hugenottide peale muidugi juba
wiltu. Naar kuningas Charles IX. awaldas kahetunnine hingepiina ja kahtlemise järele wiimati ka oma nõuusolemist täpmise kohta, mille ohwriks tema enele uued sõbrad langema
pidiwad. Tuhanded teadsiwad tapmist tulewat, kuid keegi ei
lausunud wihatud hugenottidele sõnagi lellest, mis neid ootas.
24. augustil, s. o. Pärtlipäewal, kell 3 hommikul hakkasiwad
tornikellad hüüdma ja selle märgu peale tormasiwad mõrtsukad
oma ohwrite kallale. Henri Guife läks ise ühes kuninga wennaga Coligny maja juurde; nende sõjamehed tungisiwad elatanud sõjamehe magamiletuppa, pistsiwad to surnuks ja heitsiwad
surnukeha wäljas seiswate printside kalu peäle aknalt wälja.
Navarra kuningas, kelle laulatus kuninga Õega ju ära peetud
oli, pidi lubama katoliku usku heita, sellepärast jäeti ta elusse;
aga tema kaaslaste weri, kes kuningakojas maha tapeti, niisutas temagi magamisealet. Kui hommik kätte tuli, wiis Caterina
oma õueneitlid linna uulitsatele, et need surnukehade waatamiseft rõõmu wõiksiwad tunda. Tuulekiirufega kanti suulanaliled kalud linnalt linna ja pandi nende nõudel terwel Prantfusmaal niilamaluguled tapmised toime; ainult mõned maawalitlejad oliwad inimlikud küllalt werekälule wastu panema. Kui
palju lee werelaun ohwrid on nõudnud, lelle üle lähewad teated lahku, kuid kõige wähem arw, mida nimetatakse, on 2000
inimest Parisis jo 30.000 mujal Prantsusmaal. Seda koledat
lündmult nimetab ajalugu „Pärtli-ööks", aga ka „Parisi werepulmaks", lest et lee kuningakoja pulmade puhul lündis.
Hirmla tapmise sõnumet kuuldes ehmatas terwe (uropa. Kuna
niilugunegi mees, nagu fllba, prantslaste teguwiisi laitis, las-
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kis paaroft Gregorius XIII. tänu-jumalateenistuft pidada, ja
felipe 11. alla, nagu räägitaks, feda fõnumct kuuldes ainukene
kard oma elus naernud. Kuid katoliklaste nõuu oli liisgi
nurja läinud: kõiki hugenottifid ei jõudnud mõrfmkad ometi
mitte ära tappa ja ülejäänud algaliwad nüüd õieti roihaft fõda
oma ulu eelt. R a o a r r a H e n r i , kes pea Parifift ära põgenes ja oma endisesse usku tagasi läks. heitis Coligny järeltulijaks ja hugenottide juhiks. Riigiroõimu ja hugenottide roahel
algas fõda, mis mitu aastat kestis. Sõja jooklul suri Charles IX.
pooles meelenõtruses ja tema järeltulijaks Prantmfe troonil lai
ta wend H e n r i 111., kes lühikene aeg ka Poola kuningas
olnud. Sõda lõppes sellega, et Henri 111. hugenottidele jälle
kõik nende endised õigused kätte pidi andma (1576).
3. K o l m e H e n r i l õ d a (1585—1589). — Kuid kataliklaled ei olnud Henri lll-ma lepliku teguwiisiga mitte rahul.
Ja et kuningal lapsi ega ka muid ligemaid pärijaid ei olnud,
liis ähwardas katoliklali ka roeel lee hädaoht, et peale
Henri lll-ma lurma Prantmfe troonile protestandi usku Nauarra
kuningas H e n r i astuda wõiks, lelt lellel kui V a 1 о i s
(1. roaluaa) kuningaloo ligemal sugulasel oli kõige enam
õigult Prantsuse trooni pärida. Sellepärast astuliwad katoliklased H e n r i 0 u i l e juhatusel lepinguks kokku ja afutafiroad
n. n. p ü h a l i i g a , millel otstarbeks pidi olema, Navarra
Henri't Prantsuse troonilt eemale hoida ja hugenottilid wiimle
hingeni ära häwitada. Hispania f e l i p e II. ning hulk katoliku usku linnasid ja aadelimehi heitfiroad „püha liiga« liikmeteks; ka nõder kuningas Henri 111. algas nüüd katoliklaste
kihutule peale jälle lõda hugenottide wastu. Nii oli «kolme
H e n r i sõda" käes. Henri Guife, liiga juht, tundis end ju
terme Prantsusmaa ilanda oleroat; ta pidas koguni kuningat
oma roõimu all poolest saadik wangis, kuni see ta laiaja ära
tappa laskis. Siis hakkaliwad aga liigalaled kuninga wastu
awalikku lõda pidama; niimoodi ei jäänud lellel muud nõuu
üle, kui Navarra Henri'ga lepingut teha. Juha tahtis ta lellega
üheskoos Parili linna liigalaste käelt ära roõitma hakata, kui
ka tema lalamõrtluka oda läbi lurma lai. Tema lurmaga
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(1589) kustus Valois kuningafugu. Surres tunnistas ta Navarra
Henri, Bourboni laast, oma teaduslikuks järeltulijaks — Prantmfe riigi walitsejaks.
4. H e n r i IV. (1589—1610) ja N a n t e s ! e d i k t
(1598). — Henri IV. oli esimene B o u r b o n i laolt kuningas
Prantsale troonil. Kuid hakatutes oli ta, nagu ile ütles, „kuningas ilma riigita"; lelt suurem hulk katolikias! ei tahtnud
coäärusku kuningalt midagi kuulda, ja Henri pidi mõõgateraga
oma Õigust otsima. Tema oli tubli sõjapealik ja sai J o r y
küla juures Normandies hiilgawa wõidu liigalaste üle
(1590), kuid nende käes olewaid kindlusi ei jõudnud ta
mitte ära wõita, ka pealinna mitte. Pealegl saatis Welipe 11.
kaks korda fllesmndro f a r n e f e Madalmaadelt sõjamäega
liigalali aitama. Küll sai ka Henri Inglismaalt abi, kuid
liigat ja hispanlah* ühiselt ei jõudnud ta ometi mitte lüüa.
Juba tahtsiwad liigalased terwe Prantsusmaa felipe 11-fe katte
mängida. Siis oga tegi Henri IV. wiimaks nii protestandi kui
katoliku usku isamaalaste nõuul otsuseks selleläbi Prantsusmaa
ileseiswuft peasta ja Prantsale kuningakrooni jäädawalt omale
pärida, et ta weel kord oma ulult lahkus jo katoliku usku
läks (1593). «Üks katoliku mesla (jumalateenistus) toob mulle
enam abi, kui kakskümmend wõitu lahinguväljal," ütles ta
Tel puhul. Nüüd amas Paris temale kohe oma wärawad, liiga lulas
kokku, jo terwe Prantlusmaa tunnistas Henri IV-ma oma leoduslileks kuningaks. Ka Welipe II. pidi, kuigi hapu meelega,
teda kuningaks tunnistama ja Prantsusmaale kõik ärawõidetud
kindlused tagasi andma. Kui liiga täitsa kadunud ja Henri
kindlasti troonil istus, andis ta a. 1598 n. n. N a n t e s ' !
(I. nangt) e d i к t i, s. o. käsukirja, wälja, milles ta oma endistele usuwendadele pea täielise uluwabaduse andis jo neid
kõigi ametite peale astuda lubas, €hk küll katolikiaga lelle
käsukirja üle wihased oliwad, siisgi lõppesiwad selt ajalt laadik ululojad Prantsusmaal. — Igapidi katsus tark ja auulameelne Henri IV. haawu parandada, mida pikk kodusõda
Prantsusmaale oli löönud. Ustawaks abiliseks oli tal selle juures tema protestandi usku minister, S u I I у (I. lülli) hertfog,
kes riigi rahaasjad luure kokkuhoidmine läbi korda seadida ja
J. Sitska, Üleüldine ajalugu III.
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rahwa maklukoormat kergendada oskas. Ta ei jätnud kuningat ennaftgi manitlemata, kui fee wahel elurõõmuhd maitstes
kergemeellelt riigiraha pillas. Peasiht oli neil mõlemil rahwa
warandust suurendada jo uusi warahallikaid otsida. Kuna Sully
põllutööd ja karjakaswatust edendas, mida ta õigeks riigi
hõbedafoonteks nimetas, kutsus Henri IV. kõiksugu wõõraid
töölisi oma maale ja katsus nende läbi uuli tööharusid Prantsusmaal koduseks teha. Siidiusfide kaswatamise jo siiditaöstuse
on tema Prantsusmaale toonud, (t kaubandust hõlblamaks
teha, ehitas Sully hulga ilulaid teelid, nagu neid sel mõõdul
kusagil mujal (uropas Tel ajal olemas ei olnud, tegi liidu,
kaewas kanalili ja puhastas jõgesid laewasõiduks. Ka merekaubanduse eelt hoolitses Henri IV. Tema nõuu peale asutati
С a n a d a s Prantsale asumaa. Kuigi kuninga tuttaw kõnekäänd, et „igal talupojal pühapäiwiti kana praepotis peab
olema," mitte lõna-sõnalt täide ei läinud, siis läks prantsusmaa tema all ometi nii jõukaks, et riik ka wälimises politikas
wõimsalt kaasa rääkida wõis. Hispania ja fluftria H a b s b u r i
loost walitsejad oliwad ikka alles prantsusmaa kõige kardetawamad waenlased jo protestandi ulu leppimata wastased.
Nende wastu tahtis Henri IV. lada alata ja kutfus teiligi
riikisid oma ettewõtet toetama. Tema sõjawäed oliwad juba
walmis Hispanias ja Italias ühtlasi Habsburi lugu maadesse
tungima, kui keegi wilets katoliku uwhullustaja munk, fran^ois
R a o a i l l a c (1. rawajakk), tõllas sõitwa kuninga odaga surnuks
pistis (1610). Õigulega peetakse Henri IV-dat k õ i g e s u u r e m a k s prantsusmaa kuningaks uuel ajal.
V.

Rootfimaa.

1. €rik XIV. (1560—1568) ja Johan 111. (1568—1592).
— Tark kuningas Gustaf I. Vala oli W e s t e r ä t i riigipäewal
(1544) kaotsi riigi küll oma sugukonnale päriseks kinnitada
lasknud, kuid peale oma surma ei jätnud ta riiki mitte ainult
oma wanema poja ( r i k u kätte, kes koli kuningakrooni omale
lai, waid andis ka teistele poegadele maatükkilid hertlogiriikide
nime all. Need hertlogiriigid pidiwad muidugi koli kuninga
ülemwalitlule all olema, aga neil oli luurem ileleiswus, kui
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see riigi üklulele kasulik oli. Nii \a\ kuninga teine poeg J o h a n
S o o m e m a a hertsogiks; sellena tundis ta enda nii iseseiswa
olewat, et I u r u loslis päris nagu mõni kuningas uhkesti
elas, leol wõõraste riikide saadikuid wastu wõttis ja wõõrastele
riikidele koguni soomekeelseid diplomatilifi kirju laotis. Gustaf
Vala noorem poeg K a r l lai S ö d e r m a n l a n d i hertsogiks.
Sel kombel ei wõinud riid wendade wahel tulemata jääda.
£t weel iseseiswaltaks laada, astus hertlog Johan p o o l a k a t e g a fala-läbikäimifesfe. Wiimafed oliwad (riku peale sellepärast pahased, et see peale Saksa ordu äralõppemift Hiiwimaal
(1561) € e s t i m a a ühes Tallinna linnaga nende eelt omale
oli wõtnud. Wennad läksiwad laula tiilisle. (t Johani alla
andma sundida, piiras (rik Turu linna ümber jo laskis wenna
wangi panna. Kuid (rik ise hakkas peagi waimuhaigusemärkisid ilmutama; oma poollegale meelega laskis ta
mitmed Rootfi luurnikud ära tappa. Johani aga laskis ta
wangist wabaks. Kui (rik weel madalalt loolt tütarlaple,
K a r i n a M a u n u t ü t r e , oma abikoolaks wõttis, pidasiwad wennad Johan jo Karl ühes aadelimeeste juhtidega lalanõuu tema wastu, heitsiwad (riku troonilt maha jo paniwad
wangi (1568). kuhu ta oma elu lõpuni jäi (1577). — Tema
alemele astus kuningatroonile wend J o h a n lll., kes (riku all
alganud Taani loja ära lõpetas, kuna Paala tüli iseeneselt laiku
jäi; oli ju Johani abikoola K a t h a r i n a Poola kuninga õde,
ning Johan lõbrutles algulelt peale poolakatega. Johanil tuli
aga pikk lada W e n e tlaari Iwan IV-ma wastu pidada, mis
1570 algas jo alles 1595 lõppes. Sõja jooklul rüüstaliwad
Wene wäed läänemeremaid jo piiriäärseid Soome maakondi.
Mes liis, kui kange Panius de la G a r d i e Rootsi sõjapealikuks sai, hakkas lada rootslastele õnnelisemaks minema:
mitmed Ingrimaa kindlused wõeti Wenelaste käest ära. Peäle
Johani surma tehti Ingrimaal Te u s s i na külas, Narwa ligidal, rahu (1595); rahulepingu põhjal tunnistas Wenemaa, et
(estimaa ühes Tallinna jo Narwa linnaga Rootfi kätte jääb,
kuna Rootli walitsus Ingrimaa kindlused Wenemaale tagasi
andis. Wähem Õnnelik kui wälimistes, oli Johan riigi sisemistes asjades. Tema Poolast toodud abikoola, kes katoliku usku
6*
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oli, awaldas oma nõrga abikoola peale nii palju mõju, et see
k a t o l i k u usku jo jeluitloli Rootsimaal loula toetama hakkas
ning riiki jälle paawsti usku pöörata püüdis. Jumalateenistuse
juhtnööriks leaöis kuningas n. n. „punale raamatu" kokku,
millega mitmed katoliku kombed jälle maksma pandi. Kuid
möimlal tontmile läbiwiijat Johanilt ei olnud. Katoliku ulu
laialilagunemine jäi peagi hoopis seisma, kui Södermanlandi
hertlog Karl jo Rootfi waimulik leilus sellele wastu astusiwad.
Rahwas hoidis juba kindlalt puhastatud ulu poole, pealegi
suri kange katoliku usuline kuninganna 1583 ära jo selle
järele jahtus Johani usumuutmise agarus.
2. Z y g m u n t (1592—1599) jo Karl IX. (1599 —
1611). — Johani }a Katharina poeg, kanges katoliku ufus
üleskaswatatud Z y g m u n t (I. figmunt) III. waliti ju a. 1587
P o o l a kuningaks. Seal oli 1572. a. J õ g e l lade kuningasugu kustunud jo selle järele waliti kuningaid; jo Zygmundil,
ku» Poola printsessi pojal, oli Poola trooni kohta Õiguftgi. Peamõjundiks to walimisel oliwad ometi jesuitide suurepäralised
politilised plaanid. Selt niiwiisi mõeldi Poola- jo Rootsimaad
ühe walitseja alla saata; nende ühine kuningas pidi liis PõhjaEuropas selle ülesande oma peale wõtma, mille jaoks Welipe II.
£õuna-€uropas nii agaralt töötas, l. o., pidi protestandi usku
läinud maades jälle katoliku ulu järjele aitama. Peäle ila
surma lai liis ka Rootsi troon pärimile teel Zygmundi ofahs. Kuid
Rootsi riigiwalittus läks esialgu! tema lelle hertsog Karli kätte,
selt et Zygmunt ila surma ajal Poolas oli. Rootsis tunti täiesti
hädaohtu, mis katoliku usku kuninga poolt waritfes. Karl astus
kohe kindlalt Cutherufe õpetule kaitseks wälja. l a kutlus a. 1595
Upsa l a s s e koosoleku kokku, kus ainult flugsburi usutunnistus Rootsimaal makswaks kuulutati. Zygmunt pidi Rootfi tulles Upfalas tehtud otfufe kinnitama jo alles siis krooniti to kuningaks. Kui ta aga Poolamaale tagali läks jo hertlog Karl
jälle riigiwalitlule oma kätte wõttis, liis tuli waen Rootfi je
Poola wahe! lausa ilmsiks; selt Zygmunt, kes end katolikiale
jo poolaka tundis olewat, ei tahtnud mitte ainult protestandi
usku Rootsimaalt ära häwitada, waid to mõtles ka Rootfi riigi
ileleiswult häwitada. Hirmuga nähti Roatfis, et kurb .Unioni-

aeg", kus Rootfi kroon roõõra kuninga peas (Taani kuningate
käes) oli olnud, kõigi oma halbtufega jälle korduma kippus.
Küll tunti ka neid kalusid, mida sarnane ühendus oleks toonud,
kuna lelle mõjul riigi walimine wõim ja mõju suurelt kaswanud oleks, aga Varjuküljed oliwad ikka palju suuremad. —
fl. 1598 tuli Zygrnunt suure sõjamäega Cõuna-Rootfis maale, et
oma pärisriiki täitsa oma alla heita, sest wiimasel ajal oli siin
hertsog Karl Walitsuse wõimu üsna oma kätte wõtnud. Kuid rootslased astusiwad Karli juhatusel temale südilt wastu, ja Stcingebro
lahingus Ida-Göötarnaal sai ta auustawalt lüüa; seepeale kuulutasiwad Rootsi riigiseisuled ta oma riigi walitsusest üsna lahti,
nii et ta ainult weel Poola kuningaks jäi (f 1632). Kange
Klaus f 1 e rn rn i n g i all oli Soomemaa kindlasti Zygmundi
poole hoidnud;
nüüd heitis hertsog Karl ka lelle maa
uuesti Rootfi alla. Rootsi troonile aga astus lenine riigi asewalitseja ise K a r l lX-ma nime all. Agarasti hakkas ta Rootli
lilemisi asju korda seädima, edendas kaubandust ja tööstust ning
tõstis Upfala ülikooli jälle ajakõrgusele, kuna see tükk aego wiletsas seisukorras oli olnud. Poolamaaga pidas to Liiwimaal
waheldawa õnnega sõda, ja segas end ka W e n e m a a asjade
lekka, kui leol Ruriku walitsejada ärakustumile tagajärjel segased olud walitsesiwad. Wenelaste käest wõttis ta Käkilalme
ja Nowgorodi Rootsi alla. Ka Taanimaaga pidi ta sõda algama,
selt et selle kuningas Christian \\J. Kalmari linna Rootsi käelt
ära oli wõtnud. Kuid need sõjad jäiwad kõik pooleli, kui
Karl IX. a. 1611 turi.
3. G u s t a f II. fldolf (1611 —1632) jo K r i s t i n a
(1632—1654). — Karl IX-rna poeg, kuulus G u s t a f II. fldolf
oli alles 16 aastat wana, kui ta ila käest trooni ja ühtlasi
kolm sõda päris, Wene-, Taani- jo Poolamaaga. Kuid Waimurikas, südi ja awara peaga noormees, kes pealegi hea hariduse
oli laanud, hakkas asjo otlalt julgelt jo osawalt kinni. Taani
loja lõpetas ta a. 1613 jo sai, kül! lunastuleraha wastu, ärawõidetud ( I f s b a r g i kindluse taanlaste käest tagali. Wene
lada loppis 5aadoga lõunarannas 6 t о I h о w a külas tehtud
rahuga (1617): lelle rahulepingu järele pidi hiljuti walitud
Wene Naar Mihael Romanow Käkilalme ja Ingrimaa Rootsile
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andma, nii et Wenemaa selleläbi Hciäne mere äärelt eemale
tõrjuti. Sõda Gustaf Adolfi lellepoja, Poola kuninga Zygmundi
roastu, kes meelgi ainult ennalt õigeks RootTi kuningaks tunnistas, kestis kõige kauem, terwelt 31 aastat, lelle alguselt arwatud, ainult mõne wäikele waneajaga. Gustaf Hdolf wõttis
Poola käelt üiiroirnaa ja Riia linna ära ja tungis Cääne-РгеіПmaani Poola riigi lisse. fllles a. 1629 tehti Preili külas flltm a r g i s elialgne rahu Poolamaaga, misläbi Ciiroimaa Riia linnaga Rootfi omaks tunnistati. Kui lel kombel ilalt päritud
lõjad Õnnelikult lõpetatud oliwad, läks Gustaf fldolf Saklamaa
suurest ululõjalt ala roõtma. Seal lai ta küll luuri wõitulid, langes aga ile 5üHeni all. Hõpmata sõdadelt hoolimata edendas
Gustaf fldolf oma riigi lilemili olulid alatala. fl. 1617 määras
ta kindlalt neli leilult riigipäewalt ala wõtma: aadeli, waimulikud mehed, kodanikud ja talupojad, fllutati hulk kohtuid ja
koolilid (ka T a r t u ülikool). Kuid ikkagi läkliwad lõjad rähmale raskeks kanda, lelt alatised nekrudiwõtmiled ja rasked
lõjamakmd kurnaliwad rähmalt rängasti. — Surres jättis Gustaf fldolf trooni oma 6-aastalele tütrele K r i s t i n a l e , kuna
tema eelt eeltkoltjad, harjunud riigimees flxel Gxenltierna (I.
uklenlherna) eesotsas, walitlema hakkaliwad. Peale luurt Sakfa
lõda, mis wiimati rootslaste wõiduga lõppes, pidi Rootlimaa
ka meel laanimaaga lõda pidama.
Brömfebro
rahuga jõudis ka lee lõda a. 1645 wõidurikkale lõpule: Taanimaa pidi Rootlile Jerntlandi, rterjeadali (1. herjeodal) ja Hollandi maakonnad ning Ojamaa ehk Gotlandi laare ja S a a r e m a a ära andma. — Kristina walitlult ei roõi Rootlimaale
õnnerikkaks kiita. Küll oli kuninganna ile hea haridule laanud,
pidas teadustest ja kirjanduselt luurt lugu — tema ajal omas
eeltkoltjate walitlus a. 1640 Soomemaal T u r u s ka ülikooli —
kuid oma taltlutamata iseloomuga ja pillamilega tõi ta maale
luurt kahju. Suure hulga kroonumõilaid ja lisletulekuid kinkis ta
kergemeelselt aadelimeestele, nii et kroonu sissetulekud koguni
kokku kuiwasiwad ja kuninganna ile oma ülespidamise loomiseks
ajuti oma wäärtasju pandiks pidi panema. Alamaid leiluli, iseäranis talupoegi rõhuliwad rasked maklud. Ka hakkas ta jeluitlaste kõrwapuhumili kuulama ja laiaja katoliku ulu poole
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hoidma. €t ta mehele minna ei tahtnud ja pealegi katoliku
usku astuda mõtles, mis ewangeliumi ululilele Rootfi rahwale
otlegu rusikalöök tundus, siis astus ta a. 1654 troonilt ära ja
läks wäljamaale. Jemitlastele laigi see rõõm alaks, et tähtsama katoliku ulu wastale Gustaf Adolfi tütar kohe peale
troonilt ära-astumife wäljamaal end katoliku usku lalwida
laskis. Ta suri Roomas a. 1689.
VI.

Poolamaa.

1. P o o l a o l u d u u e a j a a l g u l . U s u p u h a s t a m i n e . — Uue aja algul oli wõim Poola riigis täitla
p a n'ide, l. o. suurnikkude, jo lh 1 j a h t a (slachta), f. o. kehwema aadelileilule käes, kes maakondade maapäewadel ja
riigipäewal ehk s e i m i l istusiwad ning seaduste wäljaandma ja
maksude wõtmist walitsufele lubasiwad wõi ka mitte ei lubanud. Waimulik seisus ja linnakodanikud ei wõtnud riigipäewalt mitte ala. £t 16. aastasajal Poolast palju wilja wäljamaale weeti, siis hakkasiwad lhljahtlhitsid (slachcic), s. o. wähemad aadelimehed, oma mõisates hoolega wilja kaswatama
ja tegiwad riigipäewadel, kus ju wõim nende käes oli, otsuseks, et talupojad mitte enam ühelt mõilalt teile rännata ei
tohi, waid oma mõisnikule tegu peawad tegema; ühtlasi kaotati talurahwa omawalitsuse-alutused ära. Nii lõiwad Poola
talupojad ilma õiguseta orjadeks lhljahtlhitlide all. Ka kuninga
käelt oskasiwad lhljahtshitlid mitmed õigused oma kätte kiskuda.
Піі oli lhljahta wõim Poola riigis tõusmas, kuninga wõim aga
langemas, ja talupojad oliwad kõigilt õigustelt ilma jäänud. —
Sel ajal, kui usupuhastamine Saksamaal algas, istus Poola
troonil kuningas Z y g m u n t 1. (1506—1548). Juba 1520.
aastalt laadik hakkas puhastatud ulk ka Poolas maad wõtma,
ja kuningas waatas uue ulu lisletungimilt külmalt pealt.
Shljahta aga toetas uut usku, lelt et ta katoliku kiriku waimulikkude peale kade oli. Kadedus tuli lellelt, et katoliku waimulikud talupoegade käelt rikalt kümnelt lõiwad, kuna lhljahtlhitlid leda hea meelega omale oleksiwad wõtnud. Ka siin
äratasiwad katoliku waimulikud pealegi weel oma lodewate
eluwiilidega üleüldist pahameelt. Peale lelle ihuliwad lhljah-
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ffhitfid hammalt katoliku kiriku rikaste maade peale. Poolas
ei wõtnud mitte mani ükfik protestandi ulu haru maad, waid
nad kõik leidsiwad liin omale poolehoidjaid, lutheruse usk
leidis enam maad sakslaste keskel linnades, rtus'i järelkäijate
ehk Böömi wendade Õpetus Suur-Poolamaal ja Caloini õpetus
enam Ceedumaal. Kuid sügawale ei jõudnud protestandi usk
Poolamaal mitte tungida, sest et fiin ainult ülemad seisused
ulukülimustega tegemist tegiwad, kuna laiad rahwahulgaa,
nagu ennegi, muilt katoliku, muilt Kreeka õiget usku jäiwad:
mõisnikud ei arwanud oma talupoegi mitte leda wäärt olema,
et neile uut usku õpetama hakata, jo ka walitsus ei tarwitanud usuliikumist milgi kombel oma kaluks, nagu leda küll mujal tehti.
Usuliikumine läks liin täitla omapead ja nagu juhtumile
kaupa edali.
2. t u b l i n i u n i o n 1569. P o o l a m a a w a l i m i f e r i i k 1572. — Protestandi ulu lisletungimine ei sünnitanud Poola riigi sisemises elus Õieti midagi muud muudatust,
kui kaswatas ainult shljahta mõju keskwõimu kulul. Wälimises politikas tõi usupuhastamine Poolamaale ainult kahju. Zigmunt I. oli sallinud, et Sakfa ordu Preisimaal oma suurmeistri
Я I b r e eh t i all, kes Brandenburi kuurwürsti-looga ligidalt
sugulane oli, protestandi ulu wastu wõttis ja nii waimulikust
orduriigift ilmaliku P r e i s i h e r t i o g i r i i g i tegi sl525).
See riik oli küll nimepidi ikkagi Poola riigi laenumaa, seisis
aga tõepoolest enam Brandenburi mõju all. Z y g m u n t II.
fluguft
(1548—1572), kelle ajal äakla ordu Liiwimaal õtsa
lõppes, lai küll selle päranduselt l i i w i m a a Poola riigi külge
liduda, kuna K u r a m a a wiimle ordumeistri Gotthard von
K e t t i e r i all Poola wõimualuseks hertlogiriigiks muudeti,
kuid Zygmunt pidi lellega leppima, et (estimaa Rootfi riigi
kätte läks, ja peale leda pidi to Wene tlaari Iwan Hirmfaga
Hiiwimaa päralt rasket lada pidama. Need wälimiled raskuled
lundiliwad Poola riiki omale tuge otlima, ja lelleks otstarbeks
ühendati Poola kuningriik 5 e e d u luurwürstiriigiga t u b l i n i
U n i o n i s (ühendufes) 1569. Unioni määrult mõõda jäiwad
mõlemad riigid oma lilemistes asjus küll täitla ileleiswaks, aga
pidaliwad üheskoos riigipäewa, walisiwad üheskoos ühise ku-
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»iiliga ja ajafiroad üheskoos roälimift politikat. tublini unioni
tegemine oli ainukene tähtjas lamm, mis Poolamaa Zygmunt IMe
Augusti roalitfufe all astus. — Kuninga surmaga (1572) kustus
J a g e 11 о lugu Poola troonil ära, ja uus kuningas tuli ro a 1 i d a. Siiamaani oli Poolas küll ka nimepidi kuningaid roolitud, kuid tõepoolest roaliti ainult see, kelle kätte troon muidugi juha pärimise teel oleks läinud; nüüd aga tuli tõesti uus
kuningas roolida. Walijateks oliroad kõik fhljahtfhitfid, kes
aga roalimifele healt andma ilmuda fooroifiroad; feft fhljahtfhitfid üheskoos loeti ju r ä h m a k s , kes roõimu oma käeft ajutifeks kuninga kätte annab ja temaga teataroa lepingu —
pacta conventa — teeb. (limesena roaliti Poola troonile Prantsuse prints H e n r i ; see aga põgenes juba mõne kuu pärast
oma uueft riigift ära, et peale oma roenna furma Henri 111-ma
nime all Prantsuse troonile astuda. Tema alemele roaliti €rdely'i (1. erdeelj) ehk Siebenbürgi roürft S t e f a n
Bathori
(1575—1586), kellelt Poolale tõsine kuningas sai. lugupidamist tema roastu tõstis õnnelik sõda, mida ta Wenemaaga pidas. Ka sisemistes asjades ei andnud ta end panide ja lhljahta
mängukanniks. Kuid oma alatiste sõdade ja lühikese roalitluleaja pärast ei jõudnud ta kuninga roõimu tõstmiseks õieti midagi ära teha, ehk ta seda küll püüdis.
3. K a t o l i k u
roastumõju.
P o o l a r i i k hakk a b k õ d u n e m a . — Stefan Bathori järeltulijaks roaliti Z y g m u n t 111. (1587—1632), endile kuningasoo printlesfi Katharina
ja Rootfi kuninga Johan Vafa poeg, kes jesuitlaste mõju all
üles oli kasroatud. Zygmunt roõttis Hispania Felipe 11-le omale
eeskujuks ja tegi enesele elu-ülesandeks, Poolamaal k a t o l i k u
u s k u jälle täiesti maksma panna. Muitlafi, kes juba roarem siin oma koolid käima oliroad pannud, toetas ta nende
tegeroules, nimetas ametitesse ainult katoliklasi, andis ainult
nende kätte kroonumõisaid ja pani üleüldse ainult katoliklasi
tähele. Peagi hakkaliroad suurnikud protestandi ulule selga
pöörama; õieti ei olnud see usk neile ialgi südamesse tunginud.
Ka õigeululisi tahtis Zygmunt Poola riigis paarosti mõju alla
paenutada; lelleks otstarbeks laskis ta B r e s t i u n i o n i
(1596) toime panna, et selleläbi õiget usku ja katoliku usku
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ühendada; Õigeufulistele jäeti nende kirikuteenistus alale, lubati nende roaimulikkudele abielusfe heita ning armulaual
wiina tarwitada;, ainukene asi mis nende käelt nõuti, oli, et
nad Rooma paawsti ülernwõirnu alla heidaksiwad. Ühendufekatle ei läinud küll mitte täitsa karda, aga luurelt alalt ameti;
mitu lada aastat oliwad paljud aigeululiled larnales ühendules
ja fluftrias on see weel nüüdgi maksmas, kuna nendes Paala
maades, mis pärast Wene alla saiwad, see ühendus ära lõpetati.
— W ä l i m i s e s p o l i t i k a s kaotas Zygmunt oma pärisriigi, Rootsimaa, krooni lühikese aja järele oma lelle Karl IX-ma
kätte ja pika sõja järele ka 5>iwimaa ning Riia linna oma
lellepoja Gustaf 11-le Adolfi kätte. Kuid Wenemaa wastu, kus
sel ajal Ruriku walitsejada ära к ustu mi se tõttu kodusõda walitses,
oli Zygmunt õnnelisem: ta wõttis Wene riigi küljelt terwe
Dnjepri jõekanna maad Poola alla (1618), ning kärra näis
lugu nii minema, et terwe Wene riik Paala mõju alla sattub,
kuna Paala printli tlaariks taheti teha. Aga lee läks nurja,
ä i l e m i n e r i i g i k o r d läks Zygmunt lll-ma all lõpulikult raisku. Üklikud Paala wajewodkonnad, s. o. maakonnad
wojewodi (umbes meie kuberneri taolise ametniku) juhatuse all,
muutusiwad pea täitsa iseseiswateks riigikesteks: oma maapäewadel. kelle liikmeteks kõik lhljahtshitlid mees-mehelt oliwad,
tegiwad nad iseleiswaid otsusid. Maapäewad saatsiwad oma
asemikkusid iga kahe aasta tagant lühikeseks ajaks (ainult
kuueks nädalaks) riigipäewaks kokku, kuid sellegi aja sees ei
wõinud muidu otsusid teha, kui ainult ü h e l healel, sest iga
üklik saadik wõis soowi korral „nie pojtwalamh („ei luba")
hüüdes riigipäewa otlule tühjaks teha. Sedafama wõis maapäewal otsekohe iga shljahtlhits teha. See oli lee halekuulus
Paala „liberum veto* (waba keelamise) õigus. Muidugi mõista,
et sel kombel rikastel panidel raske ei olnud mõnda üksikut
shljahtshitli ehk riigipäewa-laadikut rahaga wõi ka paljalt
meelitusega ehk wiinaga ära asto ja kõik wastumeelt otsused
nurja ajada lasta. Kui aga siisgi korda läks mõnda otiult
riigipäewal läbi wiia, siis wõisiwad maapäewad ikka weel
otsuse tagali lükata. Peäle lelle lai Poolamaal wiisiks, et erakonnad oma wahel lepinguid ehk k o n f ä d e r a t l i o n i f i d
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tegema hakkasiwad ; ühendatud jõuul, ka sõjariistadega, paniwad need walitsufele wastu, kuigi enamus mõnes asjas walitsust taetas. Luningal ei alnud õieti enam õigust, kui mõnel
wabariigi presidendil, — poolakad nimetasiwadgi oma riiki
„retsh pospolitaja", s. o. wabariik. Nii pidi siis kuningas laiamaklu ehk „piltmiste", wägiwalla ja muude sarnaste abinõuude
waral riigipäewal üntmeelt soetada katsuma, et ometi kõige
tarwilisemategi riigiasjade kohta ubebealelili otlulid laada; see
läks aga ainult harwa korda. Albilt „liberum veto'1 Õigulelt pidasiwad Poola shljahtmitfid nagu hammastega kinni ja
nimetasiwad seda oma „kuldseks wabaduseks". Kui Poola riik
mitte weel kohe ära ei lagunenud, liis tuli see ainult naabrite
nõrkusest. Kuid juba kudusiwad dissidendid, s. o. protestantlased ja õigeululised, keda riigipäewalt osa wõtta ei lubatud,
wõõraid riikisid end Poola riigi sisemiste asjade sekka segama,
ning see teguwiis tõigi wiimati riigile lõpu.
VII.

Cäänernerernaad.

1. O r d u r i i g i w i i m a s e d a a s t a d . — Wärdjas
orduriik Liiwimaal oli Plettenbergi wõitude läbi Wene wäelalkade üle omale weel mõned armuaastad elupikenduseks laanud,
enne kui ta lõpulikult koolt langes, ilma et tema langemist
keegi muu taga oleks kahetsenud kui käputäis luurnikka, kes
temaga ühes osalt oma mureta ja pehme elu kaotaliwad.
Peäle Plettenbergi wõitulid oli a. 1503 menelastega r a h u tehtud, eliti 6 aasta peale, his seelama rahu kord wähema, kord
enama aja peale mitu korda pikendatud, nõnda et Liiwimaa
enam kui pool aastasada aego Walimistest waenlastelt hoopis
taga kiusamata oli. venelastel ei olnud ikka õiget mahti liiiwimaaga sõda alata, ka ei olnud neil weel mitte täitsa selgeks
saanud, et kõdunenud orduriiki õtse jalaga ümber tõugata wõib;
sellepärast nad wiiwitaliwad. Kuid orduriik ei tarwitanud milgi
kombel seda pikka rahuaega oma kosutuseks wõi maakaitle kindlustuseks : ei kohendanud piirikindluli, mis muidugi juba wana
aja ehituled ja suurtükitule wastu nõrgad oliwad, ei kogunud
raha. et sõjamehi palgata, lelt ordu enele rüütlite arw oli koguni wäikeleks kuiwanud, ei otsinud ka wõimlaid lepinguosalisi.
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fces teda hädaajal roenelaste roastu olekfiuxid toetanud. Ciiroimaa oli rahu rnaitfedes ja rahuga kaafas käiwat rikkuft pillates hoopis ära unustanud, et hädaoht ikka alles waritlemas
on. la elas rõõmsat elu ja waatas külmalt pealt, kuidas kodused seiluled ja üksikud inirnefedgi oma wahel tülitsesiwad ja,
sõjariistad käes, waenu (Fehde) pidanroad, igaüks oma isiklikku
каш taga ajades. Saare- ja Cäänemaal roaliti ühte piiskopkonda kaks piiskoppi, kes teineteise poolehoidjaid meriselt taga
kiulaliwad ja wastastikku maid ja mõilaid rüüstasiwad. Terweit 4 aastat kestis lee n. n. S a a r e m a a p i i s k o p i w a e n
(Öseleche Jtisehofsfehde; 1532—36). Seisused toimetaliwad
kõik omapead, ühtegi kelkwõimu ei olnud olemas, kelle sõna
oleks kuulda wõetud. Küll oli üksikuid inimesi, kes asja seisukorralt aru sõimad ja niisugust k e s k w õ i m u luua katkisimad,
kelle sõna ja käsk terwel maal oleks mõedunud, kuid nende
katsed jäiwad asjatuks, flrroati abi saama, kui wäljamaalt
mõne walitlejaloo liikme Hiiwimaale mõne kõrge ameti peale
kutluh; würstitõugu mees oleks siis oma wägewate sugulaste
läbi Hiiwimaalgi enam wõimu ja tähtsalt wõinud laada, kui
senistest wõimumeestest keegi. Niisugust meest ei olnud raske
leida. Saksamaa würstide nooremate poegade hulgalt, kellel
lootult ei olnud koduriigis wõi -riigikeles ila troonile laada,
olekliwad mitmed malmis olnud Ciiroimaale tulema; TeTt kui
siin mitte just auu ja wõimu loota polnud, siis wõis siit ometi
raswalt kohta ja luurt sissetulekut saada. Selle mõttega kutsuti
(1529) Brandenburi prints, m a r k k r a h w W i l h e l m 5iiwimaale; see oli preili hertlogi fllbrechti wend ja Poola ning
Taani kuningate lugulane. Talle anti Riia peapiiskopi abilise
ehk koadjutori koht. Kuid lee kergemeelne noormees ei jõudnud ammugi neid lootusi täita, mis tema peale pandi. Hakatutes oli tema ainukene mure oma sissetulekuid suurendada,
selt need ei olnud elialglelt kuigi luured. Ta katlus Riia ja
ühtlali Tartu doompraostiks laada, tükkis liis Saaremaa piiskopiks — tema lee Saaremaa piiskopiwaenu alustaja oligi —
kuid kõik asjata, peapiiskopiks laades sl 539) hakkas ta oma
wenna fllbrechtiga kokku mängima, mõtles 5iiwi orduriigi
oma walitlule all i l m a l i k u k s r i i g i k s ümber muuta ja
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Poola riigi ülemroalitfufe alla heita, nagu roend Hlbrecht РгеіТГ
orduriigiga mõne aasta eeli (1525) teinud oli.
Kuid
kõike leda toimetas ta oskamatult ja jõuetult, nii et teised Гіігоі seisused tema plaanidelt aru saiwad ja oma pehme
elu lõppu kartes talle risti wastu astusiwad. Wolmari maapäewal 1546 keelaliwad nad niihästi peapiiskopile kui ka
ordumeistrile hoopis ära waimulikku seisult maha jätta ja ilmalikuks würstiks muutuda; ka ei tohtinud kumbgi mõnda wäljamaa würstitõugu meest ilma seisuste loata omale abiliseks ehk
koadjutoriks wõtta, dii nimelt tõsiselt karta, et kas peapiiskop wõi ordumeister orduriigi ilmalikuks würstiriigiks ümber
muudab ja ile Paala ülemwõimu all uue riigi walitsejaks hakkab. Seft ka ordus oli kaks erakonda tekkinud: teine neilt
arwas oma arusaamatuses ikka weel wõimalikuks orduriigi
ileleiswult alal hoida, teine jälle nägi ära, et kõige kasulikum
on mõne wägewa naabri, kõige ennem P a a l a ülemwalitlule
alla heita, kui mitte Wenemaa alla langeda ei taha. Peapiiskop Wilhelm tõotas ühes teistega küll wandega Wolmari otsuse
alla heita ja omale mitte würstlikua soolt koadjutori wõtta,
kuid lõnamurdmist luges Wilhelm kõige wähemaks patuks.
Ilma kellegi käest küsimata kutlus ta omale Meklenburi walitsejateast h e r t s o g i C h r i s t o p h i koadjutoriks (1555) ja nii
oli Huwi seisustel kutsumata külaline jälle kaelas. Küll ei wõinud see noor 17-aastane joodik mehike oma iliku läbi kedagi hirmutada, kuid hirm Poola Walitsuse eelt sai ikkagi uut hoogu, lelt
ka Christoph oli Poola kuninga sugulane. Ordu, kus Poola
erakond alles wähemules oli, walis sellepeale kohe Poola waenlase Wilhelm fürstenbergi ordumeistri koadjutoriks ning warsti
ordumeistriks ja hakkas kodusõja wastu walmistama. Kui peapiiskop Wilhelmi kinnipüütud kirjast päewaleheks lai, et tema
ikka alles oma Poola plaanisid edasi ajab, kuulutas ordu temale
kui «maa aruandjale" waenu ja ta wõeti ühes tema noore
koadjutori Christophaga wangi (1556). Seega oli uus, ühtlali
ka wiimane kodusõda 5iiwimaal alganud, mis k o a d j u t o r i w a e n u (Coadjutorfchde) nime all tuttaw on. Kuid nüüd
leadis end P o o l a m a a sõjamäega peapiiskopi kaluks asja
sekka segama. Ceedumaale, orduriigi piiri äärde ilmus 80.000

Poola sõjameest, Kellele ordumeister oma mõne tuhandega wastu
läks. Muidugi ei wõinud lahingu peale mõteldagi. Ordumeister andis Kõigis nõudmistes Poolamaale järele ja nii tehti 5.
septembril 1557 P o s w o 1 i r a h u ; lelle põhjal Kästi peapiiskop wabaks lasta ja Christoph tema koadjutoriks tunnistada.
Ilma mõõgahoohita oli orduriik Poola rahutingimiled wastu
wõtnud, ka lelle, et ordumeister Poola kuninga ette põlwili
heitma peab. Rüüd oli ka pimedalgi leigem kui leige, et orduriigi lurmatund käes on, lelt et ta oma kaitseks waenlase
wastu enam mõõkagi tupelt ei jaksanud wälja wõtta. Sellelt
aru laades tõttasiwad Koik laagihimulised naabrid orduriiki oma
alla heitma wõi wähemalt tema jätistelt ala laama. Poolamaa
tegi kohe peale Poswoli rahu orduriigiga l e p i n g u , mille järel
mõlemad riigid üheskoos Wene riigi wastu wõidelda lubaliwad,
lelt kõige enam püüti end Liiwimaal Wene walitlule eelt hoida.
Ka üklikud tiiwi mõjumehed hakkasiwad nüüd juba kodu nägema. Targemad oliwad seda juba ennem näinud. Tartu
piiskop Jodocus oon der Recke pani kõik oma piiskopkonna mõisad suure rahasumma eest pandiks ja läks ühes laadud rahaga
tagali oma kodumaale — Weltfalenisle, Saksamaale, kult ka
pea Koik ordurüütlid pärit oliwad. Saadud rahaga ostis ta
kodumaal omale mitu mõilat, läks protestandi usku ja heitis
abielusse. Niisama kui tema tegiwad Saaremaa piiskop ГПипспhaulen, Tallinna piiskop Wrangel ja lugemata hulk orduametnikka, ordurüütlid j . m. Niipea kui nad soowitawa lumma
raha Oiwimaalt katte oliwad laanud, ei olnud neil enam muud
soowi kui terwe nahaga ja täie taskuga minema pealeda, lett
armastust lelle maa wastu ei olnud neil kellegil.
2. O r d u r i i k ja W e n e m a a . — Wenemaaga tehtud
rahuleping pidi kuni 1555 kestma, luba aegsasti hakati tiiwimaal mõtlema, kas kuidagi rahuaega jälle pikendada ei laa.
Kuid seekord ei läinud rahu pikendamine mitte enam nii siledasti, kui lee ennemalt oli sündinud. Moskwa tlaaril oli nüüd,
päralt teiste walimiste waenlaste ärawõitmilt. enam mahti
tiiwi asju terawamalt lilmas pidada kui enne, ja nüüd ilmus
wägewal I w a n IV-mal (1533—1584) tahtmine Molkwa riigi
ammuaegset soowi, 5ääne-(uropaga otsekohesesse ühendusesse

Q5

astuda, wiimaks ometi kord täide loata. Selleks otstarbeks
oli waja Liiwimaad ära wõita, selt teiste Moskwa läänepoolsete
naabrite, wägewa Poolamaa jo Rootsimaa peale Moskwa hammas ei nakanud. Kui liis Huwi saadikud enne rahulepingu
lõpuaega, a. 1554 Moskwasse ilmusiwad, u u t r a h u l e p i n g u t
paluma, tehti neile takistusi: öeldi, et Liiwimaa Tartu piiskopkonna elanikkude pealt Moskwasse pearaha peab maksma, et
see maks ammu juba hääletusesse on jäänud jo et tsaar nüüd,
kus tal peäle Kalani riigi ärawõitmilt seks aego on, seda maklu
tagant järele sisse nõuda tahab. Huwi saadikud waidleliwad
wastu jo kinnitasiwad, et niiwgult rnakfukohusturt olemasgi ei
ole. Ähwarduste tõttu, et muidu tsaar ise Liiwimaale maksu
nõudma läheb, pidiwad nad aga lubama kolme aasta pärast
wiiekümne aasta ala maklu, 60.000 taalrit, tagant järele
maksta ja liis korrapäralt iga aasta 1 mark iga lartu piiskopkonna elaniku peält. Ühtlasi pidiwad nad lubama, et wenelased Liiwimaa! otsekohe wäljamaalastega kaubelda tohiwad,
lelt sinnamaani oliwad 5iiwi linnad waheltkauplejad jo kasusaajad jo ei lubanud wõõraid wõõrastega kaubelda. Kolmas
raske tingimine oli lee, et üiiwimaale ära keelati Poolamaaga
lepingusse ustumalt. Nende tingimiste wastu lubas tlaar 15
aastaks rahulepingut pikendada. Kui laadikud Molkwalt tagasi
tuliwad, oliwad kõik tiiwi seisused kahjuliku lepingu pärast
pahased, aga niihästi peapiiskop kui ka ordumeister töötasiwad
pühale ristile suuandmisega lepingut pidada. Kuid südames ei
mõteldudgi lepingu pühadule peale — juba 1557 Poolamaaga^
peäle Poscooli rahu lepingut tehes astuti ühelt wandega kinnitatud tingimiselt kergemeelselt üle. Niisama wähe astuti tõlileid
lummusid, et lubatud luurt maksusumma kokku saada, (nne
kolme aasta lõppu läks uus saatkond makluasja pärast uuesti
Moskwasse läbi rääkima, aga tühjade kätega, ilma rahata.
Mõeldi tühiste läbirääkimistega, kui mitte muud, siis ometi
aegagi wõita. Kuid tsaaril oli tõli taga. Kui talle wiimaks
rutuga kokkuotsitud raha pakuti, ei wõtnud to leda enam wastagi, waid wastas leega, et ta oma wäesalgad Liiwimaale laotis ja maad rüüstata laskis (1558). Koadjutoriwaen jo ordumeistri hole sõjakäik Paala wastu, mis Poswoli rahuga
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loppis, oli tlaarüe näidanud, kui nõrk wastane orduriik an.
Selt ajalt peäle hakkafiroad Wene wäed üks ühe, teine teile
järele 5iiwimaal käima ja annetut maad nirmlasti laastama.
Seega algas õnnetul 5iiwimaal kole lada, millelt päralt ka Rootfi-,
Poola- ja Taanimaa ofa wõtliwad ja mis peale 60 aasia maad
koledasti näwitas. Kõige peält langes N a r w a linn Wenelaste
katte (1558), warsti peäle leda ka T a r t u , mis ainult mõned
päewad Wene wäe piiramisele wastu pani. Need linnad unes
Tartu- ja Wirumaala jäiwad weerandlada aastat otlekone Wene
tlaari kätte. Kulagil ei leidnud wenelaled talilt wastupanema.
Kindluste ja loslide pealikud põgeneliwad sedamaid, niipea kui
eemaltgi mõni kuulujutt Wene wäe liginemise üle nende kõrwu
puutus. Kuni 1558. o. lügileni oli Wene wäe ülemjuht würlt
Peeter Schuiski 20 kindlust, lossi jo linno oma alla heitnud. Aastaaastalt tuliwad ikka jälle uued Wene wäed Kurbski, fldafchemi ja
teiste juhatule! Liiwimaale jo oliwad aino wõidurikkad. 2. augustil 1560 lõi orduwägi waenlaste wastu oma wiimase lahingu
sõjawäljal. See oli E r g m ä e l a h i n g (Walga ligidal), kus ordumarshall Philipp Scholl von Bell Wene pealiku würst Kurbski
käelt lõpulikult lüüa lai. Orduwägi kas langes lahingus wõi wõeti
wangi; waewalt 5 meelt olla terwelt ära peäsnud. Mõni nädal peale leda langes ka tugew Wiljandi kants, mida endine
ordumeister Wilhelm fürstenherg kaitles. Palgafoldatid, kes
palka katte ei laanud, mängiliwad kantsi piirawa Wene wäe
kätte (20. augustil 1560). Sel kombel paistis, et terwe Liiwimaa wõidurikaste Wenelaste katte langeb, kuid tõepoolest läks
asi teisiti. Wenemaa sai ainult Liiwimaa idapoolse ala oma
katte, kuna teiled alad tükkideks jaotatult teiste naabrite katte
läksiwad.
3. O r d u r i i g i j a g a m i n e . — Üksgi riiklik olutus
ei de tähtsate meeste poolelt nii kehw olnud, kui orduriik Ciiwimaal. Peäle tema alutaja, piiskop Alberti, on õieti ainult
kaks meelt nimetada, kelle tegewalt orduriigis tähtsaks lugeda
wõib. Need on ordumeistrid Walter oon Plettenberg jo Gotthard
oon Kettler. Plettenberki wõib ainult tubliks sõjameheks kiita —
politika küsimustes oli to lühikese nägemisega jo wanade olude
küljes niisama kinni, kui kõik teisedgi ordutegelafed; Kettleri aga
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roõib awara peaga politikategelafeks ja agaraks sõjameheks ühtlasi pidada. Gotthard Ketti er, kes orduriigi matmifeameti oma
peale pidi wõtma, oli õigesti ära tundnud, et ainult fei
teel orduriiki naabrite wahel jagamise eest peasta wõib,
kui korda läheb mõne naabriga lepingut teha. Kuid naabrikuningad, Gustaf Vaki jo Christian 111., ei tahtnud oma wanade
päewade sees ettenägemata juhtumistega Liiwimaal tegemist teha.
ja Wene walitsust ei ihaldanud Liiwimaal keegi. Ka Hansa linnad,
kes 5iiw> linnade kitsarinnalise omakasu tagaajamise pärast pahased oliwad, hoidsiwad end kõrwale ega tahtnud abi anda, ehk küll
Huwi suuremad linnad nimepidi kõik Hansa lepinguosalised oliwad
ja Hansa käest abi soowisiwad. Sellepärast jäi ainult üle Poola
käest tuge otsida, kus kuningas Z y g m u n t 11. fluguft (1548
—1572) sel ajal walitses. Kül! oleks 5iiwimaa, kui Püha Rooma
riigi om, keisri käelt Saksamaalt abi saama pidanud, jo keisri
nimega püütigi ka läbirääkimiste puhul Wene tlaari hirmutada,
kuid tõsist abi ei olnud sealtpoolt mingisugust loota. Niisuguste
asjaolude lees hoidis Kettler kindlasti Poolamaa poole jo katsus
ordu kokkuleppimist Poolaga igapidi edendada. Poola kuningas
tegi Hiiwimaaga küll lepingu, lubas teda Wenemaa wastu aidata,
aga kõhkles abiandmisega, lest et to mitte awalikult Wenemaaga sõja sisle lattuda ei tahtnud. Mida Plettenberg mitte
ei julgenud, mark-krahw Wilhelm mitte ei jaksanud, nimelt
orduriiki i l m a l i k u k s w ü r s t i r i i g i k s ümber muuta, seda
katsus nüüd agar Gotthard Kettler parema tagajärjega.
Uus riik Liiwimaal pidi Poola ülemwalitsuse alla saama, ja
muidugi tahtis Kettler. kes 1558 koadjutoriks ja 1559 nõrga
fürstenbergi asemele ordumeistriks walitud oli, iseennast uue riigi
walitsejaks upitada. Kuid tal ei läinud mitte karda Hiiwimaad
jagamata koos pidada. Selt wenelased oliwad idapoolse osa,
Tartu- ja Wirumaa, juba oma alla wõtnud ja lääne poolt tuli
teine osasaaja, see oli Taanimaa. — T a a n i m a a l oli kuningas Christian 111. ära mmud (1559) ja oma riigis mõned maaosad
ka oma nooremale pojale h e r t s o g M a g n u l e l e pärandanud.
ITlagnuse kuningalt wend fredrik 11. tahtis Taani riiki jagamata kaas pidada ja pakkus Holsteini asemele, mis ITlagnuse
käes oli, temale tarn Liwimaal. Selleks otstarbeks ostis ta
X Sitska, Üleüldine ajalugu IIL
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S a a r e - ja K u r a m a a piiskopi ITlünchhaufeni käelt tema piiskopkonnad ära ja andis nad roenna ITlagnulele. Magnus tuli
400 lõjarnenega 1560 Saaremaale ja mattis piiskopkonnad
oma kätte. l a ostis ka meel l o l l i n na p i i s k o p k o n n a lealle wiimle piiskopi Wrangeli käelt omale ja lai le!
kombel hulga maid oma kätte. Kuid nende käitlejat ei laanud nõrgalt Magnulelt mitte. — Nagu Taanimaal, nii muutus
peale mana kuninga lurma maade Ciiroi asjade peale ka Rootli m a a l . Uus kuningas ( r i k XIV. (1560—1568) oli nõuus
end Ciiroimaa asjade sekka segama. la wõttis Tallinna linna
ning Harju-, Wiru- ja Järroarnaa rüütelkondade palwet kuulda
ja tunnistas põhjapoolse Ciiroirnaa (praeguse (estimaa, peale
Cäänernaa, mis ühes Saaremaaga Magnuse kätte läks) oma
riigi alaks (1561). — Nii jäi ainult roeel Ciiroirnaa lõunapoolne
ala, l. o. praegune Kuramaa ja praegune Ciiroimaa (peale
Tartu piiskopkonna, mis roenelaste käes oli) üle, mida ordumeister ja peapiiskop P o o l a m a a g a roeel jagada roõiliroad.
Nende alade iile kaubeldi poola kuningaga Wilna linnas. Ciiroimaa kisti siin Püha Rooma riigi küljelt lahti ja anti poola
kuninga alla. flllaheitmife lepingu põhjal (pacta Bubjectionis),
mis 29. noroembri! 1561 roalmis lai, roandus kõige pealt Riia
peapiiskop Wilhelm Poola kuningale truudust, tema järel roandusiroad ordumeister Gotthard Kettler, komturid ning muud
orduülemad ja rüütelkondade asemikud. Cepingu põhjal lai
praegune K u r a m a a hertlogiriigina Gotthard K e t t i e r i kätte,
kuid leilis Poola ülemroaütlule all. Ciiroimaa ala põhja pool
Wäina jõge läks otlekohe P o o l a r i i g i kätte, /linult R i i a
l i n n ei mandunud kuningale truudult, roaid jäi elialglelt Püha
Rooma riigi roabalinnaks. Nii langes Ciiroimaa kuude olasle.
Järgmile aasta märtsikuu! toimetati Riias pühalikult orduriigi
lõpetult.
4. P e a l e i l e l e i s r o u l e k a o t u l t . — Selle jaotule
järel ei laanud Ciiroimaa ammugi roeel mitte rahu kätte. Iga
olalaaja aleks hea meelega tahtnud, et tema tükk luurem roõi
et tema koguni ainukene orduriigi pärija oleks olnud, v e n e m a a katlus Iroan IV-rna Hirrnfa all peale leda roeel mitmetpidi Ciiroimaad oma kätte laada ja terroelt roeerandlada aastat

möllas wene [oda Hiiroimaal. Kuid kõigilt oma hirmlateft
rüüstamistes ei olnud Iwan l\?-mal mingisugust kasu, sest a.
1582 pidi ta Sapolje rahus Tartu maa ja linna Poolamaa
kätte ja Wirumaa Narwa linnaga Rootsimaa katte, ja üleüldse
kõik maad ja linnad, mis ta Liiwimaal ära wõtnud oli, nende
endiste omanikkude kätte andma. — P o o l a kuningas hakkas
oma maaosas täitsa oma arwamise järele asju ajama, ilma et
ta rüütelkondalid, kes peäle orduülemate ja piiskoppide kadumist ainukesteks endile wõimu asemikkudeks üle oliwad jäänud,
palju tähele oleks pannud. Maa jaotati Poola eeskuju järele
presidendi- ja ltarostikondadeks jo nimetati presidentideks, ftarostiteks ja muudeks ametnikkudeks kas Poola wõi Ceedu lugu,
ainult harwa Sakfa sugu mõisnikka. Wiimaseid oli peale sõda
wõrdlemisi wähe järele jäänud, ja needgi pidiwad kuningale tõeks
tegema, et nad sõjaajal mitte ülekohtuselt mõisaid oma kätte ei
olnud kiskunud, ega ka waenlase poole hoidnud. Muidu wõeti
mõisad nende käest ära ja anti Poola ja Ceedu soost meeste kätte.
5iiwi maapäewa õigusi kitsendati. Maapäewale ei ilmunud mitte
mõisnikud isiklikult, waid Poola, £eedu jo Sakfa mõisnikud walisiwad oma asemikud ja kõigel kolmel „rahwusel" oliwad ühesugused
õigused. Iga rahwas laotis 2 laadikut Poola riigipäewale,
Liiwimaalt kokku liis 6 saadikut. Pea kõik wõim wõeti mõisnikkude käest ära keskwalitluse kätte; mis neile anti, anti
kuninga „armust". Sakslaste „eesõigustelt" (privilegia) ei
olnud juttugi, fl. 1584 pandi koguni kuningas Stefan Batharile
Wiinas ette, neid „meretaguleid" (transmarini) üiiwimaalt lootuks ära kaotada ja neid üle mere Saklamaale tagali laota,
lelt Poola ja Ceedu riikide waewaga ja kuluga olla Liiwimaad
molkwalale pealetungimise eelt kaitstud, lakslaled ei olla lelle
heaks midagi teinud. Liiwimaa lakslaled pidiwad ile leda
kõnet pealt kuulama, ega wõinud midagi asjakohast wastata.
Raskelt kannatada lai Poola ajal Cutherufe ulk Ciiroimaal. Rahwale hakati katoliku usku peale sundima, anti jesuitlastele
woli põäramisetõöd teha ja asutati ilegi katoliku piiskopkond
Wõnnu linna (1582). 60 aastat jäi Ciiroimaa Poola walitlule
alla, ja kõik lee aeg, ainult mõne wäikese waheajaga, kestis
ka tema wõitlus Liiwimaa pärast Rootsiga. Hakatuses roõtfi-
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wod lellelt wõitlulelt Ka Wene- jo Taanimaa igaüks oma kaluks
ala. Mes 1621 wõttis Raotfi Gustaf fldolf Riia linna ära ja
tai rahu maale. fl. 1625 langes Tartu tema kätte ja a. 1629
tehti flltmargis (Clbingi ligidal) fõjariistade-rahu, mille põhjal
Liiwimaa Raotfi külge tunnistati. — Wõrdlemifi õnnelikuma
laotule alaliseks lai (estimaa, mis kohe R o o t l i alla langes
jo linna jäi, kuni tfaar Peeter to ühes Hiiwimaaga a. 1710
Wene alla wõttis. Küll lai ka Eestimaa Tooni-, Wene- jo
Poolamaa pealekäimist jo lõjorüüstamilt maitsta, kuid wähemal
mõõdul kui teised Liiwimaa alad. Ka jäi liin protestandi ulu
tagakiusamine maitsmata, mille all Liiwimaa poola Walitsuse
all palju kannatada lai. — Kirju oli h e r t s o g M a g n ule
lootus. Oma moode kaitseks ei jaksanud to wägewate naabrite wastu midagi teha. Tsaar Iwan Hirmus, kes nägi, et to
üksinda mitte terwet Liiwimaad oma kätte ei soo, wõttis Magnus? oma lepinguosaliseks jo katlus tema kaudu oma mõju
5iiwimaol maksma panna. To andis hertlog ITlagnufele „С i iw i m о a k u n i n g a " nime, kuid Liiwimaa riigi — muidugi
Wene ülemwalitluse all — pidi Magnus olles ile omale wõitma.
Magnus käis Moskwas, tloor andis tolle oma mennatütre näeleks jo luhas ka wee! raha- jo wäeani anda, et Magnus 5iiwimaal omale kuningriiki olutodo wõiks; aga to ei täitnud
luhadult jo nii ei jaksanud waene ilma moata «kuningas", kes
Põltsamaa loslis elas, midagi ära teha. pärastpoole katsus
Magnus oma õnne Paala kuninga Stefan Bathoriga lepingusse
ostudes. To mängis Wene ähiga wõidetud kindlused Stefan
Bathori kätte, oma lepingut Wanemaaga unustades, kuid kä
lee ei aidanud teda haljale oklole. Oma elu lõpupäewod laotis to Piltenis mööda, kuhu to 1583 luri. peäle tema lurma
läks to ohikaalo ühes lapsega Moskwasse tagasi. Tallinna piiskopkonna mood, mida üleüldse wähe oli, jo Cäänemaa oli Magnus
juha waremalt rootslaste kätte andnud, Kuramaa piiskopkond
langes peale tema surma Paala kätte. Saaremaa läks eliotla
Tooni kuninga kätte jo jäi Tooni külge kuni 1645. kus to
Rootsi alla lai. — Riia linn jäi wähäks riigilihnoks, lõi ile
oma raha linno wopiga jo to woütlus oli ileseilow. 20 aasta
päralt pidi temagi end Paala kuninga alla andma. — Kõige
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õnnelikum oli aga K u r a m a a faatus. Kui Gotthard Kettler
1562 ordumantli maha oli pannud ja ilmalikuks Kura- ning
Semgallimaa hertfogiks laanud, heitis ta abielusse ja walitses
oma riigikesi 25 aastat luure tarkuse ja hoolega. la hakkas
oma maakeses haridust laiali laotama, koolisid asutama ja ristiusku Õpetama, sett maarahwas oli siiamaani weel täitsa paganausu paeltes kinni. Kura- jo Semgalimaa herttogiriik jäi
iseseiswaks riigiks, kuni Katharina 11. poola riigi jaotule puhul
ta Wenemaa külge wõttis (1795).
Vill. Sakfamaa ja 30-aastane ufufdda.

1. S a k s a m a a p e a l e u s u p u h a s t a m i s e lõppu.
— Hugsburi uwleping (1555) oli mõneks ajaks Saksamaale
rahu toonud, mis suurelt alalt sellepärast rikkumata jäi, et Habsburi loolt walitlejad Saksamaal protestantlaste wastu palju leplikumad oliwad, kui nende lellepojad Hispanias. Ka oli neil
sagedasti türklastega lõdimitt, ja lee asi päris täit tähelepanemist.
Karl V-ma wend F e r d i n a n d I. (1556—1564) oli usuasjus
hästigi tagasihoidlik.
ferdinandi poeg M a x i m i l i a n ll.
(1564—1576) waatas koguni rahulikult pealt, kui protestandi
usk ka tema fluttria pärismaadele — Steiermarki, Kärnterisle,
Böömi-, Shlelia- ja Määrimaale tungis ja katoliku ulu eelt
ära lurus. Mitmed katoliku kirikud muudeti liin protestandi
ulu palwemajadeks ümber. /Iga Maximiliani poega, Mudalt ll-tt
(1576—1612), juhtisiwad juba täiesti jewitlaled. Tema ei olnud mitte enam erapooletu riigijuhataja, waid katoliku erakonna peamees. Kuid see nõrga waimuga laisk walitseja ei
oleks jaklanud protestandi usule midagi tõsilt kahju tuua, kui
mitte agar V a l e r i h e r t s o g M a x i m i l i a n katoliku ulu
eelt wõitlemist oma kätte ei oleks wõtnud. Keisri nõuusolemisel tungis ta lutheruse usku waba riigilinna D o n a u w ö r t h !
kallale (1607), riilus linnalt wabaduse ning ulu ja pidas linna
oma käes, ja leda kõik lellepäralt, et linnaelanikud katoliklaste
kiriklikku rongikäiku leganud oliwad. See wägiwallategu ajas
Sakla protestantlastele hirmu peale, Caloini-ufulifed würstid
alutaliwad oma ulu kaitleks Pfalzi kuurwürsti Friedrichi eeltwõttel „ p r o t e s t a n d i U n i o n i " . Seepeale ühendas hertlog

102

Maximilian Ka katoliku roürstid „ k a t o l i k u liiga" nirnelifes
lepingus. Cutherufe usku roürstid ei teinud lepingut, aga noidfiroad end ka Sakfi kuurroürsti ümber kokku, keda Cutherufe
päitoift laadik lelle ulu eeltwõitlejaks loeti. UfufÕda oli juba
nüüd puhkemas, lelt katoliklaled laotliwad abi Hispania ja
paawsti käelt, protestantlastele taktis jälle Prantfufe kuningas
Henri IV. abi tuua. Kuid Henri lurm lükkas lõja algule edali;
ka „wäärululiste" tagakiusamine jäi Sakfamaal wäkeks ajaks
laiku, lelt et Habsburi perekonna oma liikmete wakel tülid
algaliwad. Nimelt taktliwad Rudolf ll-fe lugulaled ta nõdra
mõistule päralt tema käelt walitluleobjalid ära wõtta ja neid
tema auuahne roenna M a t t h i a l e kätte anda. Sellelt tõulis
tüli roendade wobei, ja nende protestandi usku alamad oliwad
nobedad leda juhtumilt tärwitama, et oma uluwabadult kirjalikult kinnitada lasta, lelt mõlemad wennad otliliwad enelele
muidugi ka protestantlaste poolt tuge. Nii andis Rudolf 11. ka
b ö ö m l o s t e l e n. n. m a j e s t e e d i k i r j o g o täielise usuwabaduse, et Böömimaad oma pool hoida. Kui liis Matthias
peale Rudolfi lurma Böömimaa oma kätte lai, tõotas temagi
pühalikult uluwabadult auustada. Niipea aga kui ta oma walitlule täitla kindlustanud oli, hakkas ta majesteedikirja jeluitlikult oma kaluks leletama ja tahtis oma maadelt protestandi
ulu hoopis ära häwitada. protestantlaste ehitatud kirikud pandi
kinni, protestandi küladesle leati katoliku preeltrid ametisse,
ja nende teguwiilide päralt tõusnud kaebtuled jäiwad keisrikojas
kõik tähelepanemata.
2. Böömi m ä l s (1618—1620) ja P f a l z i l õ d a
(1621—1625). — Weel oli keiser Matthias böömlaste wastu
tagalihoidlik, lelt ta tahtis oma wennapoega f e r d i n a n d i oma
troonipärijaks walida lasta, kuna tal omal lapsi ei olnud,
ferdinand oli aga waimustatud jeluitlaste-auustaja. la oli kord
pühal rändamise! tõotanud, kõik wäärõpetule ja ulu-uuendule
poolehoidjad oma maadelt ära häwitada, „kuigi maad lelle
juures kõrbeks muutukliwad." S t e i e r m a r g i s , kus ta kui
hertlog walitles, ali ta laldatite, kaputlimunkade ja jeluitlaste
abil wäärusku waimustulega kaotanud. Matthias kartis, et
b ö õ m l a l e d , kes luuremalt alalt pratestandi usku aliwad,
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niisugust meelt oma kuningaks ei Joomi ja Habsburgide maütluse alt lahku loomad, kui tema kord sureb. Böömlastel oli
ikka alles see mana õigus alal, et nad ile oma kuningat walida mõilimad. Nüüd oli jälle mõimukas erakond tekkinud,
kes Böömimaala ileseismat kuningriiki alutada tahtis. Kuid
Mattnialel läks korda asjo niikaugele ajada, et Böömi maapäem — nagu leol aadeli ja linnade asemikkude kogu nimetati — meel enne keisri surma ferdinandi oma kuningaks
wastu möttis, kuid lelle tingimilego, et to mondego tõotab
kõiki Böömimaa mabaduli ja õiguli, lellega liis ka majesteedikirja auu lees pidada, ferdinand tõotasgi leda teha. Waemalt
oli tal aga Böömi kroon peas, kui ta protestantlali kibedamalt
taga kiusama kokkas kui seda ialgi enne oli sündinud. Böömi
protestantlaled olimad ühe endile klooltri maa peäl kaks oma
ulu kirikut ehitanud; katoliklaled panimad teile neilt kinni, ja
teile laskis praaga peapiiskop otfekohe maha kiskuda. Kui
protestantlaled oma häda keisrile kaebalimad, laimad nad tema
käelt meel ähmardada. Böömlafed nägimad, et mitte ainult
nende ululine, maid ka rahmusline ja politiline mabadus hädaohus on, jo tõltlimad keisri wastu mäsfu; aegamööda heitlimad kõik böömlalad mässulaste poole, ulu ja leilule mahe
peale maatamata. Mässulaste juhid, mõned Böömi aadelimehed,
krahm I h urn eesotsas, ratfutafimad Praaga linna ja tungisimad losli liste; peale ägeda lõnamahetule miskalimad nad
wihatud keisri nõuunikud M a r t i n i n i jo ä l o m a t a ühes
nende kirjutajaga mana Böömi kombe järele a k n a l t m ä l j a
(23. mail 1618); aken oli 60 jalgo kõrgel. 5ee lündmus, mis
ileenelelt luur oli ei olnudgi, kuna mäljawilatud mehed riluhuniku otla kukkudes miga ei laanud, andis ometi luure loja
süttimiseks põhjust, ning nii loetakse nimetatud päema 30-aastale loja algupäemaks. Kui Matthias marsti peale leda härmale suikus, krooniti tema mennapoeg Ferdinand frankfurtis
keisriks; kuid Böömi maapäem ei tunnistanud teda Böömi kuningaks, maid malis tema asemel protestandi Unioni pea, Pfalzi
kuurmürsti Friedrich V-ma Böömi kuningaks. Uue keisri 5erdinandi seisukord oli küll iilikitfas: kõik tema maad olimad
käärimas jo tema! enesel puudus raha lõjamäge koguda. Siis

104
pakkus Baieri hertfog Maximilian, ta noore-ea lader, temale
k a t o l i k u l i i g a abi; lellel leilis tubli fõjaroägi oiaroa pealiku fllesfandro Farnefe õpilase T i l l y juhatule all malmis,
paraku jättis p r o t e s t a n d i u n i o n Friedrich V-rna abita,
kui fee Böömi krooni wastu oli mõtnud. Protestantlaste hulgas
tülitfefiroad Caloini ja Cutherufe poolehoidjad üksteisega kõige
inetumal kombel. €t Friedrich caloinlane oli, liis läks kõige
roägeroam protestandi usku würlt Sakfarnaal, 6о к l i k u u r m il r l t , kes lutherlane oli, koguni tema mustaste poole ja
toetas keisrit. Tilly tungis Böömirnaale. v a l g e m ä e l a h i n gus, praaga ligidal, lõi ta Friedrichi mäge ja Böömi mäsfulafi
otlustawalt (1620). „lalwekuningas" Friedrich (nii hüüti teda,
lelt et ta ainult ühe tolme malitles), laamata ja kindluseta
noormees, ei mõtelnudgi enam praaga kaitsnule peale, maid
jättis ka oma koduriigi maha ja põgenes Hollandisse. Protestandi union ei mõtelnud ka teda kaitsta, maid kuulutas enda
lõpetatuks, kui liiga mäed liginema hakkalimad. Friedrichi
eelt astuliwad oma käe peal ainult paar julget õnnerüütlit
wälja, m a n s f e 1 d i krahm ( r n l t ja B r a u n l h m e i g i krahw
C h r i s t i a n , kes Pfalzirnaad palgaloldatitega kaitsta katluliwad.
Kuid Tilly, kes meel rtispanialt abi lai, lõi neid mitmes lahingus, ja Heidelberis, Pfalzi pealinnas, andis Ferdinand wõidetud
Pfalzirnaa ning kuurwürsti, l. o. walija-würsti auu ja ameti
pühalikult oma lõbra JTlaximilianile laenuks. Katoliku ulk
hakkas liin nüüd maad wõtma. — Õnnetu Böörnirnaa aga
lattus hirrnla kätternaksrnile alla. 27 mäslupearneelt lurmati
peale valgemäe lahingut Praagas ära. hulga aadelimeeste ja
kodanikkude käelt riiluti warandus ära ja kõik rähma
wabaduled kuulutati kaotatuks; majesteedikirja kiskus Ferdinand oma käega lõhki. Protestandi usku õpetajad ja kõik
need protestandid, kes katoliku usku wastu ei tahtnud matta,
loodeti maalt wälja; kokku üle 30.000 perekonna pidiwad
kodumaa maha jätma.
3. l o a n i sõda. G a l l e n s t e i n (1623—1629). —
Niisuguste wõitude järele ei lalganudgi keiler ja liiga enam oma
mõtet, et nad terme Sakfarnaa katoliku kiriku Tülle tagali taharoad roiia. Juba hakati protestantlaste käelt kirikuid laula ära
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wõtma ja jefuitlastele igal paal rooli andma. Sellele teguroiilile astuiiroad Põhja-Sakfamaa linnad ja roürstid roastu ja kutwliroad omale Uutherufe usku Taani kuninga C h r i s t i a n lV-ma
appi, kes kui Holsteini hertfog ka Sakfa riigi liige oli. Ka
M a n s t e l di ja B r a u n š w e i g i krahwia oliwad roakepeal
Inglismaalt, Hollandilt ja prantsusmaalt laadud rokaga uued
sõjawäed nõutanud jo tõiwad abi. 5iiga lootis oma wäe Tilly
juhatusel neile Põhja-5akfamaale roastu, kuid selle jõud oli liig
wäike. Keiser Ferdinand ei saanud omalt poolt mingit abi
anda, selt et lellel mureta pillajal kunagi roka ei olnud lojawäge olutodo. Õnneks pakkus temale üks Böömi mõisnik,
Albrecht oon W a l l e n f t e i n (õigem Waldstein), oma abi.
See mees, protestantlasest katolikiateks loonud, oli Bõömi mäslu
ajal oma endistelt ulu- ning leilulewendodelt lahku löönud jo
ferdinandi poole läinud. Kui ratlapealik oli to sõjas ?erdinandile palju kasu lootnud ; lelle eest oli see to f r i e d 1 о n d i *)
w ü r s t i k s nimetanud. Wallenstein oli naese kaasawara, iseäranis oga Böömi mässu läbi omale ilmatu suure waranduse
kokku ajanud, selt et to oma karistatud leilulewendode käelt ärawõetud mõiloid luurel arwul odawalt omale ostis jo nende eelt
pealegl walerahaga hinda moklis. Nüüd pani to keisrile ette
tema teenistulesle luurt wäge koguda; lelle ülespidamine ei
pidanud keisrilt ülepea mingilugult kulu nõudma; kogutowole
wäele pidi ainult woli antama igalt maakohalt, kus to kunagi
alet on, lõjomaksu wõtta wõi leol kä riilumili jo rööwimili
toime panna. Keiler oli ettepanekuga muidugi nõuus jo Wailenltein hakkas laialt nekrutilt kutluma. Kõikidelt maadelt
jooklisgi temale luur hulk laogihimulili hulguleid kokku; neilt
oskas to üpris lühikese aja jooksul tublid soldatid wälja koolitada. Sõja jooksul kaswis tema rööwliwägi päratu luureks
inimeste-mereks, lelt et wäekroomi koolas arwamata palju
naili jo lapli ühes käis. Wallenlteini meestele tegi see õtse
nalja, talupoegadel ninasid jo kõrwu peält jo jalgu alt ära lõigata, lapli odaga läbi pista jo külolid põlema sütitada. —
Wallenlteini jo katoliku liiga wäe wastu üheskoos ei jõudnud
*) Sriedland on maakoht Pohja-Bõõmimaal.
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protestandid mitte panna. JTlansfeldi Klann? Crnft lai Wallenlteini Käelt De s i a u l i l l a juures, €lbe jõel, Taani Kuningas
Christian IV. Tilly Käelt l u t t e r am B a r e n b e r g i Küla
juures, Harzi mäe jalal, lüüa (1626); seepeale ajas Wallenftein
Kuningat ta oma riiki Jüütimaale taga. Nüüd oli terwe Saklamaa halastamata lõjawägede wõimu all. Igal pool kihutati
protestantlali nende kodupaikadelt minema ja wõeti nende käelt
warandus ära, et lellega liis keisriwäe ohwitseridele palka
maksta, £t ka Cääne mere ladamaid oma alla laada, tungis
Wallenftein I T l e k l e n b u r i ja P o m m e r i hertlogiriikidesle ja
lai keisri käelt lõjakulude taluks Meklenburi hertlogiriigi koguni
oma päriseks, ehk küll see riik sõjast mitte lugugi ala ei olnud
wõtnud; niilama oli ka Pommer sõjalt täitsa kõrwal seisnud.
Wallenfteinil oli juba nõuu suurt laewastikku asutada ja selle
abil Hollandi- jo Rootsimaad alla heitma minna, et Habsburi
sugu walitsejate wõimu ka Põhja-Curopas maksma panna. Selle
mõttega nimetas keiser to Cääne ja Obeani mere admiraliks.
Kuid nendele uhketele plaanidele astus kindel linn S t r a l s u n d
(Cääne mere rannas) wastu ja lai lelleks Rootfi käelt abi. Wallenftein hakkas linna piirama ja luurustas, et ta selle ära wõtab, kui linn ka ahelatega taewa küljes kinni oleks. Kuid to
pidi wiimati ometi asjatalt linna alt ära minema, kui ta liin
terwelt 12.000 meelt kaotanud oli. Kui lee lamm ei Õnnestanud jo lõja-asjus pealegi Rootfi wahele-astumilt karta oli, hakkas Wallenftein keisri nõuusolemisel Taani kuningaga rahu
pärast läbi rääkima, ja liis tehtigi Hübeckis rahu (1629).
Christian pidi lubama, et to Sõkla lõjaga enam tegemist ei tee,
ja lai lelle eelt Koik oma kaotatud maad jälle tagali. Nii liis
oli katoliku erakond ikkagi wõidumees.
4. R e s t i t u t l i o n i - e d i k t (1629) j a W a l l e n l t e i n i
. l a h t i I alk mi ne (1630). — Nüüd arwas Keiler Ferdinand enda
wõimsa küllalt olewat, terwet Saksamaad katoliku kiriku sülle
tagali tooma. Jefuitlaste pealekäimine mõjul, kuid Wallenlteini
nõuu wastu, andis tan. n. r e s t i t u t l io ni - ed i k ti ehk togalimõiltmile-kälukirja wälja (1629). Selle põhjal tuliwad nüüd
Koik need maad jo kirikud, mis peäle Paslau lepingu tegemist
(1552) protestandi usku läinud ja lelle ululiste kätte laanud,

katoliku kirikule tagafi anda; protestantlasteft pidiwad ainult
Eutheri ufulifed Saksamaal uwwabadult omandama, mitte aga
ka Zaiingli ja Caloini õpetufe poolehoidjad. Selleks käsukirjaks
andsiwad Augsburi ufulepingu (1555) poolikud määrused keisrile silmakirjalik põhjust, sest seal oli kirikumaade kohta tuttaw
lisamärkus tehtud ja oli ka ainult Cutheri usulistele uwwabadus
lubatud. lagalimõistmile-kälukirja järele oleksiwad 2 peapiiskopkonda (Magdeburg ja Bremen), 12 piiskopkonda ja 120
kloostrit ning muud wähemat maatükki katoliku abtide, piiskoppide jo peapiiskoppide kätte tagasi läinud, ja neile Vaimulikkudele andis keiser weel nimelt luba ka nende maade elanikka
katoliku usku tagafi minema sundida. Protestandid hädaldafiwad küll käsukirja päralt kangesti, kuid muud ei julgenud nad
tema wastu midagi teha. Ainult JTlagdeburi linnal oli
niipalju julgult, et to käsukirja maksmapanemist ei lubanud ja
keisrile wastu hakkas. Kuid keisri wõim näis piiramata olewat. Gallenstein luurustas juba, et keiser Saksamaal niisamasuguseks isandaks peab laama nagu prantsuse ja Hispania
kuningad oma riikides on. See ähwardas pani aga kõik
Saksa würstid, ka Baieri JTlaximilianigi hirmu tundma, lelt
nad kartsiwad oma ileleiswulele hädaohtu. Würstid nõudsiwad,
et keiser kardetawa sõjapealiku lahti laseks, ja keiser pidi neile
järele andma, kui ta mitte ei tahtnud, et tema senised poolehoidjad wastaste leeri lähewad. Gallenstein lastigi lahti ja
tema sõjawägi anti Tilly juhatuse alla.
5. G u s t a f A d o l f i i l m u m i n e S a k s a m a a l e .
C e i p z i g i j a H ü t z e n i l a h i n g u d (1630—32). — €hk
keisri wõim \X7allenfteini lahtilaskmise pärast küll palju wähemaks läks, ei oleks protestandid ile siisgi mitte oma asja eelt
leista jaksanud, kui mitte wõõra riigi kuningas, G u s t a f
A d o l f R o o t s i m a a l t , neid peästma ei oleks ilmunud.
Ühelt poolt tahtis Gustaf Adolf oma umwendi Saksamaal aidata,
teiselt poolt aga kartis ta, et keiser ka Rootsi wõimu £ääne
merel murda wõib, kui ta liig wõimlaks läheb; sedagi oli
karta, et keiser oma wäed Skandinawiasse saadab ja lealle
politilise ning usuwabaduse maha matab, niipea kui ta omale
tarwilise laewastiku jaksab soetada. Aegsa pealetungimisega
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omalt poolt lootis to TÜs ähroardaroat hädaohtu eemal hoida.
P r a n t l u s r n a a , Kes sel ajal Kuulla ministri R i c h e l i e u
(1. rirnljöö) mõju all seisis jo Habsburi loo wõimu kaswamise
peäle kadedusega waatas, audis temale hoogu tagant järele jo
lubas tema ettewõtte jaoks rikkalikult raha muretseda. Nii
tuli Rootsi kuningas otle lel ajal, kui Wallenfteini lahti lasti,
15-tuhandelife tubli Rootsi wäega Saksamaale Pommerimaa
randa (1630). fluufameelne jo karske kuningas oskas oma
sõjamehed walju korra all pidada, neile ise head eeskuju andes. Niisuguse sõjawäe wastu ei suutnud keisri mehed Pommeris jo INeklenburis midagi teha, pealegi, et neid napilt ja
nende sõjapealik Gallenstein hiljuti lahti lastud oli. Pea oli
kuningas terwe Hääne mere ranna waenlastest puhtaks teinud,
ligemaks ülesandeks tegi to omale piiratud M a g d e b u r k i
peasta, mis Tilly käes raskesti kimbus oli. Kuid Vrandenburi
kuurwilrlt G e o r g W i l h e l m ja Sokli kuurwürlt J o h a n n
Georg, kes oma protestandi usku suguwennad maha oliwad
jätnud, ei toetanud teda selles ettewõttes mitte, waid keelaliwad tal, keisrit kartes, koguni oma maadelt läbimineku ära.
Nii ei peasnudgi Rootli wägi Magdeburki aitama, ja linn langes wahwa wastupanemise järele wiimati Tilly kätte (1631).
Pea Koik linnaelanikud tapeti maha, majad riisuti puhtaks ja
linn ile lai tuleroaks. Iraja jo Jerusalemma linna langemiselt
laadik, nii kirjutas Tilly keisrile, ei olla mitte enam teilt nii
luurt wõitu olnud, kui Magdeburi allaheitmine. Kas aga Tilly
linna põlema sütitada laskis wõi tegiwad leda kodanikud ise,
et linna mitte terwelt waenlase kätte anda, selle kohta ei ole
selgust. — Kibeda meelega pidi Gustaf fldolf pealt waatama,
kuidas wahwa linn hirmsa saatuse ohwriks langes, lelt et protestandi würstid mitte abi ei andnud. l a nõudis nüüd õtse
ähwardustega Brandenburi kuurwürsti käelt, et lee temaga
kindla lepingu teeks, mis liis ka lündis. Tilly omalt poolt
tahtis jälle Sokli kuurwürsti, kes erapooletuks jääda katlus,
keisriga lepingut tegema lundida, tungis tema maa peale ja
hakkas leda rüüstama. Kuid kuurwürlt, keda Magdeburi laotus kohutas, kutlus omale Gustaf Hdolfi appi ja heitis temaga
lepingusse. Ühes oma lepinguolalistega läks kuningas nüüd
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Tilly wastu, kes 36 lahingut järgemööda roõitnud oli.
B r e i t e n f e l d i juures, leipzigi ligidal, lai Gustaf fldolf oma
luure lõjaolawule läbi tema üle hiilgama wõidu (1631). Selle
lahingu läbi Kaotas Keiser ühe hoobiga Koik oma endiste wõitude milja. Sakulafed tungisiwad nüüd Böömimaale ja wõtliwad praaga linno ära. Gustaf fldolf aga läks Rheini jõe
äärde jo peästis siin Rheini jo Maini jõekonnas terwe miljoni
protestantlasi katoliku kiriku wõimu alt. Siit läks to järgmisel
kewadel (1632) edasi jo otlis Tilly käluondjo, Baieri kuurwürsti,
tema omal maal üles. Kül! katsus Tilly Baierimaale tungimist
takistada, temale piirijõe С e eh i juures, Donau ligidal, wastu
astudes, kuid jällegi sai to selles lahingus lüüa, pealegi surmawalt
haawata. Wõitja wõttis nüüd Müncheni ja terwe Baierimaa
oma alla. Katoliku liiga oli purustatud jo „põhjamaa lõwi"
oli Saksamaa piiramata isand. Ial oli nüüd suurepäraline mõte,
protestandi usku Saksamaad jäädawa lepingu läbi oma juhatule alla ühendada; wõib olla, et to end ka koguni keisriks
walida mõtles lasta. — Selles hädas ei laanud Ferdinand ja
Maximilian muud teha, kui pidiwad jälle W a l l e n f t e i n i
põlwele minema; fee oli peale oma lahtilaskmist wagusalt oma
Böömi mõisatesse elama läinud jo oli nüüd ainukene, kes weel
keisrile abi tuua wõis. l a oli esiti wäga wisa palwet kuulma,
fllles siis, kui keiser temale piiramata woli kätte andis, täiesti
oma arwamise järele talitada, peäle lelle weel mõne muu
Saksa würstiriigi palgaks anda lubas, kui to mitte Meklenburki
kätte ei laa. olles siis nõutas to omale imeruttu 40.000-mehelile sõjawäe jo läks jälle sõjawäljale. Kõige pealt puhastas to
Böömimaa üsna kerge waewaga saksilastest, liis pööris to ühes
Baieri kuurwürstiga Gustaf Adolfi poole, kes teda R ü r n b e r i
ligidal ootas. Üheksa nädalat seisiwad siin mõlemad oma aja
suuremad sõjapealikud kindlustatud leerides waritledes teineteise
wastas, kumbgi ei usaldanud peäle tungida.
Wiimaks
otsustas Gustaf Adolf, kes oma wäele kusagilt enam moona ei
laanud, waenlase leeri peäle tormi jooksta, löödi aga meriselt
tagasi. Siis läks to Baieri poole jo lootis, et Wallenstein linna
järele tuleb leda maad kaitsma. Kuid Wallenftein tungis lelle
oleme! Saklimaale jo nüüd pidi ka Gustaf Adolf temale järele

по
minema, selt muidu oli karta, et tema kahtlane lepinguosaline,
Saku" kuurroürlt, keisri poole heidab. l ü t z e n i juures (lõuna
pool Ceipzigit) lai ta Wallenfteini kätte ja lundis teda udule!
6. (16.) noroembri hommikul (1632) lahingut lööma. Juba oli
Wallenfteini mägi taganemas, kui roapper ratlakindral P a p pe nheim õigel ajal talle roärsket mäge abiks tõi ja mahti andis
lahingukorda jälle jalale leadida. Gustaf fldolf tormas ile kõige
kardetaroamale paigale ja lai liin lurma; mitu püslikuul! oliroad ta kehasle tunginud. Tema alemel roõttis W e i m a r i
h e r t l o g B e r n h a r d lahingu ülemjuhatuse oma kätte ja
kuninga surma läbi roihale äritatud rootslased sundisiroad õhtul
roolinud roaenlale taganema. Gustaf Adolfiga oli lelle luure
lõja ainukene kangelane langenud, kellel kõlblikult milte mingit halba märki küljes ei olnud. Jfegi paarolt, tema luurem
roaenlane, pidi tunnistama, et „ta kangelane, täis kangelane
oli, kellel täiuseks muud ei puudunud kui Õige usk."
6. W a l l e n f t e i n i l u r m (1634). P r a a g a l e p i n g
(1635). P r a n t s l a s e d sõjast ola roõtmas. — €hk Wallenstein Cürjeni lahingu küll kaotas, roõis ta Teile tagajärgedega
ometi rahul olla: tema suur roaenlane oli langenud ja nüüd ei
olnud tal enam ainukeltgi kardetaroat roastalt. Rootfi sõjakäigu
ja protestantlaste asja juhtimise Saksamaal roõttis peale Gustaf Adolfi surma tema riigikantsler Axel O x e n f t i e r n a (1.
uklenlherna) oma kätte. See oli küll tubli riigimees, kuid
Rootfi kindralid ja iseäranis Sakla roürstid ei tahtnud kuidagi
roiifi tema sõna kuulda, ja sel kombel läks siis senine üksmeel
lõja juhatules kaotli. Küll allroad protestantlaled Gustaf Adolfi
koolilt läbikäinud kindralite all hakatules roeel roõidurikkad,
kuid lee tuli ainult lellelt, et W a l l e n l t e i n peale Hützeni lahingut Böömimaale oli läinud ja leal ilma tegerouleta leisma
jäänud, ainult oma nõrgaks jäänud roäge uute nekrutiroõtmistega täiendades. Oma roäe ustaroule peale toetades oli tal
mõte oma poolt Augsburi ufulepingu põhjal Saksamaal üleüldist rahu jalale seadida ja palgaks mõnda Sakla riiki, näit.
Pfalzi, roõi parem roeel Böömimaad, enelele roõtta. Selleks
otstarbeks astus ta keisri roaenlastega, prantslastega, laksidega
ja rootslastega fala-lä*birääkimifesfe. Kuid peagi märkas keiser
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Wienis tema äraandmife-fepitmsteft, laskis tema sõjawäe ülemjuhataja ametilt lahti ja pani ta riigiwande alla. Warsti peale
teda tapfiroad mõned keisrile truud ohroitferid Wallenfteini ühes
tema ustaroamate poolehoidjatega (geris, Böömimaal, ära (1634).
Wallenfteini wägi oli ometi nii heas korras, et \a wee! [ellamai aastal oma uute tühiste pealikute, ertshertsog! serdinandi
ja kallale juhatusel N o r d l i n g ! lahingus Weimari hertsogi
Bernhardi jo Kaotsi kindral Horni kalu all seiswa Kaotsi wäe
otlustawalt ära wõitis. Zelle lahingu tagajärjel hakkas keiser
jälle hingata saama. Ka Sakfi kuurwürlt tarwitas juhtumilt,
et Rootsiga tehtud lepingust end lahti ütelda ja keisriga p r a a g a s rahu teha (1635). Tema eeskujul tegiwad ka Brandenburg ja luurem hulk teisi Sakfa würstisid keisriga rahu, kuna
Ferdinand „tagafimõiftmife-käfukirja" täidesaatmise seisma panna
luhas. — Rootslaste käsi näis pahasti käima, selt et nad nüüd
wõõral maal päris üklinda oliwad jäänud. Kuid tõepooleft pikendas
Sakl'a würstide meelemuutmine ainult Õnnetut lada kauemaks
ajaks. P r a n t f u s m a a arwas nüüd Richelieu juhatulel õige
aja käes olewat oma poolt awalikult fluTtria ja Hispania
Habsburgide wastu wälja astuda, kuna to liiamaani rootslali
ainult altkäe rahaga toetanud oli. Richelieu wõttis Weimari
hertsogi Bernhardi, kes praaga rohult mitte ala ei wõtnud,
oma teenistulesle. Hertsog wõitis (1 l a s l i m a a oma alla,
suri aga siis ära (1639), ja nüüd oskas Richelieu tema ärawõidetud maa ja tema sõjawäe prantsuse wõimu alla wõtta.
Plii läks Clfafs Saksamaa kodule loja mõjul prantslaste kätte,
kes kuullate sõjapealikute Conde ja Turenne (1. türenn) juhatusel sõda jätkasiwad. Juho warem oli P o m m e r im aa rootslaste kätte läinud, kui nende uus osaw wäejuhataja Johann
von B a n e r keisri jo Sokli wäe Wittftocki juures (1636) ära
oli wõitnud. Peäle Baneri lurma wõtliwad jälle uued olawad
wäepealikud l o r s t e n s l o n ja W r a n g e l Rootli wäe juhatule oma katte; nende al! lõiwad rootslaled uuli wõitulid.
Kuid peale Gustaf Adolfi lurma oli korrapidamine Roolli wäes
kaduma hakanud! rootslased lõdisiwad nagu teisedgi sõjawäed
metsikult: tapsiwad, piinaliwad, riiluliwad, rüüstaliwad ja põletaliwad, mis aga kätte lõiwad. Ulukülimuled. mis loja aigu-
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[eks asja oliroad andnud, oliroad nüüd päris kadunud: Prantlusmaa sõdis, et Habsburgide waimu wähendada, Habsburid,
et ama waimu alal naida; Baieri hertfog, wõitles oma kuurwürsti-auu päralt, rootslasi kihutas laagi- ja kuullulenimu taga,
äaklamaa wanemad riigid püüdsiwad wõimalikult luurele ifeleiswulele. Keegi aga ei tõtanud lada lõpetama, lelt et ühelgi
waütlulel temast otfekoheft kahju ei olnud, waid kahjukandja
oli Õnnetu Saklamaa ja ta rahwas.
7. w e s t i a Ii r a h u (1648). — Kül! istusiwad sõdijate
riikide saadikud juha mitu aastat M ü n s t e r i s ja d s n ä hr ückis, Weftfalimaal, koos ja katsusiwad lepingut jalale seadida, kuid nende nõudmised ja järelandmised tõusiwad wõi langesiwad sedamööda, kuidas nende wäed sõjawäljal lahinguid
wõitsiwad wõi kaotasiwad; seepärast ei mudetud mingisugusele
otmlele jauda. Wiimaks wõitsiwad ühendatud rootslased ja
prantslased keisri wiimse wäe Z u s m a r s h a u f e n i all ära ja
saatsiwad oma wäed Baierisse ning Böörnirnaale ja ähwardasiwad leolt juha keisri pealinna, fllles siis leppis keiser F e r d i n a n d 111. (1637—1657), sõja alustaja Ferdinand 11. poeg, niipalju järele, et rahutingimised kokku läksiwad. Rahu, mis
kolmekümnendal lõja-aastal (1648) tehti, kannab ajaloos WeHt a l i r a h u nime. p r a n t s u s m a a wõis need ( I l a s l i
alad, mis Habsburgide päralt olnud, omale laagiks pidada, kuna
teised alad, nagu wahad riigilinnad Strafjhurg j . t. Saksa riigi
külge jäiwad; prantsuse omaduleõigus Mehi, loul» ja Verduni
kindluste kohta (mis ju ligi 100 aasta eelt ta kätte laanud)
kinnitati nüüd lõpulikult, prantsusmaale antud riigiolad ei jäänud ka mitte Sakfa riigi laenudeks, waid lahutati Sakfa riigilt
hoopis ära. R o o t s i m a a sai aga Sakfa riigi laenude kujul
terwe ( e s - p o mm e r i ja Taga-pommerift S t e t t i n ! linna,
peäle selle B r e m e n i peapiiskopkonna. kuid ilma Bremeni
linnata, W e r d e ni piiskopkonna ning W i s m a r i linno. Selt
ajalt saadik saiwad siis kaks wõõralt riiki Sakfa riigi alalia
oma alla: prantlusmaa läänes jo Rootsimaa Cääne ning põhja
mere rannal. Saksa oma würstid leppisiwad se! alusel kokku,
et igaüks wõimalikult n e e d maad tagasi saah, mis ta! enne
sõja aigu oliwad olnud. B r a n d e n b u r g oleks pärimiseõigule

keel terwe Pommeri omale pidanud saama; aga et lee Rootfi
Katte oli läinud, fiis lai ta nüüd ainult T a g a - P o m m e r i omale
ja €es-Pommeri asemel tafuks mõned waimulikud maad, nagu
M a g d e b u r i peapiiskopkonna ning H a l b e r f t a d t i , ITlind e n i ja K a m i n i piiskopkonnad. B a i e r lai kuurwürstiauu ning Ü l e m - P f a l z i m a a enelele. Я 1 a m - P f a 1 z ehk
Rhdni-Pfalzimaa aga nimetati endisele seitsmele kuurwürstikonnale
k a h e k s a n d a k s juurde ja anti õnnetu, wahepeal ärasurnud
Friedrich V-ma pojale tagali. S h w e i t 5 ja M a d a l m a a d
kuulutati nüüd ka ametlikult ileseiswateks wabariikide, kuna
nad tõepoolest leda ennegi juba ammu oliwad. 1629. a. tagatimõiltmile-kälk kuulutati Tühjaks, Hugsburi ululeping kinnitati
ja pandi nüüd ka calvinlaste kohta maksma, elik lutberlaled
küll waljult lelle wastu leista katluliwad. Waimulikud maad
pidiwad l e l l e s s e seisukorda jääma, milles nad a. 1624 oliwad olnud, Sakm riigi kelkwõim, keisriwalitsus, lai aga Wdtfali rahu läbi omale surmahoobi, sest iga äaksa riigiwürlt ehk
wabalinn (neid oli umbes 350) tunnistati omal maal täitsa iseseiswaks isandaks ehk s u we r en i k s (Prants, k. souverain) ja
sai õiguse ka wäljamaa-riikidega lepinguid teha. Keisriwõim
jäi ainult weel nimepidi alale.
8. S õ j a T a g a j ä r g . — (hk küll protestantlaled ühes
oma lepingu-olalistega wiimaks wõitjaks oliwad jäänud,
siisgi oli Ferdinand ll-se plaan suuremalt osalt täide läinud:
kuna sõja algul Saksamaast üheksa kümnendikku osa protestandi
usku oli olnud, oliwad loja lõpul enam kui pooled elanikud
jälle katoliku usku. Seik' eest oli aga maa õitsew seisukord
mitmekümneks aastaks häwitatud. Iseäranis Düna- ja lääneSaksamaa oli õtse rumhunikuks muudetud, rreslenis üksinda
oli 17 linna ja 400 küla nagu maapinnalt ära pühitud. Miljonid inimesed oliwad kas mõõga läbi wõi nälga surnud.
Böömimaal oli endistest elanikkudelt ainult kolmas ala, Württembergis ainult kümnes ja Ptalzis kõigelt wiieskümnes ola
olles. lerwel Saksamaal oli mõõk, tuli, nälg ja katk umbes
kolm neljandikku ala rahwast maha murdnud. Sõjas otla laanud inimeste arwu loetakle kõige wähemalt 10 miljoni peale.
Kaubandus ja tööstus, mis Sakla linnades enne õitleliwad, oliJ. Sitska, Üleüldine ajalugu 111.
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road nüüd hoopis kängu jäänud ja ühtegi Henri W-dat roõi
hertfog Sullyt ei ilmunud Sakfa rahroa haarou parandama. Selle
asemel ilmus suur Kari roäikleid roürstisid Sakfa rahroaft imema,
selt Ka Kõige roähemad roürstikeled katfufiroad oma kojaelu niisamasugusele huigule- ja raiskamisejärjele tõsta, mis nad Europa suurte riikide roalitlejate kodades tähele paniroad. Saksa
riigi mõju oli (uropa riikide keskel ainult roeel endile roari, nagu
ka keisriroõim endile marjuks oli muutunud. Ka hariduses jäi
Saklamaa teistest maadelt maha, kuna lellel põllul nüüd ifeäronis prantsusmaa lokkama lõi. prantsuse keel lai haritud
ringkondade keeleks ja prantsuse musisid ning moodisid hakati
Saksamaal orja kombel järele aimama, (nam kui sada aastat
läks mööda, enne kui Saksa rahroas end prantsuse mõjult lahti
peasta jõudis ja jälle ileleisroaks rahroaks lai.

11. Piiramata ainuwalitlule õitseaeg.
klimene järk.

Piiramata ainuroalitmfe tekkimine.
1. Prantfusmaa.

1. W i i m n e P r a n t f u f e r i i g i f e i f u s t e k o o s o l e k
(1614). — Tubli kuninga Henri Ш-ma furma järele läks Prantsuse riigi walitsus nõrgosle kätte. Henri poeg 5 о u > s (1. lui)
XIII. (1610—1643) jäi ilalt üheklo-aostolelt mono jo wolitluseohjad wõttis temo oleme! lelk kuninganna ГПагіа di ITledici
oma kätte. Kuid Walitsuse asjus käis kuninganna õtse selle wastast teed, mis Henri oli käinud. Protestandi usku ametnikud
laskis to lahti; nende hulgas pidi ka auus Sully oma ametist
lakkuma. Riigiasjade juhtimine läks meelitajate õuekondloste
kätte, kes Henri jo Sully kogutud warandused kergemeelselt
ära mllasiwad wõi paiukite jo polkade näol oma tasku toppisiwod. Need suurnikud, kes raha weel wähe arwasiwad saama,
nõutosiwad omale maakondasia walitseda, et neid imeda. Kõikide nõudmisi täitis kuninganna. Siisgi wõtsiwad mõned murnikud weel sõjariistad kätte, feft walitsusest ei pidanud keegi lugu, jo
terwel maol walitses korratus, mille all rahwas rängasti kannatas, (ndistel aegadel oliwad r i i g i f e i f u f e d (etats дёпёraux) kuningatele rasketel silmapilkudel appi tulnud, jo ka
nüüd ei leidnud kuninganna enam muud abinõuu, kui kutsus
riigifeifufed kokku. Koosolekule ilmusiwad 140 waimuliku
seisule, 132 aodelileiluse jo 192 kelk- ehk kodanikuseiluse asemikku. Kuid seisused läksiwad kohe oma arwamistes täiesti
lahku. Waimulikud ütlesiwad, et neile mingid maksusid peale
panna ei tohi, selt see wähendawot lugupidamist Jumala wastu;
8'
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aadelifeifus nõudis oma manade eesõiguste Kinnitamist ja uute
juurdelisamist, parandusi soowisiwad ainult „ k o l m a n d a "
seisule asemikud, kellele nende raalijad asjalikud junatulekirjad
(cahiers) kaarn oliwad andnud, lunatulekirjades nõuti muu
seas, et klooltrimaade kaswamist takistataks, et jeluitlastele
enam eesõigusi ei antaks kui teistel munkadel on, et waimulikud jo aadelimehed oma liikumata waranduste nealt, mis
neil linnades on, maksu maksaksiwad, et suurnikkude paiukiteks
ega palkadeks enam raha ei raisataks jne. Üks kolmanda leilule kõnemees tõi juba liin need pronwetisõnad kuuldawale, et
kui rahwa koormat ei kergendata, liis rahwas Kard «alasist
haamriks" muutub. Kuid rahwaalemikkude julgus kohutas
kuninganna õuekondlali, nad rääkisiwad waimulikkude ja aadelimeestega kokku jo lõpetasiwad seisuste koosoleku ära. Kuningas, kes enne riigileiluste kokkutulekut täisealiseks oli kuulutatud, käskis rahwaasemikud koju minna, mida need ka sõnakuulelikult tegiwad. Terwelt 175 aastat peale teda ei kutlutud riigifeifufi enam kokku ja nii ei peäsenud need enam kuningate ja ministrite omawoli ja ülekohtu üle walwama.
2. R i c h e l i e u m i n i s t r i a m e t i s (1624—1642). —
Riigifeifuste koosoleku ajal oli waimulik laadik Armand Dupleslis (I. düplessii), kes ajaloos Kardinal R i c h e l i e u (I. rUhljö)
nime all tuttaw on, oma terawa mõistuse ja hea kõneanniga
kojaringkondade tähelepanemist oma peale tõmmanud. Oma hiilgawate waimuannete tõttu oli see mees juba 22-aastaselt piiskopiks tõusnud. 5elk kuninganna muretses lelle eest, et ta ka
kardinalikübara osaks lai, ja kutsus tema ministriks (1624).
Ta lootis temalt oma plaanidele osawat täidesaatjat. Mõne kuu
päralt oligi juba Richelieu täie mõju kuninga peäle omandanud,
kuid kuninganna ega teiste suurnikkude eraplaanide täidesaatjat ei laanud temalt mitte, waid tema tegewuse ainus atstarbe
ja liht oli: prantsusmaa wõim ja hea käekäik. Agaralt hakkas ta riigiasju ajama ja oli peagi terwe prantsusmaa pärisjuht. Wastand oli tal rohkel arwul, nende seas ka kuninga
ema; need Koik katsusiwad wõimu tema käelt ära wõtta, kuid
asjata: HouisXIll., muidu nõrk ja haiglane mees, oli wähemalt
lelle poolelt oma ila sarnane, et ta oma teenijatest lugu pidada
\
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oskas, kui ta kord nende tublidufeft ja truuduselt aru oli laanud.
Sellejuures ei käinud Richelieu kuningaga lugugi meelitades
ümber, maid ütles temale tihti tõtt otle luu fisfe.*) Selle aja
mõttemull järele armas Richelieu riigile kõige paremaks, kui
kuningawõim nii piiramata ja ileleilaw on kui ial mõimalik;
keüegil ei tohtinud wõimalult olla kuninga tahtmise wastu
panna. Kuid kanget kuningawõimu ei tahtnud ta mitte wõimu
enele päralt, maid riigi tulu ja rähma Õnne päralt kaswatada.
Nii ei wõinud tema, ehk küll täieline uluwadadule poolehoidja,
oma seisukohalt mitte sallida, et h u g e n o t i d omal sõjamäge
ja oma kindlusi pidasiwad, nii et nad nagu riik riigi sees oliwad. Ka muidu oli hugenottidel oma riigi moodu korraldus: nende
enam kui 800 kogudust oliwad ringkondadesse ja maakondadesse ehk prowintlidesse koondatud, mille üleüldiseid asju walitud
sinodid ja konlistoriumid juhtisiwad; kõigi üle aga walitles
üleüldine linad, mis kolme aasta tagant koos käis. Sellepärast astus Richelieu nende wastu wälja, läks ile sõjamäega
hugenottide peakindluse 5 a Roch e l l e (1. rolhell) peale, piiras
linna maa ja mere poolt ümber, mattis ile kui lõjapealik, admiral ja inlhener piiramiselt tegelikult ala ja lai wahwalt wastupanemilelt ja ka inglaste appitulemilelt hoolimata 14-kuulile
näljutamise järele linna kätte (1628). ttirmu sunnil heitsiwad nüüd
ka teised protestantlaste kindlused peagi alla. Hugenottide politilised eesõigused kaotati siis ära, kuid muidu ei puutunud Richelieu Nantes'! edikti mitte, waid kaitses kindlalt protestantlaste
usuwabadult. peale hugenottide murdis ta oma raudse käega
ka s u u r n i k k u d e wõimu, kes siiamaale omawolililelt asju
*) Kord kirjutas ta kuningale järgrnilelt: „Teie, Majesteet, arwate
umbes asju wälja ja olete teiste peale kade, Teie heidate tujude alla ja
lalete tühje asju oma peale mõjuda. Teie peate aga oma jõudu riigi
Tuurte küsimuste peale kulutama; tühjad asjad ei ole Teie tähelepanemift mitte määrt, need peate Teie kõrwale jätma; lobifejatele ja pisukestele
teenijatele ei tohi Teie mitte oma tähelepanemist otaks anda. Oma teenijate peale ei tohi Teie mitte kade olla, kui need asju toimetumad, mida
Teie ile mitte toimetada ei laa. Teie, Majesteet, peaklite püüdma leda
arwamilt tühjaks teha, et Teil headteod juha kolme päewa päralt meelelt koomad" jne.
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toimetanud aliaxid, nagu oleksiwad seadused ainult alama rähma
jaoks, mitte Ka nende jaoks olemas. la laskis suurnikkude kindlad lossid ära lõhkuda, selt nendes leidsiwad sõnakuulmata suurnikud kuninga käskude ja lõjawägede eelt warju. Maakondade
walitsejate kõrwal seadis to kuninga-ametnikud — i n t e n d a n d i d ametisse. Selle tähtsa ameti peale ei nimetanud ta
mitte aadeliseisule, waid kodanikueluale liikmeid, nii et need
endid täitsa kuninga läbi tõstetud tundsiwad olewat ja sellepärast ka kindlalt kuninga poole hoidsiwad. Intendantide järelwalwamise alla anti kohtu-, politsei- ja maksuasjad; nad pidasiwad suurnikka, kes iseseiswalt nagu mõned wäiksed kuningad
maakondade üle walitseda püüdsiwad, hoolega lilmas. Kes ialgi
kuningale wastu hakkas, neile ei andnud Richelieu armu, kui
kõrge auu fees wastuhakkajad ka oliwad. Tema ajal mõisteti
surma ja saadeti tapalawale wiis hertsogi, neli krahwi ja üks
marshall; ilegi kuninga ema ja wend loodeti lalalepingult osawõtmise eest maalt wälja. Ühtlasi korraldas Richelieu ka merewäge, edendas kaubandust ning kandis asumaade eest hoolt,
l a auustas kunsti ja kirjandust, kirjutas ka ile näitemängusid;
tema asutatud on ka kuulus Pr a n H u f e a k a d e m i a , esimene Õpetlaste lelts; lellele tegi to ülesandeks Prantsale keelt
puhastada ja harida, nii et ta auuga wanade klaslikakeelte
kõrwale wõiks astuda, (t oma tegewusest aru anda ja rahwale
näidata, kuida kõik, mis walitsus teeb, rahwa kaluks tehtakse,
alutas Richelieu r i i g i l eh e, milles tema ja kuningas ile kirjatükkilid awaldaliwad. Wäljamaa politikas astus Richelieu
Henri IV-ma jälgedesse: ta katsus kõigis (uropa roalitlufekodades waenu h a h s b u r g i d e wastu sigitada. See põhjus kihutas teda ka 30-aastalelt ululõjalt ofa wõtma. la luri küll
enne loja lõppu, kuid weel lai to näha, et wõit kindlasti
prantsusmaa paole kaldus. Surmawoodi! wõis ta oma seisukohalt õigusega ütelda, et tema wastased ühtlali ka riigi wastased on olnud.
3. M a j o r i n i (1642—1661). — Oma luure miniltri
loomi peäle nimetas Couis XIII. tema järeltulijaks kardinal
M a a ä r i n i , kawala jo libeda Italia mehe, kes kui paawsti
nuntlius (laadik) prantsusmaale oli tulnud ja Richelieu kutse
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peäle liin teenistusesse astunud. Pool aastat peale Richelieu
lurma läks Ka kuningas hauda (1643). Mahajäänud wiieaastale troonipärija 5 о u i s XlV-ma eelt hakkas liis Majorini
ühes lele kuninganna A n n a g a (Huftria printlels) walitsema
ja wiis Richelieu alustatud wälimise politika külimuled luure
tarkule ja meelekindlusega lõpule. Iseäranis Hispania wastu õnnestas tema tegewus hästi. Я. 1643 purustas wapper Conde' prints
Rrdeni mägedes R о с г о i (1. rokrua) juures Hispania pealõjawäe
ära, mille tagajärjel hispanlaste siiamaalne lõjakuullus prantslaste kätte läks. Weftfali rahus lõikas ITlazarini Saksamaal leda
wilja, mis Richelieu külinud oli. Sõda Hispania wastu kestis
aga lelle järele weel 11 aastat edali, kuni tubli Prantfufe kindral T ü r e n ne lelle wõidurikkale lõpule wiis. P y r e n e i
r a h u l e p i n g u s 1659 pidi Hispania 5õuna-6elgia küljelt
flrtois (1. artua) maakonna ja mitmed kindluled, peale
lelle Rouslillon'i (1. ruslijõng) Pyrenei mägedes Prantsusele andma.
— Kõige lelle aja jooklul kannatas ITlazarini aga lilemiles politikas rasket kiulatult. Suurnikud ei tundnud libeda itallale
eelt mitte leda hirmu ega lugupidamilt, mida nad raudle Richelieu eelt oliwad tundnud. Nimelt arwas Parili p a r l a m e n t
õige aja tulnud olewat, et oma mõju luurendada katlada. Parlamendiks ei katsutud Prantlusmaal aga mitte, nagu Inglismaal, rahwaalemikkude koosolekut, waid parlamentideks nimetati liin kõrgemaid kohtuid, mida Prantsusmaa linnades kokku
13 tükki oli. Wana kombe järele hakkasiwad kuninga kalukirjad alles siis maksma, kui parlamendid need oma protokolliraamatutesse sisse oliwad kirjutanud. Selle pruugi põhjal arwasiwad parlamendid omal õiguse olewat wastumeelseid käsukirju protokolli kirjutamata jätta wõi wähemalt nende wastu
lõidelda. Wõimukad walitsejad, nagu Henri IV., Richelieu j . t. ei
pannud nende sõitluli mitte palju tähele, aga nõrga Walitsuse
all puikles iseäranis Parili parlament tihti tublisti wastu. Parlamendi liikmeid ei nimetanud mitte kuningas, waid nad oliwad oma kohad kroonu käelt omal ajal o l t n u d ja p a r o n d a m i l e t e e l läksiwad nad nüüd ila käest poja kätte, sellepärast ei tahtnud nad kuninga wõimu palju tähelegi panna.
Richelieu surma järele hakkas Parisi parlament meelega Wia-
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zarini roäljaantud feadufi oma protokollidest kirjutamata jätma
ja pani roalitfufele mitmed nõudmised ette. Nimepidi oli nende
nõudmiste otstarbe alama rähma seisukorda parandada, tõepoolest aga taheti nende teokstegemise läbi roalitmte roõimu mahendada ja oma roõimu suurendada. Nõuti intendantide ärakaotamist, uute maksude pealepanemiseks parlamentidelt lunaküsimist, kinniwõetute kohtu kätte andmist, et järele katluda,
kas kinniwõtmiseks Õiget põhja oli, j . m. ITlazarini laskis parlamendi ninamehed kinni panna; kuid Parifi rähmas tõstis
mässu ja algas kodusõda. Ka s u u r n i k u d wõtsimad nüüd
mässust osa, sest nemad tahtsiwad JTlazarinift lahti ja malitfutemõimu oma kätte saada. Mäss keslis mitu aastat ja JTlazarini pidi mässulaste eelt kaks korda wäljamaale põgenema.
Kuid rähmale sai peagi selgeks, et mässulaled ainult omakasu
pärast sõda peamad, ja liikumine ei saanud mitte hoogu, ehk
küll tuhli Conde prints mässulaste juhtimise oma kätte mattis.
ITlazarini tuli mäljamaalt peagi tagasi. Asjata katsus prints
meel ttispania ähiga mäslu edali ajada; mõimsat rahmaliikumilt ei
laanud sellelt ometi mitte. Rähmas hakkasgi mäslu pilgates
laste-lingumängu nimega f r o n de ks, s. o. linguks kutsuma, ja näitas lellega, et ta mäslu niilama mähe taliseks
pead, kui laste linguga pildumist. See oligi miimane katte,
mida prantsuse suurnikud tegimad, et kuninga ainucoalitluslilt
mõimu murda, mitte aga rähma, maid nende eneste kasuks, kuid
nende katse läks haledalt nurja. Riigicoalitfus läks JTlazarini kätte,
kes piiramata maimuga kuninga nimel malitles. Ulazarini nomine malitlus ei olnud aga ammugi mitte seda, mis Richelieu
malitlus oli olnud. ITlazarini ile, tema sugulased, keda ta igale
poole ametite peale toppis, ja tema armu-olalised ametnikud
warastasimad kroonut, kust aga sõimad. Rähma käelt pigistati
nii luured maklud mälja, et nende tagajärjel põllutöö, kaubandus ja tööstus lonkama lõimad; kuid liisgi oli riigimõlg
Mazarini lurma ajal 400 miljoni Imre peale kasmanud,
kuna Mazarinil enesel 100 miljoni oma lugulastele pärandada oli.
4. Co u i s XIV. h i i l g u l e a e g (1661—1683). — Kohe
peale Mazarini surma kutsus noor kuningas oma õuekondlased
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kokku ja ütles neile laula: „Siiamaale ajas minu asju õnnis
kardinal; nüüdfeft silmapilgult peäle olen mina ile oma elimene
minister. Teie aitate mind oma nõuuga, kui Teilt nõuu kulin:
palun Teid mitte ilma minu kaluta midagi alla kirjutada." Sel
kombel wõttis Couis XIV. ile lelle wõimu oma kätte, mille kardinalid Richelieu ja ITlazarini piiramatuks teinud oliwad.
Waimu ja kena poolelt rikkalikult ehitud, täis tugewat
tööjõudu ja töötahtmift, ei tahtnud ta mitte ainult kuninga
nime kanda, waid ka tõesti kuningas olla. „ M i n a o l e n
r i i k " (Uetat c'est moi), olla ta kord Parifi parlamendis ütelnud, ja fee lõna tähendab tema walitlule põhjusmõtte kõige
kujukamalt ära. Kuningas on 5ouis XlV-ma aru järele Jumalalt leotud inimeste käitleja ja wastutab ainult Jumala ees
oma tegude eelt; riigialamad peawad kuninga lõna kuulama,
ka liis, kui nad kalu mõttelt aru ei laa. Koik, mis riigis on,
on kuninga päralt, ka riigialamate erawarandus; kuningas
wõib lellega teha, mis ta tahab. Nii mõtles ja nii toimetas
Couis XIV. Terwe prantsusmaa walitsus oli kuninga jo tema
ametnikkude kätte nagu keskkohta kokku kogutud ehk tsentr a l i s e e r i t u d (f_ad. k. m///-////<=kefkkoht). Koik küsimused,
mis enne küla- jo linna-omawalitluled ära otsustanud oliwad,
saadeti otsustamiseks Parisi wõi neid otsustasiwad koha peäl
kuninga ametnikud, kes keskwõimu tahtmise järele ametisse
oliwad pandud jo kelkwõimu järelwalwamile all töötasiwad.
Ülemateks juhtideks oliwad kuus ministrit Parisis (kantsler, kelle
käes kohus ja seaduleandmine oli, kindralkontrolör, kelle käes sisemised, raha- ja rahwahariduse-külimuled oliwad, peale lelle neli
riigisekretäri: üks kuningakoja, üks walimiste asjade, üks sõjawäe jo üks laewawäe tarwis). Ministrid saiwad juhatusi kuninga enese käelt. Miniltriteks ja muudeks ametnikkudeks
armastas kuningas enamasti kolmanda leilule liikmeid nimetada, lelt et need, kes ainult kuninga armu läbi kõrgele tõusnud, leda ustawamalt kuninga näpunäidete järel käiliwad. Oma
piiramata woliga toimetamistele wastuhakkamilt ei olnud kuningal kusagilt poolt karta; rahwas oli juba ammu harjunud
itma wabaduleta elama ja aadeliseilus oli nii maha rusutud ja
ära kohutatud, et to kõrgemat auu ei tundnud, kui kuninga

isiku ümber omale teenistust otfida. — Sellelt korralduselt näis
maa esialgul palju kasu saawat. Kuningas kutsus tublid ministrid asju ajama; nende hulgas oli kindralkontrolör C o l b e r t
(I. kolbäär) kõige tähelpanemife-määrilifem. l a oli rätsepa poeg
ja esimene kodanikuseilusest mees, kes nii kõrge ameti peäle lai.
€t sõjad, kuninga ehitused ja kuningakoja lõbutsemiled määratu luured summad ära neelasiwad, mida Colbert kui raha-asjade juht
muretsema pidi, Piis ei saanud ta rahwa maksukoormat mitte lel
mõõdul kergendada, kui ta küll hea meelega tahtnud oleks.
Siisgi wähendas ta nende mõisate arwu, mis maamaksult hoopis wabad oliwad ja seadis otsekoheste maksude (talile) alemele, mida peaaegu ainult waesema rahwa käest wõeti, kaudsed maklud, mida Koik, ka rikkad ja suured, maksma pidiwad.
€t riigi rahasummasid mitte uisapäisa ei pillutaks, rehkendas
ta aasta jaoks juba ette ära, kui palju raha riigile lisse tulema
peab ja kui palju sedamööda mingi asja peäle wälja anda
wõib. la walmistas, nagu meie ütleme, r i i g i - e e l a r w e ja
tema eeskuju järel hakkasiwad ka teised haritud riigid oma
rahasummade üle aasta-eelarweid kokku seädima, ja selt ajalt
ongi lee moodi jäänud, pearõhku pani Colbert aga uute tuluhallikate peale ja lel põhjuse! edendas ta iseäranis k a u b a n d u s t ning t ö ö s t u s t . l a hoolitses selle eest, et prantslasi
endid neid kaupasid walmistama Õpetada, mida senini wäljamaalt toodud oli, ja ei kartnud selle juures mingilugult waewa
ega kulu. Siiamaale oli fammetit, kuld-ehteid ja peeglid Italiast toodud, klaas- jo kiwinõuuhd Saksamaalt, pillisid ja waipalid flandrialt, kalewit ja lõuendit Hollandilt, teras- jo wiilakaupa Inglismaalt; kõiki neid kaupalid hakati Colbert'i ajalt
saadik prantsusmaal ise walmistama. K õ r g e t e t o l l i d e läbi,
mida ta wäljamaa kaupade peale pani, kaitlis ta tärkawat
kodumaa tööstust wäljamaa wõiltluse wastu, katsus seda aga
ka eeskujuliste koolide, auuhinna-määramiste ja kõiksugu Õhutorniste waral wõimalikult heaks teha. Tema ehitatud on tähtjas 5 a n g u e d o c'i (1. langdõk) k a n a l , mis Garonne jõge
Wahe merega ühendab ning nii läbikäimist hõlbustab. Zaewasõidu eest kandis ta sadamate asutamise läbi hoolt, ehitas
luure lõjalaewastiku, omandas Indias, Aafrikas jo Amerikas
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riigile luured maatükid ja sai felleläbi Prantfufe m e r e r o õ i m u
ja a l u m a a d e ifaks; sel põllul lai Prantsusmaa Hollandile ja
Inglismaale ükswahe taliseks roõiftlejaks. — Mida Colbert riigi
jõukusele, leda auroad sõjaminister £ о u о о i s (1. luroua), kiudluse-ehitaja V a u b a n (I.roabdng)ja tublid sõjapealikud Conde
ja T u r e n n e riigi sõjawäe tublidusele. Couoois rohkendas
alalilt sõjawäge sajatuhandete peale, wõttis karrapäralised wäeharjutused tarwitusele ja lõi lel kombel hästi Õpetatud sõjawäe,
andis sõjameestele uniwarmid, tegi piigitarwitamile asjataks,
lest et ta pajaneti püsfi atla pani, ning tegi laskeriistade tarwitamile sel kombel üleüldiseks: asutas sõjakoolisid, tagawaraladusid, inwalidide (wigaste sõjameeste) haigemajasid ja lõi seega
kõik uue aja sõjawäe korraldused. Vauban aga, kõige suurem
inmener omal aastasajal, ehitas linno, kus Prantfusmaal loomulikku piirikaitset ei olnud, terwe rea wägewaid kindlusi, mida
lel ajal ärawõitmataks loeti. Nii arwati Prantsusmaad riigiks,
millel kõige parem walitsus jo kõige tugewam sõjawägi Europas
on. Ühtlafi heitis ka P r a n t s u s e k i r j a n d u s e k u l d n e
a j a j ä r k oma hiilgust Couis XIV-ma Walitsuse peäle. D e s c a r t e s (I. dekart) ja P a s c a l , kaks mõttetarku ja Õpetlast
uue aja kõige suuremate hulgast, piiskopid Bosf uet (1. bossüee)
ja f e n e l o n (I. tenlong), kellelt elimene kui jutlustaja ja ajalookirjutaja, teine kui ladus jutustaja ja õpetaja tuttaw, edendasiwad suurelt teädust ja selgitasiwad ning puhastasiwad
Prantsuse keele niisuguseks, et puhtuse jo paenduwule poolelt
teilt tema kõrwal ei ole. Kolm kuulult näitekirjanikku tõltliwad
Prantlule näitemängu Europas esimeseks. Need on: Corneille
(1. kornej), R a c i n e (1. rasfiin) ja M o l i e r e (1. moljäär); efimeled kaks kurbmängude, wiimane naljamängude meister.
Nende kõrwale astuliwad waimukas walmideluuletaja Ha f o n t a i n e (I. lafongtään) ja palju teili. 5ouis kutlus kõik need
kirjanikud kuningakoja juurde jo andis neile ülespidamilt ning
palka, nii et nad nagu ainult weel tema auuks luuletaliwad
ja kirjutasiwad. Niisama otlis kuningas omale auu k u n s t i delt. Ct ta Parili ei armastanud, lelt et leol alati mäsluwaim
walitses, liis muutis to oma asupaigaks Parisi ligidale küla
W e r s a i l l e s ' ! (1. wärsdj) ja ehitas sinna omale palee, mille
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ilustamise ja ehtimise Kallal selle aja Kaige tähtsamad maalijad,
kujuraiujad ja aednikud tegewad oliwad. Oma mägede ja
orgudega, oma suurepäraline roeeroärgi, puiesteede ja puiestikkudega sai Versailles'! loss teistele (uropa kurtingalasfidele eeskujuks. On wälja arwatud, et Verlailles'i ja muud uhked ehitused Couis ajal 800—900 miljoni lioret ära neelasiwad. Seal
siis alus kuningas keset auu ja huigult, kõrgete aadelimeeste
ja waimukate kirjanikkude ning teadlaste keskel; keegi teine
kuningakoda ei jõudnud Prantsale omaga lelle poalelt wõistelda.
imestades waatas terwe (uropa Couis XIV-ma peale; teiste
maade walitsejad püüdsiwad temale wõimalikult järele saada,
prantsuse keel jo kirjandus, wiis ja komme laguneliwad üle
terwe (uropa laiali. Paris ja Versailles muutusiwad maailma
pealinnadeks.
5. B e l g i a (1667—1668) j a H o l l a n d i föda (1672—
1678). — Kahjuks ei leppinud aga fouis XIV. selle waikle
auuga, waid himustas ka weel fõjahiilguft; lelle amandamileks
näis teiste Europa mannermaa-riikide, iseäranis aga Hispania
nõrkus temale parajat mahti andma; pealegi laotis ta kergesti
uusi maid Prantsusele juurde wõita. lühiste ettekäänete põhjal
tahtis to Hispania käest B e l g i a t ära kiskuda, kuid kolmikleping, mis Holland Inglite- ja Rootsimaaga tegi, sundis teda
lada kohe lõpetama; lelle loja läbi lai ta omale ainult mõne
Cõuna-Belgia kindluse (Hille j . t.). Kuid tal läks korda kolmiklepingut ära lõhkuda ja Rootsimaad, kus alaealise Karl Xl-ma
eestkostjad walitsesiwad, erapooletuks teha, Inglismaad aga, kus
Stuarti loolt Charles II. walitses, raha abil koguni lepingusse
meelitada. Nüüd tõttas ta H o l l a n d i l e , lellele „kaubitsejate
riigile", nagu ta põlgtusega ütles, kätte maksma, selt Hollandi
nõuu peale oli kolmikleping asutatud, mis teda Belgiat ära
wõitwalt takistas. Holland oli leekord „raepenfionäri", l. t.
riigisekretäri Jan de W i t t ' i juhatule all oma maawäe hääletusesse jätnud ja ainult laewawäge edendanud, sellepärast oli
ta fouis wastu praegu päris kaitseta. Merel jäi Hollandi
rnerekangelane de R u y t e r (I. röiter) ühendatud inglaste jo
prantslaste wastu küll wõitrnataks, aga mis see ikkagi aitas?
Oma kange maamäega ujutas Couis XIV. Hollandi üle. Juba
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paiftfiroad Prantfufe wäe coahituled Amsterdami mallidele ära,
kui Haagi linnas mäls selleaegsete Hollandi maimumeeste mastil
lahti peasis. Wihane rähmas tappis Jan de Witti ühes ta
mennogo ära ja naar d r ä n g e p r i n t s W i l h e l m 11!., Kelle
de Witt enne Karmale oli lükanud, Tai jälle täiemõimulile maarnalitlejana rnabariigi etteotsa. Ning see oligi sellel ajal õige
mees õigel kohal. Wilhelm peästis oma ilamaa selleläbi roaenlaste käelt, et ta oma efi-ifa eeskujul meretammid läbi kaemata
laskis ja sellega maa mee alla pani, nii et maenlane enam
edali tungida ei saanud. Ka mõistis ta B r a n d e n b u r i
kuurrnürsti, keisri, Hispania kuninga j . t. endaga lepingusse
liita; need rnõtlirnad siis ühiselt sõjariistad prantsusmaa taastu
kätte, nii et pea terme Europa lõjasle oli segatud. Küll oskas
üouis XIV. Brandenburit lepingult tagandada, lelt et rootslased
tema nõuu peäle Brandenburimaale tungilirnad, kuid fehrbellini
juures lüüa lairnad (1675), aga see Koik ei aidanud ja Couis
pidi rahapuudusel rniimaks Nijmegen'is (l.neimegen, 1678) rahu
tegema. Rahakulud pidi jällegi Hispania kandma, selt ta pidi
jälle tükk Belgiamaad Valenciennes'i (1. rnalangsjenn) j . t. linnadega ning ühes franche Comte maaga prantsusmaale andma;
Holland aga, kes natukene aegsamalt rahu tegi ja oma lepinguosalise kimpu jättis, ei kaotanud mitte ühte ainustgi küla. —
Nüüd läks prantsuse kuninga ülemeellus üsna ülekäte. l a hakkas koguni ilma lada pidamata külasid ja linnasid teiste riikide
käelt omale nõudma, ettekäändeks mõttes, et need külad ja
linnad olemat Kard manal ajal nende maatükkide küljes olnud,
mis ta lõjateel hiljuti omale rnõitnud. Sel kombel mattis ta
omale S a k s a m a a ja H i s p a n i a küljelt mitmed linnad ja
kalad, muude hulgas ka tähtla S t r a f j b u r i riigilinna ja
kindluse (1681). la seadis leks otstarbeks õtse iseäralised
ü h e n d a m i s e k o h t u d (Chambrea de reunion) ametisse.
Ka oskas ta mitmed Saksa riigirnürstid raha abi! oma poole
meelitada jo käis siis Sõkla riigi rnürltkondadega nagu oma
riigi maakondadega ümber. Italias oli ta päris iland. Häda
lellele riigile, kes tema käskude rnastu panna julges, Rrrnatarna alatule eelt laskis ta 14.000 pommi ilulasle ö e n o o a
(I. dlhenorna) linna heita. Ka paarnstiga käis ta kui oma
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Kawalusega ümber ja pidas end nagu mõneks terwe Europa
d i K t a t a l i K s (piiramata käsuandjaks).
6. N a n t e s ' i e d i k t i t ü n j a k s t u u n i s t a m i n e
(1685).— flga lelle hiilguse seljataga walitses juba langemine,
(albert, kes rahwa maklukaarmat hakatuses kergendanud ali,
pidi jälle raskeid maksusid nõudma hakkama, feff muidu ei
jätkunud kuningale raba tema rööwfadade pidamiseks. Murega
pani Colbert a. 1683 oma silmad kinni. Temaga suri Prantsusmaa kaitle-ingel. Šeff wanemaks minnes sattus Couis ikka
enam ja enam südameta £ о и о о i s, oma pihti-ifa Ca eh ai se
(I. lamees) ja waganäalile, kuid kõlwatu m a d a m e de
M a i n t e n a n ' i (I. mängtnong) mõju alla, kes ühe,huningaarmukese lastekaswataja oli, wiimaks aga kuninga enda abikoolaks lai. Kõige walusamini saiwad h u g e n o t i d nende
mõju tunda. Juba ammu oliwad katoliku waimulikud nende
ärahöwitamilt nõudnud jo kuninga paolt heakskiitmilt leidnud.
Colbert oli hugenottidelt Ъиі kõige töökamatelt jo agaramatelt
Prantsale alamatelt lugu pidanud jo neid lellepäralt kuninga
ees kõigelt wäelt kaitsenud; peale tema surma aga jäiwad nad
hoopis kaitseta jo 5ouis hakkas nüüd meelega leda rikkuma,
mida tema wanaila auulameelelilemat teinud oli. Hakati protestandi usku togo kiusama. Wanemate käest wõeti lapsed ära
ja anti katoliklaste kätte kaswatada; protestantilid ei wõetud
ametnikkudeks, neil keelati ära käsitöölisteks heita, nende kirikud häwitati ära. Mitte ühtgi abinõuu ei jäetud katsumata,
et neid oma usust lahkuma sundida. Selles kõige osawam oli
tige Houuois, kes wääruwliste juurde dragunili korterisse pani
jo neile luba andis seal kõiksugu hirmutempusid teha, ainult
mitte werd walada. Wiimaks kuulutas 5ouis N a n t e s'i e d i k t i
laula t ü h j a k s jo keelas protestandi usu jumalateenistuse
kõige raskemate karistuste ähwardusel hoopis ära. Ka maalt
wälja rännata ei lubanud to õnnetuid protestantlali mitte, waid
mõistis neid wäljarändamise katse eest sunnitööle wõi koguni
surma. Siisgi läks sajatuhandatel korda koledate tagakiusamiste
eelt wargli wäljamaale rännata, kuhu nad oma warandule,
oma ulinule, tööjõuu ja oma teadmiled koola wiisiwad; kõige
lelle wõrra, mis nad koola wiisiwad, tegiwad nad wäljamaad

muidugi rikkamaks, Prantsusmaad aga maelemaks. Nantesi
edikti lõpetamine lai Prantmfe riigile otl'e needmiseks, Teft feilest ajalt peale algas Prantsuse maimu langemine. Kuid kõigelt
kurjuselt hoolimata ei jõutud protestandi usku ometi mitte ära
kaotada, maid ta jäi mitmes kokas edali elama ning lai rewolutlioni ajal omale jälle täied õigused.
7. P f a l z i (1688—1697) ja H i s p a n i a p ä r a n d u s e s õ j a d (1701—1714).— Kuna Prantsusmaa sisemiselt juba hukatuse poole sammuma hakkas, andis uhke Eouis oma maadelaagi-himule enam kui ialgi woli kätte. Oma menna abikaasa
nimel, kes Pfalzi printsess oli, nõudis ta Pfalzi kuurroürstiriiki
enesele, kui sealne kuurmürst ilma pärijata ära suri, ja saatis
oma mäed Pfalzimaale. Seekord astufimad Sakfa mürstid pea
ühemeelselt keisrile appi, et Saksamaad Couis faagihimu mastu
kaitsta. Kõige raskemal kahju aga saatis Couis'ile O r a n g e
p r i n t . f i W i l h e l m lll-ma tegemus, kes jult lel ajal mäslu
tagajärjel I n g l i l e troonile oli laanud. Wilhelmi nõuu peale
alutaliwad Europa riigid teile lepingu Couis'i mastu; nimelt astulimad Inglismaa, Holland, Hispania ja Saoojamaa (PõhjaItalias, Prantlule piiril, kes ka omale otsa kartis) Saksamaale
appi. Couoois, kes äramõidetud Pfalzimaad enam oma käes
pidada ei jõudnud, laskis leol külad ja miljad põllult ära põletada, muutis Speyeri, Wormfi, Mannheimi ja Heidelberi linnad
tuhahunikuteks, et maenlane oma tulekul muud eelt ei leiaks,
kui ainult tühja maa; oma metliku tegumiiliga külmas ta
kustumata miha Sakla ja Prantlule rahmaste mahele. Prantslaste lõjakuullus ilmutas end küll lelles lõjas meel kord hiilgamalt, lelt Madalmaadel, Rheini kaldal, Italias ja Pyrenei
mägedes jaklalimad nad ühel ajal terme (uropa mägedele
mastu panna. Kuid maamõitude karmale astus raske kaotus
merel, lelt Prantlule laemastik lai Normandies 5a H o u g u e ' i
(I. la uug) neeme juures ühendatud Inglile ja Hollandi laevastikkude käelt otlustamalt lüüa. Wiimaks tüdinelimad kõik
lõdijad ära ja tegimad Hollandis, Rysroyk'is (1. reismeik)
rahu (1697). Rahutingimiste põhjal pidi Couis kõik maad,
mis ta peale Nijmegeni rahu juurde oli mõitnud, nende endistele omanikkudele tagasi andma; ainult reunionikohtute otsusel
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tagafimõistetud linnad Clfasfimaal jäiwad temale. Піі lõppes
Couis'il lee lada maaroõitmiste alemel kaotustega. flga Couis
oli seekord ainult sellepärast nii leplik, et ta juba uut saaki
waritles, kuna mõne linna asemel, mis ta nüüd kaotas, peagi
terwet riiki omale laada lootis, nimelt H i s p a n i a t. Wiletsa
kuninga C a r l o s ll-le lurmaga, kellel lapl! ei olnud, oli Hisp a n i a H a b s b u r g i d e meestesoo ärakustumilt oodata, ja siis
pidi „wur külimus" otsustusele tulema, kelle kätte Hispania
riik ühes ta kõrwalmaadega: Milano, Napoli, Sicilia, Sardinia,
Belgia ja oma laiade meretaguste alumaadega läheb. Hispania
Habsburgidest oli ainult weel naestelugu jo nende järeltulijad
alles. Couis XIV. oli Hispania kuninga felipe IV-ma wanema
tütre Maria Theresiaga abielus olnud, nii et selle järeltulijad,
prantsuse dauphin (I. dofäng) ehk troonipärija C o u i s ja tema
pojad endid ligemateks pärijateks pidasiwad, ehk küll nende
ema prantsusmaale mehele saades oma troonipärimise-õigule
otle wormilikult käelt ära oli andnud, nii et tema järeltulijatel
õieti Hispania trooni peale lugugi õigust ei olnud. leine
pretendent ehk trooninõudja oli Sakfa Keiler С e о p о I d I., kes
felipe IV-ma noorema tütre Margareta Theresiaga abielus oli
olnud, jo nooremale tütrele oli Welipe IV. pealegi testamendis
oma riigi pärandanud. Kolmas pretendent oli weel baieri
kuurwürft 5 a l e p h f e r d i n a n d , eelnimetatud Margareta
Theresia Baierisle meheke laanud tütre poeg;*) lee luri aga
enne kui päritaw troon tühjaks jäi. Kui nüüd Hispania riik
*) Järgnero fugutabel telgitagu iugulaste nõudrnift:
Hispania kuningas Welipe 111.
flnna » Couis XIII.
felipe IV.
Maria <» ferdinand III.
^
|
Couis XIV. Maria Theret. Marg.Iher. Carlos 11. Ceopold I. i 1705
<лMariaTher. »Couis XIV. «Ceopold I. f 1700 !. « Margar. Iherel.
2. ел Pfalzi Eleonore
Couis, dauphin f 1711
I
Couis i 1712, Philippe, flnjou hertf.,
Hispania kun.

Maria Antonia
<» Baieri kuurcoürft
Maximilian
>
loleph ferdinand v 1699.

129

jagamata kas Prantfusmaa Bourbonide wai Sakfamaa Habsburgide kätte oleks läinud, Ms oleksiwad need walitsejad liig
wõimlaks laanud ja „€uropa talakaal" aleks ära rikutud, €t
leda talakaalu alal käida, tegiwad (urana walitsejad Villiam 111-rna
nõuu peäle selleks lepingu, et luur Hispania riik mitte
kellegi kätte jagamata ei tohtinud minna. Nakatuses oli selle
tõttu Couis XIV. nõuus Hispaniat Sakfa Habsburgidega jagama.
Kui aga Carlos 11., kes oma riigi tükeldamist sallida ei tahtnud,
weel surmawoodi! oma järeltulijaks Houis XlV-rna pojapoja,
flnjou (1. anglhuu) nertlogi Philippe kuulutas, ei jõudnud
Couis oma päratut wõimupüüet mitte tagasi hoida, waid saatis
Prantsuse sõjawäe toetule! oma pojapoja Welipe V-rna nime al!
jagamata Hispania riigi kuningaks. Juba hõiskas ta, et „Pyrenei mägesid enam olemas ei ole," l. o. et Hispania ja Prantsusmaa wahelt piir kadunud ja mõlemad riigid ü k s on. Sellele
teguwiilile astus aga nüüd William 111. kõigest wäest wastu.
Tema eestwõttel astus Prantsusmaa wastu juba kolmat
korda suur leping kokku, millelt Inglismaa, Holland, fluhria,
Preisimaa, Saoojamaa, Portugal j . t. ala wõtsiwad, et mitte
Bourbonide ülewõimu wäga suureks minna lasta. lepinglafed
nõudsiwad Hispania riiki Habsburi loole, senile walitlejaloo teilele harule. Kuid mitte keiser Ceopold ega ka ta wanem poeg
ei tohtinud leda trooni omandada, waid noorem poeg Karl, nii
et riigid ikka lahku jääksiwad, Suur sõda algas ühe! ajal
Madalmaadel, Saksamaal, Italias ja Hispanias. William 111.
suri küll pea peäle sõja algust, tema politikalt aga pidaliwad
ka peale leda Hollandi raepenlionär Heinlius ja Inglile riigijuht
M a r l b o r o u g h (1. maarlbõrö) hertlog kinni. Wiimalt, kes
olaw sõjapealik oli, toetas tublisti keiser Ceopoldi osaw
sõjaülem, kuulus türklaste ärawõitja S a v o j a p r i n t s 6 u g e n
(1. õlheen). Prantslaste poole heitis aga Saksamaalt B a i e r i
k u u r w ü r l t ja lelle toetule! läks neil korda lügawale Saksamaa lisle tungida. Marlborough tõttas liis Madalmaadelt
Saksamaale prints (ugenile appi, ja mõlemad üheskoos lõiwad
ühendatud Baieri ja Prantsuse wägesid otsustawalt H ö c h f t d d t i
juures, Donau kaldal (1704). Selle hirmsa kaotuse tagajärjel
pidiwad prantslased Saksamaalt täitla wälja taganema. Nüüd
J. Sitska, Üleüldine üjuludii 111.
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tuli prantslastele löök löögi järele. Prantsale lilemaal, Seoenne
mägedes, oliroad meeleheitmifele aetud protestandid mässamas,
Keda nende linaste Kamplanite päralt c a m i f a r d i d e k s , l. a.
lärgimeesteks katsuti; see mäss tegi walitsufele palju peawalu.
Wälimistes waenlastea ei olnud aga kuningal mitte enam
mõnda Turenne wõi Cande taalilt meelt wastu laata, ja Verfaule õhk ei olnud selleks ka mitte Kanone, et seal uued nende
meeste taolised sõjapealikud üles oleksiwad sirgunud. Marinarough wõidu läbi R a r n i l l i e s (I. ramijii) juures (1706) kaotas Couis Belgiarnaa, prints Eugeni wõidu läbi T o r i n o juures
leliamal aastal Italia. Sellejärele lõiwad mõlemad sõjapealikud üheskoos weel kord Prantsale wäge O u d e n a a r d e
(I. oudenaarde) juures Shelde jõe ääres (1709), ja nüüd näis
Prantsusmaa ile kadunud olewat. Cille wõeti ära, jo Couis, kes
juba üsna alandatud jo maani maha rusutud oli, katsus, maksku
mis maksab, rahu teha. l a oli walmis Hispania trooninõudmisest täitla taganema. /Iga ülemeelsed wõitjad ei leppinud
lellega, waid nõudliwad tema käelt, to ile wõtku lõjariistad
oma pojapoja Welipe V-ma wastu kätte, keda hispanlaled rõõmuga oma kuningaks wastu oliwad wõtnud ja kes leol allesgi
kuningas oli. Siis wõttis Couis wiiruale jõuu kokku ja hakkas
loja jätkamist walmistama. Õnn naeratasgi temale nüüd. Kadedate kojaringkondade sepitsuste mõjul kaotas JTlarlborough
Inglismaal oma mõju, rahu-erakond lai Inglile walitlule etteotla. ja lellepäralt lagunes prantsusmaa wastu tehtud leping
koolt ära. U t r e c h t a s (I. ütreht) tehti liis a. 1713 rahu:
Keiler Karl VI., Ceopold l-le poeg, tegi leda aga alles järgmisel
aastal R a f t a 11 i s flurtria nimel ja Badenis w a r g a a s Sakla
riigi nimel. Tagajärg oli Hispania riigi jagamine, kusjuures
kõige luurem ala ikkagi Bourbonide kätte läks, hoolimata lellelt, et nad loja lõpul haledalt lüüa oliwad laanud, f e l i p e V.
lai Hispania pärisriigi ühes meretaguste alumaadega, k e i l e r
aga omandas Belgia, äardinia, Qapoli ja Cornbardia; S a о oj o m a a h e r t l o g , kes hea meelega luurte kuningatega ühes
mängis ja lealjuures ikka natukene wõita oskas, lai Sicilia
laare ja k u n i n g a nime. Inglismaale laagiks jäi kange
kindlus G i b r a l t a r , mis ta loja puhul enele katte oli wõit-
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nud; peale feile lai ta Prantlusmaa käelt Põhja-flmerikas
H u d f о n'i (1. hödm) lahe äärfed maad flerofoundland'i (1. njufaundlend) ja Uue-Shotirnaa enefele. P r e i f i m a a oli juba
lõja algul keisrile abiks astumife eelt lellelt k u n i n g r i i g i
nime laanud; lee nimi kinnitati nüüd ka muude pooli Ainult
Holland ei laanud midagi, roaid oli pika ja kurnama lo ja läbi
roeel nii nõrgaks läinud, et ta peale leda (uropa politikalt
enam milgi kombel otlustawalt ala roõtta ei jõudnud. Olgugi,
et Houis XIV. lelle lõjaga miimati oma otstarbe wäljaltpidi
suuremalt alalt kätte lai, murdis lee ometi Prantmle ülewõimu
Europas ja kaotas kartule, et ta muud riigid ära neelab ehk
alla lurub.
8. С о u i s XlV-ma a j a j ä r g u l õ p p (1715). — Warsti
peale lelle luri 5ouis XIV., kui ta 72 aastat riiki malitlenud
oli. Ta oli oma lugukonnale uue riigi ja Prantsusmaale luured
maatükid juurde wõitnud. Selle eelt oli aga Prantlusmaa
ränga wõlakoorma alla langenud, tema merewõim, kaubandus,
tööstus, ühe lõnaga — pea kõik, mis Colbert mure roaeroaga
loonud, oli jälle kadunud, maa oli alatiste lõdade mõjul mitmel pool üsna kõrbeks muutnud ja rähmas elas niisuguse miletluse rõhu all, et seda kirjeldada ei oska. Küll oli kuningat
ka hoiatatud. Julge Sen ei on oli meel enne Hispania pärimiselõja algust kuningale teramate sõnadega tema sõdade tagajärge elamalt kirjeldanud. Иеді kartlik R a c i n e oli julgenud
kuningale märgukirja anda riigi üleüldife miletlule kohta ja
abinõuude üle lelle mastu, ja elatanud V a u b a n , kes oma
lõjatöö peale maatamata rähmalt armastas, oli rähma maksukoormate üle terme raamatu kirjutanud. Aga häda lellele, kes
meelitustega ärahellitatud kuningale otlekohe tõtt ütelda julges!
senelon ja Racine kihutati kuningakojalt minema. Vaabani
raamat mõisteti häbilambasle ja kuus nädalat peale lelle luri
elatanud raamatukirjutaja ile. Kas oli meel ime, et lelle maütleja all, kes Nantes'! edikti tühjaks kuulutas, ka Prantlusmaa
maimlik Õitlemine peagi närtsima lõi! Nagu luured sõjapealikud ja ministrid, nii kadusimad üksteife järele ka luured õpetlaled, luuletajad ja kirjanikud, ja teili ei olnud enam neile
alemele tulemas. Nii läks louis XIV. hauda, oma ajajärgu
9*
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w i i m a n e olernik, mana jdetud, kurb ja rahroa needmiste all.
Wähe puudus weel, liis oleks tema walitsus Prantsusmaale sedasama tähendanud, mis felipe 11-le walitsus Hispaniale tähendas — täielilt nõrkemist ja langemist.
11. Inglismaa.

1. I n g l i s m a a w a b a d u s . — Selsamal ajal kui €urapa mannermaal, niihästi suuremates kui ka wähemates riikides piiramata ainuwalitlus maad wõttis, pidi Inglismaaga
ama waba riigikorra eelt wõitlusesa astuma. Inglile rahwas
omandas ju sel ajal suuremat wabadust kui keegi teine Europa
rahwas. Juba 15. aastasajast saadik oli pärisorjus Inglismaal
ära lõpnud; lellest ajalt laadik oliwad liin kõik inimesed w a bad. Ka üksikute seisuste wahe ei olnud siin nii suur kui
mannermaal. Inglise rahwas jagunes juba liis, nagu meiegi
päiwil weel, kahte suurde liiki, kes kahte tähtsamat Inglise leilult
kujutaliwad: lorde ehk isandad ja eommons ehk kogukondade
liikmed; elimeled wõtsiwad parlamendi ülemas, teiled oma asemikkude läbi alamas kojas walitsusest ala. €t iga piiskop ja
iga kõrgem riigiametnik juba oma ameti wõimul lordiks sai,
siis wõis iga kogukonna-liige. kui to oma waimuannete tõttu
kõrgele tõusis, lordiks laada; nii liis ei olnud lordileilus mitte
umbne ega teistele kättesaamata. Kuid ka lordide järeltulijad saiwad
Ühtepuhku kogukondade liikmeteks, lelt et ainult lordi wanem
poeg ila päranduse ja feifufe-auunime omale lai, kuna nooremaid poegi mitte aadelimeesteks ei loetud. Ka ei arwatud
Inglismaal häbiks, kui kõrge aadelimees alamalt seisuselt naele
wõttis wõi kõrgelt leilulelt naesterahwas kogukonna-liikmele
mehele läks. Nii oli aadeli ja alama rahwa wahel järjesti
kokkulöömine ja waheldus olemas: nad mõlemad tundsiwad
endid ühe ja sellesama rahwa liikmed olewat. Üheskoos oliwad nad ka wabadulele selleläbi nurgakiwi pannud, et kuninga
kõrwale p a r l a m e n d i seadsiwad, mis suurema tähtsuse
omandas kui üksgi teine riiklik kogu Europas. Kuna näit. Prantsale riigikogus (Mats дёпёгаих) k o l m leilult oliwad: aadelimehed, waimulikud ja kodanikud igaüks ileäraldi, oli neid
Inglismaal ainult k a k s . Prantsusmaal lõiwad eesõigusteta ко-
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danikud ühe ainlama heale kahe eesõigusid leitule, aadelimeeste ja waimulikkude, healte wastu pauna, Inglismaal istusiwad lordid ja piiskopid ü l e m k o j a s ehk l o r d i d e k o j a s
koos, kuna krahwkondade ja linnade alemikud a l a m k o j a s
ehk k o g u k o n d a d e - k o j a s istusiwad, Selle korralduse põhjal maklis kogukondade asemikkude heäl niilama palju kui kahe
eesõiguslise seisuse hea! ühtekokku. Pealegl omandas alamkoda
aja jooksul tähtlama mõju kui ülemkoda. Juha mitmesaja
aasta eelt oli Inglismaal wiisiks laanud, et k u n i n g a s i l m a
p a r l a m e n d i n õ u u so l emi l e t a r a h w a l e m a k s u s i d
p e a l e p a n n a ega s e a d u s i e t t e k i r j u t a d a ei t o h i .
Kui Henry Vill. ilma parlamendi loata rahwale maksusid peäle
panna katsus, hüüdsiwad tuhanded heäled temale wastu: „Meie
oleme inglaled ja mitte prantslased, meie oleme wabad inimesed ja mitte orjad!" Kuningas pidigi järele andma ja ei laanud rahwast sundida. Kuid siisgi ei jäänud ka Inglismaa! katse
tegemata, rahwa wabadust maha suruda ja kuninga ainuwalitlult asemele panna, liugu on weel leda tähelepanemile-wäärililem, et jult nõrgad ja wäikle-andeliled ätuarti lugu kuningad
leda katset tegiwad, mis aga üsna nurja läks. Otfe nende
wõitluste tõttu, mis selles asjas peeti, kolus ja kõwenes Inglile
waba riigikorraldus ja lai kõigiti kindlaks.
2. Ко kk up Õrkam i le p õ h j u s ä t u a r t i t e
ja
p a r l a m e n d i w a h e l . — 17. aastasaja algul kustus kuninganna Elizabeth! surmaga (1603) Inglile troonilt Tudorite lugu
ära ja troon läks liis S t u a r t i t e , Shotimaa kuningaloo katte,
kes ema poolt ka ludorite lugulaled oliwad. Glizabethi järgnejaks Inglise troonil sai ГПагу Stuart»' poeg J a m e s I. (1603
—1625), kes senini Shotimaal James Vl-ma nime all walitsenud oli. Stuartite lugu walitles Inglismaal wäikele waheajaga
kuni 17. aastalaja lõpuni (1688). Kõige lelle aja jooklul
ja weel peale sellegi — 1707. aastani — oliwad Inglismaa ja
Shotimaa alles iseseiswad riigid: kummalgi oli oma iseseisew
parlament ja teised iseseiswad riigiasutused. Stuartite Walitsuse
ajal lai Inglismaa ululistel ja politilistel põhjustel raskeid wõitlusi näha, lest Stuart! loolt kuningad katluliwad omale Õigult
kätte laada, niilama iseseiswalt walitseda, nagu ludorid tõepoo-
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lest wolitlenud oliroad; kuid neil puudus [eks osawus. Pealegi
oliwad Tudorid usupuhastamise ajal kloostrite käelt ärawõetud
maad uute lordide kätte andnud, kes neid selle eest tänumeelega toetasiwad; aga Stuartite ajal oliwad uute lordide järeltulijad kuningate heateo juba ära unustanud ja nõudsiwad ifeseiswult taga, nagu endiledgi suurnikud. €lizabethi ajal oliwad
põllutöö, kaubandus jo tööstus õitsewale järjele tõusnud ja selle
tagajärjel oliwad kelkmiled ning alamad aadelimehed ja linnakodanikud jõukaks laanud; jõukuse tagajärjel oli nende iseteadwus ja sellega ühes ka alamkoja mõju suuremaks läinud. Stuartite peale waadati Inglismaal kui wõõraste peale; juba sel
põhjusel pidi neil seda wähem õigust olema rahwa wabadust
kitsendama hakata; pealegi oliwad Tudarid riigialamate wabadust, kui ka mitte tegelikult, liis ometi ametlikult puutumata
auu sees pidanud. W ä l i m i s e s p o l i t i k a s hoidsiwad 5tuartid katoliku usku maade, Hispania ja prantsusmaa poole ja
jätsiwad nii selle tee maha, millega rahwas iflizabethi ajast
saadik harjunud oli. U s u a s j u s katsusiwad nad, kuna usupuhastust üsna tühjaks teha ikkagi ei usaldanud, flnglikani
kirikut wõimalikult katoliku kiriku sarnaseks teha — nad isegi
läksiwad wiimaks katoliku usku — ja ei tahtnud parlamendile
mitte lubada usuasjus oma arwamist awaldada. Ja kõik lee
sündis jult sel ajal, kui Inglismaal protestandi ulu poolehoidmine suureks kaswanud ja parlamendis tung ilmunud oli, riigija uluasjus enam iseseiswalt toimetama hakata, selle peale tähelepanemist juhtides, et terwe usupuhastus parlamendi nõuusolemisel korda oli saadetud. Juba 16. aastasajal oli „nonconformistide" ehk „dissidentide", l. o. nende hulgas, kes walitsewa riigiulu (flnglikani kiriku) alla heita ei tahtnud, peale
katoliklaste ka weel p u r i ta ni al i, l. o. niisuguseid, kes
flnglikani kirikut weel wiimastest katoliku ulu jätistelt olekliwad puhastada tahtnud (nimetus tuleb tad. loualt purus -=
puhas). Peale lelle elas riigis, iseäranis Shotimaal, palju caloinlafi, kelle kirikut p r e s b y t e r i - k i r i k u k s kutsuti, selt et
liin kirikujuhatus koguduse walitud wanemate (Kreeka keeli
preshyteroi) käes seisis. Niihästi caluinlafed kui ka nende
ligidal seiswad puritanlanea püüdsiwad walitsewat flnglikani ki-
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rikut wõimalikult oma kiriku farnafeks teha. Puritanlaste hulgas oli peale feile hulk niifugufeid, kes täit südametunnistusewabadust ja üksikutele ulukogudustele täit iseseiswalt nõudsiwad.
Stuartid aga ei andnud mingis as\as puritanlastele järele, waid
kiusasiwad neid taga. Nii oli Stuartitel kahe wastusega tegemist; need oliwad: parlament, kes piiramata kuningawõimu
maksmahakkamilt sallida ei wõinud ja sellepärast kuningaga
wastolusle sattus, ja puritanlaled, kes Stuartite ulupolitikaga
lugugi leppida ei suutnud. Selle tagajärjel pidi Inglismaa 17.
aastasaja jooksul kaks mässu ehk rewolutsioni läbi elama, mis
mõlemad jaolt politilistel, jaolt usulistel põhjustel lõkkele lõiwad.
3. J a m e s 1. (1603—1625). — James I. oli jõuetu walitseja, kes hooplewale lauadega ja tegudega oma alamad enele wastu
üles kihutas. Oma walitlule hakatuses tõukas ta p u r i t a n l a l e d enelelt ettewaatamatalt eemale, kui need palwega tema
ette ilmusiwad, et to walitsewa Anglikani ehk episkopal-kiriku
wõimalikult presbyterikiriku sarnaseks katlaks teha; peäle muu
oleks liis piiskopi-amet ära kaotada tulnud. Kuid James tähendas palujatele, et „kus piiskoppi ei ole, leol ei ole ka kuningat," ja andis lellega mõista, et piiskopiwõim kuningawõimu mõjuw tugi on. €t to katolikial! agarasti taga kiulas.
liis tahtsiwad need ta lel ajal, kui ta parlamendi istumisele
ilmub, ühes parlamendiga õhku lasta; lel otstarbel oliwad nad
parlamendi alla keldrisse püssirohu-püttilid walmis seadnud. Kuid
lellele „ p ü s l i r o h u - w a n d e l e l t l i l e " laadi õigel ajal jälgile (1605), ja nüüd läks katoliklaste leilukord aino weel pahemaks, p a r l a m e n d i g a elas James I. alatiles tülis. Alamkoda pahandas lellepäralt, et kuningas alatalu seadusest üle
astus, alamkoja liikmeid wastu seadust wangi pani ja puritanlasi taga kiusas. Ka kuninga walimine politika ei meeldinud
parlamendile. Saksamaal algas sel ajal 30-aastane fõda ja ka
Hispania ja Hollandi wahel tõusis uus sõda. Parlament oleks
walmis olnud kuningat üks kõik kui luure rahalummaga Hispania ja Sakfa Habsburgide w a s t u toetama. Kuid James I.
hoidis hispanlaste p o o l e , lelt et ta oma pojale Hispania
printlesli abikoolaks tahtis, jo alguses ei aidanud to ka lugugi
Sakki protestantlali keisri wastu. Alles päraltpoole, kui tema
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roäimees, „taltoekuningas" Friedrich, oma maad ära kaotas,
hakkas ta TÕjaft ala tootma, aga päris oskamata kombel: Inglile roägi lai ainult külma ja haigufi kannatada, — lahingust«
ei pealenud ta mitte aimiftgi korda.
4. C h a r l e s 1-fe
roägimaIlaroaliHus(l625—40).
— Suurem oli hädaoht, mis rahroa mabadult Eamesi poja
Charles (1. tlharls) l-le all ähwardas. Charles 1. jätkas oma
ila politikat, oli aga kawalam ja ofacoam kui ila oma plaanisid täide lootma. Tema armas, et riigiasjus wahalt lubadusi
anda rnõib, ilma et neid maja täita oleks, parlament, mis
James 1-fe teguwiisi mõjul umbusklikuks oli läinud, ei usaldanud enam kuningat, maid nõudis, et ta Inglile maa ja rähma
wabaduli auustada lubab, enne kui otluleks teeb talle raha
lubada. „Meie oleme wiimane rähmas Curopas, kellel mabadus alles on," hüüdis üks parlamendi kõnemees; „ärge laske
teda hukka minna!" Kaks parlamenti laotis kuningas üksteise
järele koju, aga kolmas ei olnud mitte mähem toila kui need
kaks, ja mutis kuninga peale niipalju mõjuda, et lee a. 1628
pohjusleadule, n. n. Õ i g u s t e - p a l m e k i r j a , petitiou of
rights (I. pitilhn om raits) kinnitas. Selle pohjusleadule järele
ei tohtinud kuningas mitte ühte maklu ilma parlamendi loata
lisle nõuda, mitte kedagi omamolililelt mangi heita mõi erakorralile kohtu kätte anda jne. peale luure mabadulekirja,
magna charia lihertatum, mis a. 1215 mälja anti, on lee paimekiri teine tähtlam Inglile rähma mabaduste-alus. Waecoalt
oli kuningas lelle kirja kinnitamile järel parlamendilt luba laanud maklulid lisle nõuda, kui ta oma lõna murdis, parlamendi
koju laotis ja tema tähtlamad liikmed mangikotta heitis, peale
seda hakkas Charles 1. riiki i l m a p a r l a m e n t i k o k k u
k u t l u m a t a malitlema ja malitles lel kombel termelt 11 aastat (1629—1640). Küll ei kutsunud ka Prantfufe kuningad
1614. aastalt laadik rahwa alemikka enam kokku, kuid Inglile
ajaloos oli niilugune nähtus enne ja päralt kuulmata. Kõige
lelle juures oli kuningas auuahne Ihomas Wentmorthi, pärastife k r a h r o S t r a f f o r d i (1. ftrefford) mõju all, kes enne
üks tema tähtlamatelt mustastelt parlamendis olnud, nüüd aga
tema poolehoidjaks laanud oli. Strafford tahtis Inglismaale
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fedafama olla, mis Richelieu Prantsusmaale oli; to ei põrganud mingisuguse wägiwalla ega seaduserikkumise eelt tagali,
kui to aga oma kuningat nii piiramata-wõimalifeks teha lai
kui iganes wõimalik. Ühtlasi katsus kitsarinnaline peapiiskop
5 a u d (1. laod) puritanlali hukka saata, kus aga ial wõis, jo
tahtis flnglikani kirikut wõimalikult katoliku kiriku sarnaseks
teha. Ifegi maalt wälja rännata keelati puritanlastel ära.
Juho see loeti füiiteoks, kui keegi mõtteid awaldas, mis puritanlaste õpetult meelde tuletas. Adwokat Ргуппе, kes ühe
kirja oli awaldanud, milles to, nagu (alwin'gi, teatri, tantlu,
näokattepidud j . m hukka mõistis, kaotas lelle eelt oma mõlemad kõrwad, pidi häbisambas leisma, oma worandule kaotama ja eluajaks wangihoonesse minema. Selsamal kombel
anti Koik, kellega walitsus rahul ei olnud, erakorraliste kohtute
kätte. Wiimaste feas on iseäranis kaks inkwilitlionikohult tuttawaks laanud.' teine k õ r g e k o m m i s s i o n , kus usuasjade, ja
teine t ä h e k o d a . kus politiliste asjade üle otsustati. Nende
kohtute mõjualused liikmed oliwad walmis igaühte hukka
mõistma, keda aga Wentworth wõi Haud nende kätte mõtles
anda. ( t leadus otlekohe ära keelas rahwa käelt ilma parlamendi lubata maklu nõuda, liis katsus Charles 1. sellest seadulest kaudselt mööda saada. Ta sundis üksikuid kodanikka omale
raha laenama jo katsus peäle lelle wanade, juba kustunud
pruukide põhjal raha kokku laada. Nii oli ennewanasti liis, kui
waenlane maale tungida tahtis, ladamalinnade käelt erakorralilt
maklu nõutud, et lelle abil laewu muretleda. Nüüd laskis kuningas leda l a e w a r a h a terwel maal kelet rahuaega koguni
teiseks otstarbeks lisle nõudma hakata. J a h n t t a m p d e n
(1. dlhon hemdn), rikas ja lugupeetud mõisnik, oli nii julge, et
to nõutawat makluola mitte ära ei maksnud, mitte lellepäralt,
et tema käelt liig palju nõuti, waid et see maks üleüldse seadulewastane oli. Kuningas andis to kohtu kätte, kus Hampden oma jo rahwa õigult kindla meelega kaitses. l a mõisteti
süüdlaseks, jo wabaduse sõbrad hakkasiwad juba lõpulikult
oma lootust kaotama. Siis aga andis Snoti wennasrahwa leos
tõusnud mäls neile mahti oma asjo eest tegelikult wälja astuda.
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5. S h o t i m ä f s . P i k k p a r l a m e n t . — James I.
ja Charles 1. ei kiufanud mitte ainult Inglile caloinlafi taga,
waid ka Shotimaa omafid, kus presbyteri kirik walitses. James
oli Shotimaal flnglikani kiriku pruugi järele piiskopid jälle ametisle pannud, ja Charles Me all leadis Caud Shotimaa jaoks uue
liturgia, l. o. jumalateenistufe-korra lisle, mis flnglikani kiriku
oma taoline oli. Kui leda liturgiat elimelt korda Cd ind u r i
peakirikus tarwitusele taheti wõtta (1637), liis heitis wihane
rahwas kirikus toolilid ja kiwa piiskopi ning preestri peale;
pea oli terwe linn ja maa mässamas, Shotlafed tegiwad korralise lepingu, covenant (1. kdwnent), milles nad leilule peale
waatamata töötasiwad oma usku ja wabadust ühisel wõimul kaitsta.
Charles 1-fel oli nõuu walmis „häbemata mässulisi" wäewõimuga
sõnakuulmisele sundida. Kuid tal ei olnud mõeduwat sõjawäge,
jo sõjawäe suurendamiseks puudus tal raha, lest ilma parlamendita oli ta siiamaani oma erakorraliste abinõuudega ainult
napilt raha kokku saanud, flüüd, kus Shotimaa mässamas oli,
ei tohtinud to lelle peale mõteldagi, et Inglise rahwa käest
weel enam raha feaduferoastafelt wälja pigistada. Ial ei aidanud muu nõuu, kui pidi jälle parlamendi kokku kutluma. Kewadel 1640 kokkutulnud parlament lubas kuningale raha anda,
kui to oma leadulewastase teguwiisi maha jätad. Wastuseks
lelle peale laskis Charles parlamendi lahti. Kuid lhotlaled
tungisiwad nüüd Inglismaale lisse jo tahes wõi tahtmata pidi
kuningas uue parlamendi kokku kutsuma (fügifel 1640), mis
ajaloos p i k a p a r l a m e n d i nime all tuttaw on. Ühemeelelilelt ja julgelt astus parlament, kelle juhid suur kõnemees
Pym (1. pimm), tuline isamaalane H a m p d e n j . t. oliwad,
wõitlulesse kuninga ja tema teenrite omawolilise teguwiisi wastu,
leal juures Shoti mäslulastega ühendult otlides. Ministrite
peale tõsteti rahwa äraandmise pärast kaebtus, 5 a u d heideti
Condoms Iower'i (1. tauer) wangikotta ja S t r a f f o r d mõisteti lurma. €hk küll kuningas Starffordile tõotanud oli
selle eelt muretseda, et temale mitte juuklekarwa wäärtgi häda
ei pea lündima, kirjutas to liisgi ile lurmaotlulele alla ja
otsus loodeti täide. Pärastpoole (1644) suri ka Caud timuka
käe läbi. Kõrge kommissioni, tähekoja ja muud erakorralised
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kohtud kaotas parlament ära ja wabastas õnnetumad, kes
nende kohtute läbi hukka mõistetud oliwad. 5aewaraha tunnistati leadusewastaleks ja kuningale tehti kohuseks wähemalt
iga kolme aasta tagant parlamenti kokku kutluda. Ühtlasi pidi
kuningas seäduse kinnitama, et to praegust parlamenti ilma
lelle enele nõuusolemisela mitte waheaega pidama wõi koju
saata ei tohi. — Siiamaani oli parlament kui üks mees
üles astunud, jo terwe Inglile rahwas oli, ilma seisult tähele
panemata, talle wastu hõilanud; nüüd aga hakkaliwad arwamiled lahku minema. Ühed arwasiwad sellest küllalt saawat,
kui kuningas, kes muidugi juba maha rulutud oli, edaspidi
ustawalt seäduse järele tõotab käia.
Teifed aga tahtsiwad parlamendi wõitu seks tarwitada, et kuninga wõimu
riigi- ja usuasjus weel tublisti piirata, nii et tal ka edaspidi
enam wõimalust ei oleks omawoli tarwitama hakata, (limele
arwamise poolt oliwad iseäranis aadelimehed ehk kam al er i d, teilt arwamist toetasiwad iseäranis ägedalt puritanlaled,
keda rahwas nende lühikeseks pügatud juukste pärast pilgates
k e r a p e a d e k s katsuma hakkas. Sel ajal juhtus, et katoliku
usku i i r I a l e d, kes omale õigusi nõudsiwad, mässama hakkasiwad ja Iirimaal olewaid protestantlah" hulga kaupa maha täpliwad. See mäss andis mõlemale parteile asja tegelikult lahku
minno. Oli waja Iirimaale sõjawäge laota. Keropead ei tahtnud lõjawäe juhatult kuninga kätte anda, lelt et lee sõjawäe
eesotlos oma wõimu jälle oleks wõinud kurjasti tarwitama hakata; kuid kawalerid feletafiwad, et kuningas juba seäduse järel igatahes lõjawäe juht on olnud. Nagu kerapeade umbulaldult tõeks tegema tulles, ilmus kuningas sõjariistus lalgaga
kord parlamendi hoonesse, et Pym'i, Hampden'i ja kolme teilt
kerapeade juhti kui äraandjaid wangi wõtta, ehk küll ilma
parlamendi enele lubata ühtgi parlamendi liiget wangistada ei
tohtinud. lema nõuu ei läinud korda, lelt et lüüdistawad õigel
ajal ähwardawalt hädaohult kuulda oliwad laanuck jo pakku
läinud. See tegu äritus rahwast hirmsasti. Rondani elanikud
wõtsiwad parlamendi kaitseks sõjariistad kätte jo wiisiwad tagaaetud parlamendiliikmed lilledega ehitud laewadel Weftminsterhalli losli, kus parlament oma istumisi pidas, nende kohtade
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peäle tagati, nüüd oli wõit parlamendis täiesti kerapeade käes.
Charles läks £ondonift minema ja alus Уогк'і (1. järk) elama,
mis tema paale hoidis; sinna läks talle ka murem hulk ülemkoja ja üks jagu tema poole hoidwaid alamkoja liikmeid järele.
Hakatuses katsusiwad mõlemad pooled weel kokku leppida, et
aga kuningas ega ka parlament järele ei andnud, liis wõeti sõjariistad kätte ja algas kodusõda.
6. I n g l i s e k o d u s õ d a sl642—1645). — Kuninga
poole hoidsiwad aadelimehed ja katoliiklased, peale lelle ka suur
rahwahulk põhja- ja läänepoolsetes krahwkondades.
parlamendi poole lõiwad puritanlaled jo tihedalt elanikkudega täidetud lõuna- ning idapoolsed krahwikonnad oma jõuka rahwaga, peale lelle pea kõik linnad, fllgufes kaldus lõjaõnn
kuninga poole. Parlamendi sõjawägi, mis polgusoldatitest kokku
lapitud, ei jõudnud sõjariistadega harjunud aadelimeestele wastu
panna; peale Hampdeni, kes peagi kui kangelane langes, ei olnud
ka kerapeade juhtide hulgas ainuitgi meelt, kes sõjawäljal sedasama
osawust, mis parlamendi kõnetoolis, oleks üles näidanud. Mõne
aja päralt ilmus kerapeadele tubli sõjapealik, O l i o e r Cromw e 11, John Hampdeni sugulane. Kuni oma 40. eluaastani oli
(romwell kui liht mõisnik maal elanud; siis waliti ta pika
parlamendi liikmeks. Chk to küll kohmetu ja oma wälimuse
poolelt ilutu, pealegi torkawa ja kõlata healega oli, liisgi tõmbas ta parlamendis puritanlaste asjo eelt wõideldes oma tuliste
kõnedega tähelpanemist enese peale. Kuid suur mees lai temalt
olles sõjawäljal. l a oli sõjawäes ratsarügemendi juhataja ja
hakkas warsti aru laama, mispärast kerapeade oli sõjawäljal ei
edenenud. l a hakkas logelejaid jo hulgulid, kellelt rügemendid
enamasti kaas leiliwadgi, oma rügemendilt eemal hoidma, läks
oma kodulesle krahwkonda jo kutlus leolt noored, wagad puritani talupojad sõjariistade alla. l a õpetas neid korda
pidama jo tegi neilt tugewad lõjamehed, kes kirikulauluna lauldes waimustusega lahingusse läksiwad jo nii meeleheitlikult
wõitlesiwad, et wastased neid „raudkülgedeks" nimetama hakkasiwad. Nende abil sai ta a. 1644 l N a r s t o n m o e r i
(1. marltnmuur) küla juures Уогкі ligidal elimele hiilgawa wõidu
kawaleride üle. Šeff ajalt saadik oli Cromroell terwe sõjawäe
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hing, kuigi parlament teda mitte atlekahe loja ülemaks pealikuks ei nimetanud. Ta lai aga manti terwet kerapeade lojawäge oma rügemendi eeskuju järel ümber luua. Rastal 1645
huwitas parlamendi sõjawägi Flafeby (1. neesbi) küla juures,
lõuna pool Birminghami, terwe kuninga-lõjawäe ära. Kuningas pidi põgenema. l a läks Shotimaale, kuid lhotlaled ei heitnud mitte tema poole, waid andsiwad to Inglite parlamendi kätte.
7. C h a r l e s 1-le l u r m a l a a t m i n e (1649). — Kerapead oliwad waenlase täielikult ära wõitnud, kuid juba oliwad
nad eneste keskel lahku läinud, lest et nad ühisele otsusele
jõuda ei jaksanud, missugust mõju ja kuju I n g l i s e k i r i k u l e
andma peaks. taudi ajal suurendatud piiskopimõju ärakaotamise poolt oliwad küll kõik, kuid suurem hulk tahtis episkopalkiriku asemele Shoti eeskuju järele täielist Caloini ehk p r e s b y t e r i k i r i k u t panna, millelt paremale ega pahemale poole
lahku ei oleks tohtinud minna. Kuid kerapeade hulgas oli
wäike salk niisuguseid, kes usuasjus mingisugust sundust sallida
ei tahtnud, olgu sundijad flnglikani kiriku piiskopid wõi Calöini kiriku presbyterid, waid kes igale ristikogudusele ja igale
ususeltlile täit u s u s a l l i w u l t nõudsiwad; ühtegi ululiiki ei
pidanud walitsewaks riigiusuks lugema, üksgi ulk ei tohtinud
teile mõju all leista, waid kõik pidiwad ileleiswad (independente) olema ja oma wiisi järel Jumalat paluda wõima. Kuid
ususalliwule mõte oli alles nii uus ja harjumata, et parlament,
waimulik feifus ja suurem hulk rahwast tema wastu ägedalt
wälja astus. Kuna parlament ja rahwas p r e s b y t e r i k i r i k u poole hoidma hakkasiwad, oliwad sõjawäes ululilelt ileleiswate ehk i n d e p e n d e n t i d e poolehoidjad enamuses; Wiimaste eeltwedajaks lai Oomwell. 5el kombel saiwad presbyterlaste ja independentide asemel p a r l a m e n t ja s õ j a w ä g i
üksteise wastaseks, parlament tahtis sõjawäge lahti lasta, kuid
puritani sõjamehed wõtsiwad kuninga wangi, läksiwad üondonisse ja sundisiwad seal parlamenti sõjawäe lahtilaskmise otlult
tagali wõtma. Kumbgi wastane erakond katlus nüüd wangis
kuningat oma poole laada, ja kuningas lubas kord ühte, kord
teilt poolt toetada, kuid tõepoolelt pettis ta mõlemaid. l a lootis, et mõlemad erakonnad üksteise wastu waenu pidades nõr-
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gaks lähemad ja tema fiis jälle mõju ama kätte laab. Kuid
lelle kahekeelle mängu ohmriks langes miimaks kuningas iie.
Sõjamäe kannatus lõppes atla. Sõjamehed hakkalimad ägedalt
nõudma, et kuningas kui kõige meremalamile lüüdlane kohtu
kätte antaks ja kuningamalitlus üleüldfe ära kaotataks. Sõjamäel leilis roabariigi kuju lilma ees, mis manal ajal kõikides
kuullates riikides maksmas oli olnud. Яда parlamendi ena
mus ei tahtnud teda mõtet kuuldagi, maid katlus kuningaga
kakku leppida. Siis ilmus Crommell sõjameestega parlamendi
istumilelaali parlamenti puhastama; ta heitis parlamendilt kõik
presbyterlafed mälja, nii et ainult meel 50—60 independenti
parlamendiliikmeteks jäimad, endiselt armult maemalt kümnes
ala. Sest ajast saadik alimad soldatid terme maa tõsised isandad, kuid õnneks alimad need soldatid, kes mitte palga- ja
saagihimus sõtta ei olnud läinud, maid oma ulu ja mahadule
kaitseks. Tõfine umroaim ja karsked elukombed malitlelimad
neid karedaid sõjamehi; ei mandumist ega õnnemängimist,
ei priiskamist ega lademat elu ei sallinud nad. palme
ja jutlus ning läbirääkimised politika ja ulu üle olimad nende ajamiide. Nende „puhastatud" parlament, mida
pilgates
„peraparlamendiks"
hüüdma hakati,
alutas erakorrolile kohtu, kelle kätte otlustamine kuninga üle
anti. Charles I. ei tunnistanud kohut ama kohta mitte Õigufemõimulileks, kuid liisgi mõistis kohus tema kui „tiranni, äraandja,
martluka ja riigimaenlale" l u r m a . Surmaatlus laadeti kuninga enele Whitehall'i (1. ueithaal) lasli ees Hondonis täide
(1649). Kuninglikult ja kindla meelega läks Charles 1. tapaJamale. Peale kuninga lurma kuulutati kuningamõim ja ülemkada, kui „ilmaasjata ja kardetamad" alutuled, lõppenuks ja
anti malitlus parlamendi malitud 41-liikmelife riiginõuukogu
kätte, kuna „peraparlament" ile seaduseandjaks kaguks edali jäi.
8. I n g l i s e m a b a r i i k (1649—1653). — Inglile mabariigi põhjendajad alimad käputäis independentilid, kelle käes
riigi lõjamägi oli. Kuna nad uluasjas täit südametunnistuse
mabadult naudlimad, alimad nad palitililelt lelle armamile paalt,
et ülemmaim riigis rähma käes peab alema; leda õpetult alimad Caloini järeltulijad juba 16. aastalajal kuulutama hakanud.
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Uue wabariigi Walitsuse liikmete hulgas oli mehi, kes oma
waimuannete ja puhtute püüete pooleft otfe hiilgasiwad. Cromwe 11 i karwal oli tähtfam mees riiginõuukogus H e n r y V a n e
{1. ueen), aadelimees, kes terwe oma elu wabadatele oli pühendanud, l a põlgas kõike wägiwalda, oli presbyterlaste parlamendist Väljaheitmise ja weel waljumalt kuninga lurmaloatmise wastu healt tõstnud; kui aga nüüd wabariik, tema püüdmiste siht, käes oli, heitis to hea meelega tema teenistusesse.
Huulik M i ! t o n , keda Inglise luuletajate hulgas Shakespeare
kõrwal kõige suuremaks pidada tuleb, kuulsa lugulaulu „Kadunud paradiisi" sünnitaja, oli juba waremalt südametunnistusejo lõnawabadult tublide kirjatükkidega kaitsnud jo põhjendas
nüüd, kui riigisekretär noore wabariigi teenistusesse astudes,
wägiwaldse kuninga surmamõistmist Curopa ees osawasti. Wabariigi! oli raske algus. Inglile rahwa suuremal osal ei olnud
uuelt riigikujult mingisugust arusaamist, alalt oli rahwas wabariigi
wastu otle waenuline. Iirimaal kuulutati surma loodetud kuninga
poeg Charles II. kuningaks. Kegi Calüini usku lhotlaled
ei tahtnud wabariik! kuuldagi ja wõtsiwad Charles ll-se heaks
sõjariistad kätte. Iseäranis ei jõudnud wäljamaa riigid, olgu
nad katoliku wõi protestandi usku, Inglile kuninga tapjaid
küllalt hurjutada. Haagis ja Madridis tapeti Inglile saadikud
ära, ja walitsused ei leidnud mitte tarwis olewat saadikute tapjaid karistada. Nagu omal ajal meregõölid Hispania laewu,
nii riisusiwad nüüd kuninga poolehoidjad wabariigi omasid mere! ; ka leidsiwad nad kõigis Europa sadamates warju ja kaitset. — Kuid wabariigi asutajad oliwad tugewad selles ulus, et
nad oma maale wabaduse oliwad kinkinud. С г a m w e 11 läks
I i r i m a a l e ja maksis protestantlaste furmalaatmiste eelt
hirmm wihaga kätte. Tuhandete kaupa tapeti iirlasi ärawõidetud linnades maha, tuhandate kaupa aeti neid oma maade
pealt ja taludest minema jo anti nende warandus siia asuma
saadetud inglaste kätte. Siis häwitas Cromroel! kahes lahingus
5 h о t i wäe ära ja sundis lhotlaled wabariigiga lepingusse astuma ; waewalt jõudis Charles 11. wangilattumile eelt üle
mere põgeneda. Seilama! ajal loetus U o n e , kui merenõuukogu eesistuja, wägewa sõjalaevastiku ja pani talle tubli mehe

juhatajaks, R o b e r t B l a k e (I. bleek), kes enne puntanlaste
wäes maaohroitfer olnud ja wiimaks oma aastasaja kõige kuulsamaks rnerekangelafeks lai. Kui ta oma laewastikuga merel
ilmus, kuninga poolehoidjad mereröövlid ära häwitas ja iga
ekliteo eelt mõõdukalt, aga kindlalt talu nõudis, liis hakkasiwad €uropa riigid Inglile wabariigi ees wärisema ja tõttasiwad
temaga rahu wõi koguni lepinguid tegema. Majorini nõuuandel laotis noor Couis XIV. Cromwellile oma käega kirjutatud kirja,
et teda Hispania wastu lepingut tegema meelitada. Raskelt
karistada mi H o l l a n d i wabariik, kes oma uue wenna wastu
waenu üles oli näidanud. Stuartid oliwad Inglile mereasjad
hääletusesse jätnud jo seda juhtumilt oliwad hollandlased tarwitanud, et terwet meretagult kaubitlult Inglismaa ja ta alumaade wahel oma kätte kiskuda, Nüüd wõtsiwad inglased
selle kaubitsule nende käelt ühe hoobiga ära, lelt parlament
andis 1651 n. n. l a e w a l õ i d u - s e a d u s e wälja (aet of
navigation), mis wõõrastele laewadele ära keelas peale oma
kauba muud kaupa Inglismaale ja tema alumaadele wedada.
Nii ei jäänud Hollandi laewadele enam mingit tööd üle. Selle
leadule päralt tõulis inglaste ja hollandlaste wahel luur merelõda; selle jooksul löödi 15 kuu sees 10 merelahingut, muilt
Inglile Kanalis, muilt Wahe meres. Niihästi hollandlased oma
julgete admiralide Tromp'i ja de R u y t e r ' i all, kui ka inglased 6 1 a k e ja Penn'i juhatule! tegiwad oma waprusega otle
imetegulid. Wiimaks lahkus Õnn hollandlastelt. Kui nad päris ära kurnatud oliwad, ei jäänud neile muud nõuu üle kui
rahu paluda. Inglile merewõim oli elimeleks maailmas laanud.
9. C r o m r o e l l i w a l i t s u s (1653—1658). — Inglile
wabariik ei olnud laia rahwahulga leas kunagi poolehoidmist
leidnud, ja sellepärast pidiwad tema põhjendajad peagi nägema,
et riigikord, mis rahwale peale sunnitakse, ainult liiwa peale
asutatud on. Kohe peale rahutegemist Hollandiga langes Inglile wabariik kokku. Cromroell, kes soldatite ebajumalaks
laanud oli, hakkas uuelt tülilt parlamendi ja sõjawäe wahel
kinni ja ajas ka weel rahwa-alemikkude kogu jätiled, n. n.
„peraparlamendi" ning riiginõuukogu laiali. Selle löögiga kiskus fa ainuvalitsuse oma kätte. la ei olnud ialgi lelle

arwamise poolt olnud, et іііетшбіт riigis rahroa käes olema
peab, waia oli ikka tarwilikuks arwanud, et rahroa üle ifefeilaw wõim walitsegu, kelle tahtmine aga rahwa-alemikkude
kogu ehk parlamendi tahtmise külge seotud olgu. l a tundis
eneses jõudu ja osawalt küll, et riigijuhtimist enese katte wõtta,
ja ka auuahnus ei puudunud tal leks. Wabariigi kindlaksjäämilt ei uskunud ta juha muidugi mitte, ja nii otsustas ta jälle
endist ainuwalitrnst maksma panna, ainult selle wähega, et
Stuartite asemel Cromwellid troonile astuwad. Kuid sõjawägi,
kes tema tugi oli, ei oleks sellega ialgi päri olnud, et kuningawõim jälle laula elusse kutsutaks; seepärast jättis Cromtoell
wabariigi nimepidi alles jo laskis end Inglismaa „protektoriks", s. e. kaitsjaks, ehk „lord p r o t e k t o r i k s " nimetada.
Muidu aga walitses ta täitsa wana kuningriigi waimus, kutsus
parlamentis kokku ja seadis ülemkoja jälle ametisse, (t aga
nüüd peale kuningriiklaste ja presbyterlaste ka wahariiklased
tema mustasteks lõiwad, siis walis rahwas omale niisugused
asemikud, kes kas Cromroelli enese wõi tema uutmoodu ainuwalitsule wastased oliwad; see andis lordprotektorile põhjust
mitu parlamenti üksteise järele koju saata. Cromtuelli wõim
põhjenes ainult s õ j a w ä e peäl. Sõjawäe laotas ta üle terwe
maa laiali ja wõis sel kombel iga mässukatset juba tema tärkamisel ära sumbutada; tema salakuulajad nuuskiliwad kõik tema
wastu eluletõuswad wandefeltfid üles. Nii oli Inglise rahwas
oma mäslu lõpul jult lellesse seisukorda jõudnud, mille eelt ta
end mässu abil oli hoida tahtnud, nimelt sõjawäe najale toetatud ainuwalitsule alla. Muidu aga juhtis uus ainuwalitleja
riiki wõimsalt ja targalt, õigus ja seadus hakkasiwad kindlamalt maksma kui ialgi enne, ainult oma wõimu kallale ei
lubanud Crornroell kedagi kangutama tulla. Independentide
põhjusmõtte järel andis Cromroell kõikidele ululiikidele, peäle
katoliklaste, urnwabadufe ja lubas isegi põlatud juutidele Condoms linagogi asutada. Ta kiskus Inglismaa käelt küll li semise wabaduse ära, kuid wälimises politikas tõstis ta riigi
hiilguse kõrgele, (nne, Stuartite ajal, ei pandud Inglismaad
(uropa riikide keskel mitte enam tähele, kui mõnda wäikest
riiki, nagu Sokli kuurwürstiriiki wõi Veneria wabariiki, kuid
J. Sitska, Üleüldine ajalugu 111.

!0

146

Cromroelli lõjatoäe ja wabariigi all äiutatud fõjalaetoastiku läbi
lai Inglismaa üheks Kaige enam kardetud riigiks Europas. Protektor laotis prantsusmaale abiroäge H i s p a n i a wastu, wõttis
D ü n k i r c h e n i linno ära, misläbi Inglismaa oma jala jälle
mannermaale toetas, jo lai hispanlaste käelt kaunima flntilli
laare, J a m a i k a , Inglile alla. Curopa protestandid waatalicoad Cromroelli kui uue Gustaf Adolfi peäle, kes neid warjama
pidi. niikaua kui tema elas, ei liigutatud prantsusmaal hugenottidel mitte juuklekarwagi.
Kui Saoojamaa hertlog oma
Яірі orgudes aluwaid protestantlali togo kiulama hakkas, oli
tagakiulamile lõpetamileks lellelt küllalt, kui Cromtoell kord
ähwardas. Koguni paawlt loowitas katoliku würstidea mõõtu
pidada, lelt muidu oli karta, et ta Rooma Sant' flngeJo (1. lantdndlhelo) kindlules Inglile suurtükkide kõminat kuulda laab.
Keset leda auu jo hiilgust suri Crommell ära jo maeti kuningliku toredusega maha.
10. S t u a r t i t e r e s t a u r a t s i o n . — Cromwell ei olnud küll kuninga nime, mis parlament talle pakkus, wastu
wõtnud, kuid lugupidamine tema wastu oli siisgi nii luur, et
tema poeg R i c h a r d (1. ritfherd) ilma wastupanemata tema järeltulijaks protektori-ametis tunnistati. Kuid uue! protektoril ei
olnud lugugi sõjamehe annet jo seepärast ei pidanud wägi temalt lugu. pool tahtes, pool tahtmata aslus to oma ametilt
tagali, jo nüüd katsusiwad teised lõjaülemad Cromwelli alemele
sõjawäe ja riigi etteotsa laada. Riigis hakkas hole korratus
walitsema, jo Vane ning teiste katsed, kindlat wabariiklist korda
maksma panna, läksiwad kõik nurja. Üks kindral, ГГІопск,
kes Shotirnaal sõjawäge juhatas, mõtles riiki uuesti seaduslikule
alusele seada, läks oma wäega Inglismaale ja leidis rahwa
poolt toetult. lema eestwõttel tuli p i k k p a r l a m e n t , mis
nüüd ainukene seaduslik wõim riigis oli, weel kord kokku,
et enele lõppu jo uue parlamendi walimisi wälja kuulutada.
Awalik arwamine oli korratuste mõjul nii wäga muutunud, et
uuel parlamendil kindral Monck'iga ühes nõuus midagi kiiremat
teha ei olnud, kui endilt kuningalugu jälle Inglile troonile
tagali kutluda. Surma loodetud Charles 14e poeg Charles 11.,
kes lel ajal mannermaal elas, oli walmis tagali tulema, laotis
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omalt poolt parlamendi kätte manifesti, milles ta amnestiat
(üleüldift andeksandmist) ja uluwabadult tõotas. Parlament
otsustas, et wana seäduse järele ka edaspidi riigi ülemwoim
kuninga, alamkoja ja ülemkoja käes üheskoos aigu. fl. 1660
tuli Charles 11. Condonisfe tagan', kuna rahroas rõõmul hõiskas.
5eda toimetult hüütakse Inglise ajaloos 5 t u a r t i te r e s t a u r a t s i on i k s ehk tagasikutsumiseks. Koik rahwas oli seda
soowinud, ainult puritani usku sõjawägi ei tahtnud seda mitte.
Kuid ühile juhatule puudusel on' tema üksmeel ja mõju häwinenud jo wiimaks lahutati sõjawägi koolt päris ära. Amnestia ja
uluwadadule tõotulelt hoolimata laskis Charles ll. oma poolehoidjaid wiha lees möllama hakata. Niipea kui troon kindlasti tema käes oli, ei arwanud ta enam tarwis olewat lana
pidada. Cromwelli surnukeha kisti haualt wälja, poodi üles,
raiuti neljaks katki jo põletati ära. Ühes kolmeteistkümne
„kuningatapjaga" pidi ka auus Va ne, wadariiklaste pea, tapalawale minema, ja M i l t o n , kes wabariiki ustawalt teeninud oli jo temale kuni surmatunnini truuks jäi, pidi peaaegu
sellesama laotuse alaliseks saama. Kirikuwalitsus anti jälle
piiskoppide kätte jo puritanlasi hakati kibedasti taga kiusama.
11. С h a r 1 es 11. (1660—1685). — Uus kuningas oli
wilets walitseja, kes lodewat elu elas, priiskas ja sellejuures
tähtsad riigiasjad hääletusesse jättis, Ta langes õtse rahwa
põlgtuse alla, kui to rahanäljas tähtsa D ü n к i r eh e n i, mis
Cromwell riigile juurde wõitnud, prantsusmaale ä r a m ü ü s ,
jo kui ilmliks tuli, et to kolmemiljonilise aastapalga eelt enele
täitsa 5 o u i s XlV-ma käsualuseks alandanud jo kohustuse oma
peale wõtnud oli temale sõjaajal merel ja maal abi anda jo
ise katoliku usku minna. Katoliku ulu nimigi tuletas juba
inglastele Werife Шагу tuleriitalid, armadat, püslirohu-wandeleltli ja protestantlaste mahatapmilt Iirimaal meelde. Kui liis
kuninga wend J a m e s , Уогкі hertlog, awalikult katoliku usku
läks, kui tähtsamad kohad riigiwalitluses ja sõjawäes käraliklaste kätte anti, siis hakkasiwad liiamaalsed kuninga poolehoidjadgi kahtlema, parlament, kes alguses agaramalt kuninga poole
hoidnud oli kui kuningas ise, andis n. n. w a n d e l e a d u l e
(test-act) wälja (1673), mis nõudis, et keegi midagi awalikku
10*
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ametit oma kätte faada ei tohi, kes mitte mandunud ei ole,
et ta riigiufu poole hoiab; selleläbi tõrjuti kõik katoliklased
riigiametilt eemale. Järgmine parlament näitas oma umbusuldult kuninga mastu selleläbi üles, et ta kuulsa Habeas eorpusleadule mälja andis (1679). Selles seaduses korrati täielikumalt
Magna eharta määrust, et iga wangilattunud inglane ehk tema
oleme! tema sugulased wõi tuttawad kirjalikku seletust mangipanemise põhjuse üle, ühtlasi ka kohtu kätte andmist 24 tunni
jooksul nõuda mõimad; alles kohus roõis mangisolemilt pikendada, aga ka wangiwõetud inimelt lahti lasta ja temale Võimalust anda ülekohtuse wabaduleriisumise eelt kaebtust tõsta.
Peale selle mattis rahwapartei küsimuse üles: kas mõib Уогкі
hertsog, kes katoliku usku läinud, Inglile troonile laada, kui Charles 11. ilma lapsi järele jätmata lureb. See küsimus lahutas
rähma uuesti kahte erakonda, mis kamalerilid ja kerapäid
meelde tuletafimad: kojapartei, kes James'i poolt oli, hakkas
oma mastaleid m h i g'ideks kutluma — sõimunimi, mis muidu
Shoti mäslulistele protestandi usu hullustajatele anti, kuna
rahmapartei selle mastu kojapartei liikmeid t о ry'deks nimetas;
leda lõimunime kandlimad muidu katoliku usku rõõmlid Iirimaal. Nimed jäiwad kestma, kuid kaotalimad lõimumaigu juurelt ära, ja weel tänapäem on Inglismaal wanameelle nimi
tory, mabameelle nimi aga rohig. Kummagilt poolt hakati
parteituhinas inetuid tempusid tegema. Whigid süüdistalimad
ülekohtuselt mastaleid, need olla uue püssirohu-mandeleltli asutanud, ja laatlimad maletunnistajate märal hulk kõrgelt loolt
toryfid tapalamale. Kuid nende ülekohtuste tapmiste tagajärjel lõi amalik armumine jälle kuninga poole, kes juhult tarmitas: ta laskis mhigimeelelile parlamendi lahti ja tõstis nüüd
mastaste peale omalt poolt lalaleltli alutamile päralt lüüdi.
Whigide peamehed pidimad lurma minema, paljud maklimad
luuri trahmilummalid; üks Hampdeni järeltulija maklis näit.
40.000 lterlingnaela.
12. S t u a r t i t e t r o o n i l t t õ u k a m i n e ja Õiguste
k u u l u t a m i n e (1688—1689). — Kui Charles 11. luri (1685),
katsus noor M a n m o u t h i (l. mõnmõls) h e r t l о g, tema määrpoeg, mhigide abil uue kuninga J a m e s 11-se mastu mäslu
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tõsta. Kuid kerge waewaga lai James temalt jagu ja laatis ta
tapalavale. Ülemkohtunik J e f f r e y s (1. dfhe'ffris), kes kaigi
werejänuate ja mõjualuste kohtunikkude eeskuju on, käis
maakonnalt maakonda jo laatis 350 mäslulalt noore hertsogi
kaaslüüdlastena wõllasle. Üks naesterahwas põletati elulalt
ära, lellepäralt et to ühele põgenejale peawarju oli andnud,
ja peäle 800 »nimele müüdi mere taha orjaks. James li., kõwa
lüdamega jo tölbi mõistulega mees, ei olnud minewikalt midagi õppust wõtnud. l a alutas leiswa sõjawäe, ütles, et tal
Õigus on oma arwamise järele seadust täita wõi täitmata jätta
ja ka mõnele teilele lubada seäduse wastu käia. Sellepärast
nimetas ta, teft-aktift hoolimata, tähtsate riigiametite peäle
katolikias! ja laskis nende eest protestantlased lahti, heitis piiskopid, kes tema leadusewastaseid tegusid mitte heaks kiita ei
tahtnud, wangihoonesse jo hakkas juha Rooma paawstiga nõuu
pidama, kuidas Inglismaad paawsti mõju alla tagasi laada. €t
oma rahwa wastu leljatuge leida, alandas ka tema, nagu tema
eelkäijagi, end Eouis XlV-ma kälualuleks, ja leda jult lel ajal,
kui kõikide riikide protestantlaled ahastusega nende hirmutegude peale waatasiwad, mis Flantes'i edikti tühjakstunnistamise
kannul käisiwad. Kuid weelgi kannatas rahwas waikselt, lootes, et peale Jamesi lurma troon tema tütre ГПагу kätte läheb,
kes protestandi usku ja Hollandi maawalitlejal, Orange Wilhelmil, mehel oli. Kui aga Jamesi teisel abikaasal poeg sündis
ja lee katoliku usku ristiti, siis oli kõik tulewikulootus kadunud; isegi toryd arwasiwad nüüd mässu tõstmiseks silmapilgu
kätte tulnud olewat. Nende juhid rääkisiwad whigidega kokku
ja mõlemad erakonnad katsusiwad Jameli wäimehe O r a n g e
W i l h e l m 111-ma omale appi. Wilhelmi püüe oli Inglismaad
ülemeelse Houis XlV-ma mõju alt lahti kangutada, sellepärast
wõttis ta kutse wastu, purjetas oma laewastikuga Inglile randa,
wiis oma sõjawäe maale ja läks Handoni peale. James oleks
nüüd hea meelega järele andnud, kuid kõik jätsiwad ta maha;
ilegi tema sõjawägi hõiskas Wilhelmile wastu. James pidi
prantsusmaale põgenema, kus to Couis XlV-ma käelt armupalka
laama hakkas. Wilhelm 111. kutlus „konwendi", l. o. ilma kuningata parlamendi kokku, kes Inglile trooni tühjaks tunnistas,
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lelt et James II. rähmaga tehtud lepingu rikkunud ja roäljamaale põgenedes trääni maha jätnud oli. Tühjaks jäänud
träänile kutlus parlament Wilhelmi ja tema abikaasa ГПагу.
Kuid läinud aja juhtumised alirnad parlamendi ettemaatlikuks
teinud, sellepärast naudis ta Wilhelmi käest, et ta ä i g u s t e k u u l u t u s e l e (declaration of rights, 1. diklereelhn aro raits)
alla kirjutaks, mida Wilhelm ka tegi (1689). öigustekuulutules aliwad Inglile rahwa wabadused üles laetud, millede rikkumise pärast rahwas kuningate wastu üles oli astunud: kuningas ei rohi enam kedagi inimest seäduse täitmiselt wabastada;
maklulid tohib ta ainult parlamendi otsule põhjal lisle nõuda;
seiswa sõjawäe pidamiseks on parlamendi luba tarwis; riigi
kodanikkudel on õigus kuningale ja parlamendile palweid ning
kaebtusi lisle anda; parlamendis peetud kõnede eelt ei tohi
kedagi wastutulele wõtta; walijad wõiwad wabalt rahwaalemikka walida. Ühtlafi keelati Õigustekuulutules ära lüüdlastele h a l a s t a m a t a j a m i t t e - h a r i l i k k u k a r i s t u s i
peale panna ja anti igale kohtualusele õigus, ametlistest kohtunikkudelt mööda minna ja oma kaaskodanikkude ehk n. n.
w a n n u t a t u d m e e s t e otlule alla heita. Wannutatud meeste
kohtuid peawad inglaled kõige mõjulamaks kaitleks ülekohtuste
hukkamõiltmiste wastu. Warsti peäle lelle kuulutati u l u l a 11 i w u l e leadus wälja ja põhjendati tlenluri ärakaotamile läbi
t r ü k i w a b a d u s , mis luure Inglile ajalookirjutaja JTlacaulay
(I. mekaole) lõnade järele wabadalt ja edu enam edali aidanud
on, kui Magna Charta ja õigustekuulutus. Irükiwabadule ajalt
laadik lai awalik arwamine Inglismaal wõimuks, millelt walitsus mitte lahku minna ei tohtinud.
13. S u u r b r i t a n n i a r i i g i t õ u s m i n e . — (nam
kui poole aastasaja pikkuste wõitluste järel oli Inglile rahwas
wabadale wiimaks lõpulikult kätte wõidelnud. Kuningavõim
pidi need kitsendused, mis põhjusseadus ehk konstituthon ette
kirjutas, makswaks tunnistama. Seega oli Inglismaa esimeseks
uue aja k o n s t i t u t l i o n i r i i g i k s muutunud. Nagu inglaled,
nii tunnistasiwad ka l h o t l a led Wilhelm lll-ma oma kuningaks; ainult i i r l a s e d , kellele prantsusmaa raha ja abiwäge
andis, wõtsiwad James il-fe heaks sõjariistad kätte, kuid Wil-
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heim 111. heitis nad roäeroõimuga alla. Kui ta auusa Walitsuse
järel a. 1702 ilma lapsi järel jätmata furi, andis parlament
trooni tema naeseõe flnn ele, kes James 11-le noorem tütar ja
protestandi ulus üles kaswatatud oli, kuna James ll-fe katoliku
usku poeg kõrwale jäeti. Wiimane katsus Hispania päranduseloja ajal 5 h о t i m a a 1 omale poolehoidjaid sobitada, kuid katle
tagajärg oli ainult lee, et mõlema maa parlamendid järgmile
otlule tegiwad (1707): Inglismaa ja Shotimaa, kellel James 1-lt'
laadik ainult üks ja leelama kuningas olnud, astugu nüüd S u u r b r i t a n n i a nime all üheks riigiks kokku, millel Üks ja seesama parlament ning ühed jo needsamad seadused olgu. peäle
flnne surma kutsuti parlamendi otsusel Hannoueri kuurwürlt
Georg, kes ema poolt James 1-le järeltulija oli, Inglile troonile.
Uus kuningas, kes Inglile keeltgi ei oskanud, hoolitses oma
äakla kuurwürstiriigi eelt palju enam, kui oma uue kuningriigi eest, kuhu ta ainult harwa nagu wõõrsile tuli. Tema all
läks parlamendi wõim weel suuremaks, kuna kuninga wõim
ikka enam kahanes. Kuningal oli küll õigus parlamendi otsusid kinnitamata jätta jo neid selleläbi maksma hakkamast keelda,
kuid Wilhelm lll-malt saadik ei tarwitanud üksgi kuningas enam
oma keelu- ehk veto-õ\Qü\i. Ka mi pruugiks, et k u n i n g a s
ainult niilugused ministrid ametisse paneb,
k e d a p a r l a m e n d i e n a m u s u s a l d a b , ilma lelle peale
waatamata, kas nad kuningale enesele meelt mööda wõi wastumeelt on. Nii oli riigi saatuse juhtimine tõepoolest parlamendi
käes. Seega tuletab Inglile parlament oma ajalooliku tähtlule
poolelt Rooma wabariigi senatit meelde. Ajalugu paneb Hannoveri soolt kuningaid, George (1. dlhordsh) (limelt (1714—1727),
George Teilt (1727—1760), George Kolmandat (1760—1820)
ja George Neljandat (1820—1837) wähe tähele, seda enam aga
suuri selle aja parlamenditegelali W a i p a l e (l. wollpool),
Pitt'i Wanemat ja Nooremat ning ?ox'i, kes kui ministrid
maad walitsesiwad. — Suurbritannia riigis oli niisamasugune
wabadus alet kui Hollandis ja niisamasugune suur ja ühetaoline
rahwas nagu Prantsusmaal. Kahe maa head küljed oliwad liin
ühel maal kaas; sellepärast tõusis Inglismaa kõrgemale kui kumbgi
neilt kahelt maalt. Wiimaste Stuartite all oli Inglismaa Prant-
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fusmaa kamaluteks langenud, kuid Wilhelm 111-ma all tõufis ta
korraga €uropa wabadale kilbiks Prantsale kuningate auuahnere
plaanide wastu. 5a H o u g u e merelahinguga lai ta waütlule
merel ama kätte, ja ITlarlborough wõidud Hispania päranduseloja puhul näitasiwad, missugune kardetaw waenlane ta ka
kuiwal maal alla wõid. Ühtlasi ali tema alumaade arw kiirelt kaswamas. Wõitluse jaaklul kuninga ja parlamendi wahel ali P Õ h j a - f l m e r i k a s f e üks Inglile alandus teile järel
tekkinud, ja Jda-Jndia kaubafelts ali € e s - J n d i a s enelele jalatuge muretlenud, kuna ta idarannas Madrali, läänerannas
Bombay ja Gangefe jõesuus kalameeste küla Goroindpuri omandas, millelt kiiresti hiiglalinn K a l k u t t a wälja kaswas. Nagu
Europas, nii pidi Suurbritannia ka teistes ilmajagudes ja merel ileäranis P r a n t s a l e mõju wasta wälja astuma; terwe
18. aastalaja jaaklul oli Inglile politikameeste pea-ülesandeks
leda wõitlejat riiki kõrwale ning maha suruda. Suures merelõjas, mida Huftria pärandulelõjaga ühel ajal peeti, näitas Inglile laewastik jälle hiilgawalt oma wõimu Prantfufe laewastika
üle, ja leitsmeaastale loja ajal huwitas Inglismaa prantslaste alumaad Põhja-Amerikas ja €es-lndias ühekorraga ära, nii et ta! liin
enam ühtegi riiki wõiltlemas ei olnud. — Nii oli Inglismaa oma
laewastikuga ja oma alumaadega kõigilt teistelt riikidelt ette
laanud, ja jõudis nüüd ka weel kaubitlemiles maailmaturul
kõigilt teistelt kaugemale. Inglile merekaubitlus oli alles a.
1650 wiis korda wähem olnud kui Hollandi oma, aga juba 1750
oli ta Hollandilt kaugele ette jõudnud. Inglile tööstus oli õitsema hakanud, lest et riigiwalitsus teda liin wähem kui kusagi! mujal oma seadluste ja korraldustega takistamas oli. Waimuka shotlale J a m e s W õ t t i (I. uott) leitud aurumalin (1764)
ja puusepa H a r g r e a aes'i (I. hdrgreews, 1767) ning juukselõikaja flrkroright'i (1. ärkrait) leitud ketramisemasin katsusiwad Inglise suurtööstuse elusse. Ka maapõue rikkusid, iseäranis „muste teemantisid" (I. о. kiwilütt) hakati ikka agaramalt
wälja kaewama. põllutöölised, kes wabariigi ajal mõilamaksudelt
ja teategemilest lahti oliwad laanud, ei jäänud teistelt tööharudelt
mitte maha. Nii tõttas Suurbritannia 18. aastalaja jaaklul suurte
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sammudega edafi ja jõudis politikaroõimu ja kaubitsemise, laewosõidu ning tööstufe fuurufe tõttu nii kõrgele, kui leda ajaloos enne mitte nähtud ei ole.
III. fluftria- ja Preisimaa.
1.
fluHriarnaa
k u n i B e l g r a d i r a h u n i (1739).
— Peäle 30-aastafe loja lõppu jäiwad 5akfarnaa piirid wälimiste naabrite wastu umbes poolteistsada aastat õtsa suuremalt jaolt endisteks, kuid seespidi langes äaklamaa wäikestesse
wilrstiriigikestesse, mida arwu poolelt sajandeid oli ja mille
würstid ning würstikeled igaüks oma maakest kui piiramata
ainuwalitsejad ehk luwerenid (Prants, k. souverain) juhtisiwad.
Nende walitsejate tegewuse! muud tähtsust ei ole, kui et nad
oma toreda kojaelu jo suurte sõjawäe-kuludega oma alamaid
rohkesti wälja kurnasiwad. Ainult kahes Saksamaa riigis,
Aultrias jo Preisimaal, tuksus wärskem politiline elu; sel põhjusel hakkasiwad need mõlemad riigid ka kiiresti suureks kaswama. — A u s t r i a wõitis oma tähtsale keiser 5 e o p o l d 1-se
(1657—1705) all, kelle ajal t ü r k l a s e d hiilgawate wõitluste
läbi Curopat ähwardamaa tagasi tõrjuti. ITlohammedi ja 5uleimani järeltulijad Türgi walitsejad ehk sultanid oliwad nõrgad
mehed, kes lallisiwad, et nende asemel „luurwelirid" (kõige
kõrgemad riigiametnikud) riigiasju juhtisiwad. Kuid weel oli
Buda linn Ungrias türklaste käes, ja weel kord ajasiwad Türgi
wäed a. 1683 Europa hirmu täis. U n g a r l a s e d , kelle wabadust 5eopold 1. ähwardas, kudusiwad omale türklased appi,
jo need tuliwad luurweliri K a r a M u s t a f a juhatuse all
200.000 mehega Wieni alla. Uinn oleks waprust Vastupanemisest hoolimata peaaegu nende kätte langenud; kuid Ceopoldi
sõjapealik, Cothringi h e r t s o g K a r l , kelle louis XIV. tema
riigilt ära ajanud ja kes liis Aultria teenistulesle astunud oli,
lai Saku" ja Baieri kuurvürstide käelt abi, peale lelle ka weel
wapra Poola kuninga J a n S o b i e s k i käelt, kes ile terwe
lõjawäega appi ilmus, Sakslased ja poolakad saiwad Wieni
linna müüride al! ühel jõuul türklastelt jagu, keda arwu poolelt küll enam oli. See wõit lai pööripäewaks Jda-€uropa
riikide laotuses. C o t h r i n g i h e r t l o g K a r l wõttis Buda
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linna türklaste Käelt tormijooksul ära ja lai neid meel kord
m o h a s ' i (I. möhatmi) lahingus. Teine fluftria sõjapealik,
p r i n t s Eugen, roõitis peale lelle tiirklaled lõpulikult ära.
Ka tema oli wõõrlilt pärit, nimelt Saaojamaalt, oli Prantfusmaal sündinud; aga et £ouis XIV. lellelt nooreltmehelt tema
nõrga käsmu ja kehma wälimule päralt ei hoolinud, TÜs läks
ta Wieni, kus ta ruttu kõrgele tõulis. Z e n t a linna juures,
TiHa (1. tisla) jõe kaldal, lai ta türklaste üle otsustama wõidu
(1697): 30.000 waenlalt lai lel puhul jaolt Tifja laenetes,
jaolt lõjatules otla. Karlocoirj'i rahus (1699) lai Ruftria
Türgi käelt pea terme Ungria-, Slamonia- ja Siebenbürgenimaa
omale. — Weel luuremat huigult tõi prints Eugen, fluftria luurem sõjapealik ja riigitegelane, Ceopold Me poegadele, J o l e p h Me
(1705—1711) ja K a r l Vl-le (1711 — 1740), oma roõitude
läbi H i s p a n i a p ä r a n d u l e l õ j a s , mille tagajärjel ta
Habsburgidele В e 1 g i a, L o m b a r d i a ja N a p o l i mõitis.
Siis astus ta jälle türklaste wastu, lõi neid 1716 P e t e r r o a r d e i n i juures, mattis tugema kindlale B e l g r a d i ära ja lai
rahulepingu läbi 1718 flultriale hulga maid juurde, nimelt
õ a n a t i , l. a. miimle ala Ungriamaad, põhjapoolse S e r b i a
ja W a I a eh i a kuni fllutalt saadik. Kuid ta lai ile meel näha,
et üks jagu tema mõidetud maid jälle kaotli läks. Karl VI.
legas end Poola kuningamalimile loosle ja lai nii liis omale
Prantlusmaa maenlaleks. Elatanud prints Eugen ei olnud lellele järgnemas „Poola pärandulelõjas" mitte õnnelik, ja keiler
Karl VI. pidi 1735 N a p o l i ja 5 i с i 1 i a Hispania В о u r b on i d e lugulastele ära andma. Kui keiler Karl peale oma luure
lõjapealiku lurma (1736) laadud kahju türklaste kulul tala teha
tahtis, ei õnnestanud lõda jällegi mitte ja ta pidi B e l g r a d i
rahus (1739) lelle kindlale, peale lelle Serbia ja Walachia laltanile tagali andma. Sellelt hoolimata oli flultria riik liisgi
meel murroõim Europas; küll ei olnud tema malitlejal kui
Püha Rooma riigi keisril midagi tähtsalt, kuid keisri pärismaad
tegimad ta üheks kõige mõimlamaks malitlejaks Europas.
2. S u u r k u u r m ü r l t (1640—1638). — Nagu endine
piirimaa flultria (Marlgrafschafi Oesterreich) Habsburi tõugu
ma Ütlejate all flufrria-Ungria suurriigiks kosmos, nii lai endi-
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selt piirimaalt B r a n d e n b u r i f t '(Markgrafschaft Brandenburg) P r e i l i suurriik Shroaabimaalt pärit alewa H o h e n z o l l e r n i tõugu walitsejate all, kes Konstanzi kirikukogu
ajal keiser Sigismundi käelt Brandenburi piirimaa omale laenuks saanad oliwad (1415). 17. aastasaja algul kaswas nende
laenuriik poole suuremaks, feft lel ajal saiwad nad päranduse
teel К1 ei)e nertlogiriigi ja mõned muud maad Rheini jõe ääres
omale, peale selle a. 1618 weel p r e i l i hertfogiriigi (praeguse
Ida-Preifi maakonna), endise Sõkla ordumaa, kus endile Hohenzollerni tõugu ordumeistri fllbrechti sugu ära kustunud oli.
Wertfali rahu läbi (1648) sai Brandenburi Preisi riik jälle hulk
maad juurde, nimelt suurema jao P o m m e r i m a a d jo M a g d e b u r i linna. Selleaegne sugukonna pea f r i e d r i c h Wilh e l m , keda S u u r e k s k u u r w i l r s t i k s kutlutakle (1640
—1688) oli juba nii tugew, et Europa riigid oma asju arendades enam temalt mööda minna ei laanud, €t oma maid,
mis tükkide kaupa üksteiselt lahus oliwad, mõjusamalt kaitsta,
asutas ta seiswa sõjawäe, wõttis lellega pikalt lõjalt ala, mis
lel ajal Rootfi- ja Poolamaa wahel möllas, ja oskas asjo nii
ajada, et ta oma Preili hertlogiriigi Poola lllemwalitlule alt
lahti peästis (1660). Couis ХШ-rna loja puhul Hollandiga lõi
Suur huurwürft rootslastelt lahku, kuna ta siiamaani nendega
enamasti käsikäes käinud oli. la heitis Hollandi poole, rootslased aga hoidsiwad Prantsuse poole ja langesiwad tema maa
peale, kui ta oma sõjawäega ile Rheini ääres wiibis. Kiiresti
tõttas ta koju, lõi rootslasi f e h г b e 11 i n i lahingus (loode
pool Berlini) oma hea ratsawäe tõttu otlustawalt (1675) ja
wõttis Pommerimaa rootslaste käelt oma alla. Nijmegeni rahulepingus jätsiwad tema lepinguosalised ta aga hädasse ja ta
pidi wõidetud maad jälle käelt ära andma. Kuid wõit kuulsa
Rootsi wäe üle tegi Brandenburi nime terwes (uropas lugupeetawaks ja kardetawaks. Oma riigi fifemiles politikas on
Suur kuurwürlt piiramata ainuwalitsuse põhjendaja. Seisuste
asemikud, kes üksikutes riigiolades kaas käisiwad, katsusiwad
oma maade iseäraldusi alal hoida, kuna friedrich Wilhelm jälle
kõiki oma maid ühede jo nendesamade seaduste järele walitseda tahtis; et leda mõtet teoks teha, pidi ta leiluste alemik-

156
kude õigufi rikkuma. Brandenburi Maapäewa ei kutsunud
ta 1653. aastalt saadik enam kakkugi. €t ama wõrdlemisi
suure, seiswa sõjawäe jaoks raha laada, edendas ta Calberti eeskuju järel kaubitfuft ja tööstust ning katsus igawiili 30-aastafe
loja läbi laadud haawu parandada. Kahel kael wõttis ta hugenattilid wastu; peale Nantes'» edikti tühjakstunnistamilt põgenes neid kuni 20.000 immelt tema riiki; liin paniwad nad ama
waranduse, ulinule ja teadmised ama ja riigi kaluks töösle.
3. K u n i n g r i i k P r e i li ma a l (1701). — lema heasüdameline ja edero järeltulija f r i e d r i c h 1. ei tundnud luuremat õnne kui Prantsale kuninga hiilgust ja kajakambeid järele teha. Siisgi lai tema walitsus preili riigile lelleläbi tähtlaks, et ta Hispania parandulelõjalt alawõtmile eelt keiler
leapald l-le kaelt a. 1701 luba wälja kauples end p r e i l i m a a
k u n i n g a k s nimetada. l a ei nimetanud end mitte Brandenburi kuningaks ilhtlali, lelt et keiler Sigismund lelle maa
Hohenzollernitele ainult laenuks ali andnud, waid kuningaks
Preisimaal (König in Preussen) üklinda; a. 1660 ali lee maa
laenu-wahekarra paalamaaga ära lõpetanud, nii et Hohenzollernid ainult siin luweren-walitsejad aliwad. friedlich 1. katsus ka
kui kunstide ja teaduste eest häälitseja ama ümber hiilgust sünnitada, l a asutas H a l l e linna ü l i k o o l i ja B e r l i n i linna
prantsuse eeskuju järel k u n s t i d e - jo t e o d u s t e - a k o d e m i a, kusjuures tal lelle aja suurem teadusemees £ e i b n i z abiks
oli. — Koguni teistsugune mees oli friedlich l-se poeg f r i e d r i c h
W i l h e l m i . (1713—1740). l a oli labase, toore waimuga inimene, kuid sealjuures tark ja kokkuhoidlik peremees oma riigis ; kõrgema hariduse wäärtusest ei mõistnud ta lugu pidada,
kuid riigi hea käekäigu eelt kandis ta tõlilelt haolt. Ilo kutlutud akademialiikmed, muulikamehed ja näitemängijad kihutas ta oma teed, wälwas terawalt ametnikkude järele, kes liin
nagu mujalgi riigi kulu peäl omale rikkalt koguda püüdsiwad,
ja katsus ile igal wiisil raha kokku panna. Ainukene ali,
mille peale to raha raatsis railata, oli tema riigi kohta arwurikas lõjawägi, wiimaks kuni 85.000 meelt luur; » w a n a
d e s l a u l a n e " (Desfau würlt 5eopold) oli lelle wäe witlade,
jala- ja rulikahoopide ning läbi lipu ajamile abil peenikeselt
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wälja koolitanud. Heäranis uhke oli kuningas oma ihupolgu
peäle, kuhu ainult kõige pikemaid mehi wastu wõeti, keda rniljoniliste kulude waral kõigest Curopaft kokku otsiti ja warastati. (t ta peale Põhja sõja, mille lõpul ta tähtsama ош P о ni
me г irna a d Rootsi käest omale sai, muidu ühestgi sõjalt ala ei
wõtnud, waid rahu pidas, liis hakkasiwad Europa walitsejatekojad teda mitmet pidi pilkama, et miks ta sõjawäe ülespidamise peale ilma-aegu raha raiskab; kuid nad ei teadnud aimatagi, missuguse käepideme to sellega oma suurele pojale walmistas.
IV. Poola-, Rootfi- ja Wenemaa.

i. P o o l a r i i k l a g u n e m a s . — Pihastama löönud
sisemisest korrast hoolimata oli Poolamaa weel 17. aastasaja
esimesel poolel kõige wägewam riik Jda-€uropas; alles 30-aastane lada tõi tema nõrkuse ilmliks ja tõstis Rootsimaa tema
asemele wägewamaks riigiks Jda-€uropas. Poolamaa ei oskanud luurest wõitluselt, mis 30 aastat Saksamaad kurnas, omale
mingisugust kasu soetada, waid raiskas lel ajal oma jõudu
Türgi sadade peale. Ka Wenemaa, mis esimeste Romanowi
soost tsaaride all wõimlamaks oli läinud, lundis Poolamaad oma
liimi lääne poolt ida poole pöörama, left lel ajal algas wõitlus
Ukraina päralt, millelt Paala-, lürgi- ja Wenemaa ala wõtsiwad. Kuid peale 30-aastafe loja lõppu tuli Poolal raske wõitlus R o o t s i m a a g a läbi wõidelda. Vala loolt kuningad
Poola troonil (Zygrnunt 111., tema pojad Wladislaro IV. ja Jan
Kalimir) ei jõudnud mitte ära unustada, et Rootli troon õieti
nende oma peaks olema, ja kuigi nad Rootlimaa kohta mõjuda
ei luutnud, liis n i m e t a s i w a d nad endid wähemalt Rootli kuningateks. Kui peale Kristina tagaliastumilt K a r l X. Rootli
troonile astus, liis ei tunnistanudgi J a n K a l i m i r teda enam
Rootli kuningaks; leepäralt tungis Karl X. luure lõjawäega
Poolamaale (1655) jo wõitis pea terwe Poola riigi ära. l a wõttis
pealinna Krakowi ära ja lai kolmepäewales Warfhawi lahingus
(1656) hiilgawa wõidu Jan Kasimir! üle. Kuid poolakad laiwad abi keisri, Taani- ja Wenemaa käelt; nende wastu Roots
üklinda leista ei luutnud ja pidi wõidetud maad jälle käelt
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ära andma. Järgneroates [odades pidi Poolamaa Smolenski,
Kiieroi, Tshernigowi ja osa Ukrainat pahempoolsel Dnjepri kaldal flndrusforoo lepingu põhjal (1667) Wenemaale andma.
Türklafed wõisiwad Poola käelt Podolia ja parempoolsel Dnjepri
kaldal olewa ofa Ukrainat oma alla. Tiirklastele astus kuningas J a n S o b i e s k i wõidurikkalt wastu, kuid ka tema wõidud ei toonud Poolale enam mingit kalu, feft et ta riigi silemilt korratult lõpetada ei jaklanud. Tema lurma järel tõusis
äge erakonna-wõitlus uue kuninga walimisel. Kuningaks lai
wiimaks Saku' kuurwürlt A u g u l t 11. (1697—1733), feft et ta
walibatele rohkem lalamaklu anda jõudis kui tema wastane.
Tema Walitsuse ajal kaotas Rootsimaa Karl Xll-nda all juhtiwa
ala Jda-€uropas Wenemaa kätte, kus sel ajal Peeter I. walitses.
Augult 11. oli Peeter Suure lepinguosaline ja ainult lellepäralt
jõudisgi lee lõbutseja ja pillaja kuningas trooni oma wastale
S t a n i s l a w E e f z c z y n s k i (1. lefhtfhinski) (1704—1709)
käelt, kelle Karl XII. Poola troonile pani, jälle tagali laada,
flga Põhja lõjalt ei laanud Poolamaa mingit kalu, lelt Poola
llachta, kes erakondadesse oli langenud, kiskles pimedalt pealt
oma keskel, kuna Poola naabrid: wenelaled, preislaled, taanlaled, rootslased ja türklased suurt wõitlust pidasiwad. Kui
ähwardaw Rootfi hädaoht wiimaks möödas oli, lumbutas kuningas Augult llachta mäslu ära ja jõudis kuningawõimu
tõltmileks niigi palju teha, et ta õigule lai kindlat, kuigi waikelt maklu kroonu heaks wõtta jo wäikest alalist sõjawäge pidada. Kuid slachta „kuldset wabadust" ei jõudnud ta mitte
ära häwitada, seega ka mitte riigi keskwõimu suurendada.
2. R o o t f i f u u r t o õ i m . K a r l X . G u s t a f (1654—
1660) ja K a r l Xl. (1660—1697). — Rootsimaa oli Vafa loolt
kuningate all katoliku tagurlule wastu wõideldes luureks ja
oma lihile — Hääne merd enele wõimualuleks teha — Gustaf
Adolfi ja tema koolis Õppinud riigitegelaste all ligidale laanud :
£ääne mere põhja- ja idarand Soome-, Ingria-, (esti- ja tiiwimaaga, läänemere laared — Saaremaa, Gotland ehk Ojamaa
j. t. — ning tükk Hääne mere lõunaranda, nimelt Pommerimaa
Stralfundi kindlusega ja Wismari linn oliwad Rootli käes, peale
lelle weel tükk Põhja-Saklamaad wastu Sakla-Põhja merd, ni-
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melt Breemeni ja Verdeni piiskopkonnad; nii oli Rootsimaa
kahtlemata efimefeks riigiks Jda-£uropas tõusnud. Peale luure
Gustaf Adolfi lurma hoidis riik end tublide riigi- ja sõjameeste
abil oma endilel kõrgusel; peale tema tütre Kristina troonilt astumise kestis Roatli riigi hiilgufeaeg kolme Karli (X., Xl. ja Xli.) nimeIise tubli kuninga all enam kui poolsada aastat edasi, kuni wiimaks suur ?õhja sõda Rootsi wõimu murdis ja Wenemaa kõrgele tõstis. — Kristina järeltulija, Gustaf Rdolfi Õepoeg
K a r l X. G u s t a f , Pfalz-Zweibrückeni tõugu (1654—1660),
otlis omale tuge alamatelt leisustelt ja need otfustafiwadgi
Stockholmi riigipäewal (1655), et ala mõilaid, mis enne kroonu
päralt olnud, aga aja jooksul laenudena aadeümeeste kätte antud, nüüd jälle kroonu kätte tagasi wõtta tuleb. Kuid uus
kuningas oli enam loja- kui riigimees, jättis kodused asjad
riiginõuukogu hoolde jo tõttas ile Paala Jan Kalimiri wastu
sõtta; see peasis tema käelt ainult naabrite waheleastumile läbi.
Wene tlaar fllekfei kuulutas Rootsile lada ja langes Käkisalme
ja läänemeremaade peale. Ka Taanimaa algas Rootsiga lõda;
seepärast jättis Karl X. Poolamaa maha ja läks Taani wastu.
Üle kirmikülmanud Beltide tõttas ta süneni ja Själlandi saartele ja lundis Taanimaa R o s k i l d e s rahu tegema (1658);
rahulepingu põhjal pidi Taanimaa Skandinaoia poolsaare lounaranna maad (Skane, Hallana, Bohuslän), peale lelle tüki
Norramaad (Trondhjem) jo Bornholmi laare Rootlile andma.
Uus lõda, mida kärsitu kuningas Taanimaa wastu algas, ei
toonud talle enam Õnne, sest et Kopenhageni elanikud waimustusega oma linna rootslaste wastu kaitseliwad ja Taanimaa
pealegi Hollandi käelt abi lai. Kelet lõda luri Karl X. ära ja
jättis 4-aastale poja Karl Xl. (1660—1697) maha. Uue kuninga alemel tegi selle ema ühes eestkostjate koguga naabritega
kiiresti rahu: Taanimaa lai Trondhjemi ning Bornholmi tagali.
Poola Jan Kasimir ütles enda Rootli kuninga nimelt lahti;
Wenemaa ning Rootli wahel jättis K a a r d e rahuleping (1661)
riigi piirid endisteks. — Kui Karl XI. täisealiseks oli laanud ja
ile riiki walitlema hakkas, pidi ta Prantlule meelituste mõjul
eeltkoltjate algatud uued õnnetumad lõjad ära lõpetada katluma.
See läks tal ka korda: Brandenburiga tegi ta Prantlusmaal
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5 а i n t - G e r m а i n ' i s (I. fäng-fhermäng) ja Taaniga H u n d i s
rahu (1679); lepingute põhjal lai ta Ka need maad, mis roahepeal Rootfi Kaelt ära aliwad roõidetud, jälle tagan".
Rähma
ulaldus Kuninga mastu Kasmas õnnelikkude rahulepingute läbi
mureks, kuna fõjaÕnnetuste lüü aadelimee5te ja nende maju
all alema riiginauukagu peale meeretati. Seda meelealu tarwitas Karl Xl., et alamate riigifeifuste abil aadeli mõju murda
ja kuninga p i i r a m a t a a i n u r o a l i t f u f t maksma panna.
Alamate seisuste, iseäranis talupoegade meel oli aadelileiluse
peale nii mõru, et nad Stockholmi riigipäewal 1680 otfustafivoad Karl X-ma all alustatud mÕi l ä t e t a g a s i w õ t m i l t
suuremal mõõdul toime panna. Järgmine riigipäem läks koguni niikaugele, et ta leaduleandmise õiguse oma käelt piiramata kuninga kätte andis ja seega end ise igast mõjult riigiasjus lahti ütles. Wifa loomuga ja raalimata toimetaja kuningas
wõttis aadelimeeste käelt mõisaid hoolimatult tagan", korraldas
riigi sisemist olu eeskujulikult, seadis rahaasjad, sõjamäe ja laewastiku korda ja kandis iseäranis talupoja-feifufe eest hoolt,
mispärast teda „talupoja-kuninga" nimega pilkama hakati.
Kuid Rootfimaa loomulikud jõuud ei ulatanud mitte leks, et
riiki pikemat aega selsamal mõjukõrgusel hoida, kuhu ta tõusnud oli. Saagihimulifed naabrid maritseliwad ainult parajat
aega, mil nad uhket Rootsi riiki koorima mõisiwad hakata.
See aeg paistis tulnud olewat, kui peale Karl Xl-ma lurrna
noor 15-aastane Karl XII. (1697—1718) oma ila troonile astus.
3. W e n e m a a e n n e P e e t r i t j a P e e t e r 1. all. —
Wenemaa oli peale tatarlaste ikke alt peasmift olawürstide
maid Malkwa wõirnu alla ühendades 16. aastalajalt saadik
leeltpidi tublisti kõroenenud ja rnälispidi hulk maid lõuna ja
ida pool juurde wõitnud. Ka kodulõjaft, mis Ruriku loo lõppemine (1598) tagajärjel tõusnud, oli ta roiimaks üle laanud ja
trooni-ihaldajate Wale-Dmitrite ning laagihimuliste naabrite —
poolakate ja rootslask wastu merilt mõitlult pidades uue roalitsejaloo, Romanomid, Moskwa troonile kutsunud. Kuid laiadest riigipiiridest hoolimata ei leidnud „Hlofkroa riik" Õhtu€uropas mingisugust tähelepanemist: teda ei tahetud Europa
riikide hulkagi lugeda, maid armati ennem mõneks flana rii-

giks. Harroa matis mõni £ääne-€uropa kuningas mõne laadiku Malkwasle wai Moskwa tlaar ama saadiku Cääne-Curopasse. Põhjus oli fee, et Wenemaa lääne ja lõuna poolt umbne
oli, f. o. tema maad ei ulatanud mitte mereni; sel põhjusel oli
tal ka läbikäimine ja kaubitsemine wõõraste riikidega wõimata.
Cääne mere rand oli Kaotsi, Musta mere rand Türgi käes ; ainult
Walge mere kaudu, kus jää 8 kuud aego laewasõita takistab,
sai Wenemaa hädapärast laewu wälja saata. Kuid see asjalugu
muutus korraga suure walitseja P e e t e r 1-fe ajal (1682—1725).
Juba 10-aastaselt oli see terane poeglaps troonile laanud. 17aastaselt peästis ta oma trooni wanema õe Sofia käelt, kes
wenda streltside, s. o. Moskwa seiswa sõjawäe abil kõrwale
toimetada ja iie troonile astuda tahtis. Peeter laotis oma auuahne õe kloostrisse ja wõttis nüüd walitsuseohjad täitsa oma
katte. Moskwast leidis noor tsaar hulga wäljamaalas!, käsitöölisi, kaupmehi ja ohwitseriad; nendega käis to heäl meelel
läbi jo omandas nende käelt põhjalikumaid teadmisi, kui keegi
Moskwa tsaar enne teda. la reisis ile wäljamaale, käis neil
mõlemil mail, kus tööstus, laewastus jo kauplus sel ajal kõige
enam Õitsesiwad, s. o. Hollandis ja Inglismaal, ja Õppis seal
oma silmaga kõike kulturat tundma. l a tahtis Wieni kaudu
ka weel Jtaliasfe reisida, aga streltside mäfs sundis to kodumaale
tagasi tulema. Hulgakaupa laskis to ftreltfifid piitsaga nuhelda,
üles puua, ratta peale liduda jo neil päid otlaft maha raiuda;
selle tagurlise sõjawäe kaotas to hoopis ära ning alutas wäljamaa ohwitseride juhatusel uue seiswa sõjawäe (uropa eeskuju
järel. Ühtlasi laskis ta ka loja- ja kaubalaewastiku ehitada,
alutas wabrikuid ja mäekaewanduli ning kaewas konalilid.
Koik, kes uuenduste wastu seisiwad, langesiwad halastamata
karistuste alla. Tsaari wõimu, mis juba Iwan lV-maft saadik
(1533—1584) aadeli mõjust wabastatud oli, tegi ta weel enam
piiramataks, sest et to weel wiimased aadeli eesõigused ära
kaotas jo wana aadelileisuse kõrwale uue lõi, nimelt riigiametites wenitawa aadeli-auu. pealegi tegi ta kõik wõimu, mis
kirik tsaari peäle awaldanud oli, selleläbi tühjaks, et ta end
ise kiriku peaks ehk patriarhiks kuulutas. Kõige suuremaks
takistuseks Wenemaale oli aga mererandade puudus; lellepä1 Sitska, Üleüldine ajalugu Iil.
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ralt kattus Peeter neid, maksku mis makfab, oma kätte laada.
Juba oma Walitsuse algu! oli ta keiser Ceopoldi sõjalt türklaste
wastu osa wõttes flalowi sadama Musta mere ääres türklaste
käelt omale laanud; ja kui Kaarlis noor poilikele-wõitu kuningas Karl Xli. troonile oli laanud, algas Peeter temaga läänemeremaade päralt kohe lada.
4. P õ h j a l a d a (1700—1721). — K a r l Xli. oli oma
noores eas ja ka kuningaks laades weel täis rõõmu ja wallatust, nii et teda üleüldse kergemeelseks nooreksmeheks loeti,
flaabririigid lootsiwad, et nüüd wäikse waewaga maid juurde
wõita wõib; lellepäralt heitsiwad kolm naabriwalitlejat, igaüks
oma plaaniga, Rooth" wastu lepingusle. Molkwa tlaar P e e t e r I. tahtis mõnda Hääne mere ladamat kaotsi käest ära wõtta,
Paala kuningas a u g u s t II. T u g e w tahtis Liiwimaad Poola
alla laada ja laoni kuningas f r e d r i k IV. lootis maatükid
L'Ouna-Rootsimaal, mis Karl X-ma ajal ära wõetud, Taani kätte
tagasi saada, ühtlali aga ka ähleswigi hertsogi, Karl Xll-ma
õemehe käest tema maad ära wõtta. Oma plaanide täidesaatmisele naabrid talilt takistust ei kartnud, kuid eksisiwad lellega
wäga. fl. 1700 langesiwad lepinguosalised Karl Xll-ma maade
peäle; sellega algas suur Põhja sõda, mis enam kui 20 aastat
kestis. Karl Xli. astus oma eest agarasti wälja ja näitas korraga, et ta noores eas sõjamängudes õpitud osawust ka tõsises
sõjas tarwitada oskab. Wiibimata tõttas ta laewadega üle
Sundi Taanimaale, piiras Kopenhageni ümber ja sundis Taani
kuninga rahu paluma. Kohe peäle selle purjetas ta Liiwimaale
ja lai N a r w a al! hiilgawa wõidu kuus korda luurema Wene
wäe üle. Siis jättis ta Liiwimaa kaitle oma wäeülemate ja
harjumata lõjowägede hooleks, kes peagi Wenelaste käelt hakkasiwad lüüa saama ja maa nende kätte ära kaotasiwad. Kuningas ise aga läks oma peawäega Liwimaalt kolmandama
waenlase — Paala wastu ja heitis leol Warshawi, Krakowi,
Thorni, Danzigi ja teised linnad oma alla. Terwe haritud
maailm waatas imestusega noore kangelale peale, kes 9 kuuga
kolm wägewat kuningat ära oli wõitnud. Kuid juba hakkasiwad ka noore kuninga nõrgad küljed ilmliks tulema: uilapaila asja-ajamine. ilma teistelt nõuu küsimata, ja taltsutamata

Kangekaelsus Koik arulaajad nõuumehed tahtfiwad, et Karl Xli.
kaige peält Moskwa tsaari, ото kaige kardetavama waenlase,
rahule sunniks ja fiis alles teiste wastu läheks. Kuid tenia
legas end Paala asjade sekka: laskis Auguft 11-se, keda ta ile
wihkas, Paala kuningatroonilt ära lükata ja S t a n i s l a w
E e f z e z i n s k i tema asemel kuningaks walida, ajas Augusti
ilegi kuni Saksimaa rajadeni taga ja lundis teda uuele Paala
kuningale anne saawima ning end lepingust Peeter I-ga lahti
ütlema. Senikui Raatsi „raudpea" aastate wiisi sel kambe!
aega raiskas, kasus Peeter Narwa all saadud laagist ja wõttis
läänemeremaad ama alla. l a oli oma asja õnneliku kardaminemise peäle nii julge, et ta keset lada Neewa jaefuhu omale
uue pealinna alutas (1703). lerwelt riigilt toi ta siia töölisi
kokku, kes liin loole maa peäl linna ehitades hulgakaupa haigeks jäiwad ja otla lõiwad. Siisgi oli lühikese ajaga linn
ehitatud ja tsaar pani talle P e t e r b u r i nimeks. Siia saatis
ta Moskwast, Arhangelia ja teistelt linnadelt kaupmehi, käsitöölisi ja aadelimehi, kokku 100.000 inimest, elama. Alles
7 aastat peäle Narwa lahingut tuli tal jälle Rootfi Karliga
tegemist. Karl Xll. tahtis otfe Moskwa peale minna, tungis
lelle mõttega kuni Smolenskini, wõttis aga fiis, oma olawate
kindralite hoiatuselt hoolimata, kalaka-atamani Mo s e p a nõuu
kuulda, kes teda lõuna poole U k r a i n a s s e pöörama meelitas,
kinnitades, et kasakad Peetri walitsusega mitte rahul ei olewat
ja Karliga lepingusse ustawat, lõunapoolne tee oli Karlil raske
käia. Moonawankrid ja suurtükid ei laanud loodelt jo rahadelt läbi, maa ümberringi oli lage, nii et kulagilt moona ei
laanud, ja kui Karl wiimaks Ukraiuasfe jõudis, ei tõstnud kasakad mässu ühtigi. Selle asemel aga ilmus tsaar Peeter suure
wäega ja huwitas Karli nõrgaks jäänud ja walinud wäe Polt a w a juures lootuks ära (1709). Suure waewaga lai Karl
ile T ü r g i m a a l e põgeneda; liin hakkas ta lootult kaswatama, et Türgimaa tema juhatule all Molkwaga lõda algab.
Karlil läks tõesti korda türklali Peetrile lada kuulutama Õhutada.
Türgi luurwelir piiras P r u t h ' i kaldal Peetri ühes tema wäega
ümber ja Peeter oli tema käes otfe lõklus. Kuid türklaled leppisiwad lellega, et ta neile Aalowi tagali andis ja tegiwad
ii*
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rahu. Karl, kes kerge rahu päralt täis wiha oli, ei kaotanud
weelgi lootult, waia arwas türklasi uuesti Wenega lõtta loata
wõiwat; ta jäi terwelt wiis aastat Türgimaale, kuni türklased teda wiimaks wäewõimuga omalt maalt wälja laatma tuliwad. Karl ühes oma wäiklearwulile saatkonnaga pani oma
leeris Vender! ligidal terwele Türgi sõjawäele wastu. 5ee teguwiis pani türklasi Rootfi „raudpea" julguse ja kangekaelsuse
üle imestama. Kuna Karl Türgis sarnaseid wägitegulid tegi,
jättis ta oma riigi hoopis hääletusesse. Kohe peale Poltawa
lahingut oliwad tema kolm wastast oma endile lepingu tema wastu
uuendanud, neile tuliwad p r e i l i - ja H a n n o o e r i m a a
weel alalisteks kaala, ja kõik lootliwad kaitseta Rootsi käest
hoidlalt looki laada, fllles liis, kui terwe Pommerimaa peale
ätrallundi kaotsi! kaotsi oli läinud, otsustas Karl oma riiki tagali
tulla. 14 päewaga ratsutas ta Türgimaalt Stralfunti, ei jõudnud aga
leda linna mitte enam peasta. 6t saadud kahju tasa teha,
mõtles ta Taani käelt mõned Norramaa alad ära wõtta, kuid
langes ile f r e d r i k s h a l d ' i linna kindlale piiramise juures
püslikuulilt (1718). Peäle tema surma tõusis tema õde U 1 г i к a
€ l e o n o r a Rootfi troonile ja riiginõuukogu omandas jälle
mõju riigiasjade ajamise kohta. Uus walitsus pidi, maksku
mis maklab, rahu jalale seadma, lelt riik ei jõudnud enam
nekrutisi ega raha anda. Karl Xli. oli Rootsimaa hukatuse
äärele wiinud. Preisimaa sai poole Pommerimaad omale, Hannover wõttis Breemeni ja Verdeni piiskopkonnad. Wenemaa
aga lai Flyftad'i ehk Uufikaupungi rahulepingus (1721)
Cääne mere äärled maad: Hiiwimaa, (estimaa, Ingrimaa ja
Karjala oma kätte. Nende kaotuste järel langes Rootfi riik wäikeste riikide kilda ja juhtiw ala 1da-6uropas läks Wenemaa kätte.
.

Cäänemercmaad.

1. S õ j a t a g a j ä r g . — Kõigilt laagihimulistelt naabritelt, kes üiiwimaa omandamise päralt peale orduriigi lõppemilt werd walaliwad. oli Rootsimaa kõige tugewam, jo sellepärast jäi wõit wiimaks ka tema kätte. Kuid maa. mis Gustaf
fldolf 1621 oma kätte lai, ei olnud kõrbelt mitte palju parem.
Peäle 60 aasta, ainult mõne wäikese waheajaga, oli siin sõda
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möllanud ja oma häroitufetööd teinud. Uinnad, mõisad ja talud auroad muremalt alalt maatasa tehtud, rahroas kas maha
tapetud, katkumrma surnud roõi wõõrale maale wangi wiidud.
Terwed waliad ja kihelkonnad oliwad inimestest lagedad, sealteal oli ainult endiste elanikkude jätiseid leida, andistel põldudel, mis ammugi enam adratera ei olnud näinud, kaswas
noor mets ja paks roõlastik. Reisijad wõisiwad terwed päewad
liiwimaad määda edasi rännata, ilma ainukest inimest nägemata ; ääd pidiwad nad metsas magama, sest et inimeste
asundusi ei olnud, — ainult endiseid talude jätiseid oli metla
all leida. lartu, Riia ja Pärnu wahel, iseäranis aga idapoolses
maaserwas, mis Wene wägede jalus oli olnud, ei kuulnud enam „ei koera haukumist ega kuke laulmist". Siin walitses surmawaikus. Maa jo rahwas oli kõige wiletsamas seisukorras. Selle häda järele ilmus aga wiimaks Õnnetule Ciiwimaalegi kosutaw rahuaeg, mis peaaegu wahetpidamata terwelt 80 aastat kestis. Inimlik ning helde walitsus wõttis õnnetuma maa oma tiibade alla, tuli kiidetud Rootsi aeg.
2. R o o t l i w a l i t s u s . — Liiwimaa Rootsi alla wõtja
oli suur kuningas G u s t a f fldolf. Ainult mõned aastad lai
ta liin rahutööd teha, kui püslikuul üützeni lahingus (1632)
talle õtsa tõi; aga sellegi töö tagajärg on õtse imekspanemisewäärt, seda enam, et kuningas muude, suuremate Ülesannete
puhul ainult kõrwalt Liiwimaa asju korraldada sai. Tema koolis õppinud riigimehed jätkaliwad tema rahutööd, nii et Ciiroimaa Rootli walitlule all kõrbelt Õitswaks maaks ümber muutus, kus õigus ja kohus maksiwad, kus haridus jo töö edenes,
kus kõigile maa-elanikkudele, ka põlatud ja rõhutud talupoegadele, lahe elukord põhjendati. Mitte ainult pika loja löödud
haawu ei tulnud Rootli walitlulel parandada, waid kõige pealt
tuli tal pime wastupanemine uuenduste wastu maha luruda;
niilugult püüet ilmutasiwad tema wastu nimelt mõisnikud ja
linnad, selt et nad oma „ e e s õ i g u s t e s t " midagi kaotada ei
tahtnud. Gustaf fldolf ei olnud aga mitte seesugune mees, niiloma wähe kui tema järeltulijad, kes ü h e seisule kaluks terwet maad õnnetulesle oleks tahtnud jätta. Rüütelkonna „eesõigused" jättis ta kinnitamata, kui nende kinnitamist paluti, ja
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kui Tallinna linn talle tolliraha lubada ei tahtnud, lest et linn
oma „eesõiguste" tõttu niisuguseks maksuks mitte kohustatud
ei olla, hüüdis ta tõrkujatele wastu (1626): „(lage liis oma
eesõigustelt ja lööge nad ära! Mina aga tahan, nii tõesti kui
Jumal mulle abimees on, oma kaitse teilt ära roõtta ja leiroakoti teile nii kõrgele riputada, et teie käsi teda leolt mitte
maha roõtma ei ulata." Niisama roaljult ähroardas ta (1629)
ka (estimaa rüütelkonda. kui see oma eesõiguste põhjal kirikuuuendusi wastu wõtta ei tahtnud; ta lubas mõisnikud pehmeks
teha, nii et neid ümber lõrme cuõib mäslida; roast siis roõida
asju korraldama hakata. lähtlam kui leiluste eesõigused oli
Rootfi kroonule riigi ja kõigi riigielanikkude kalu, mida ta
kõigilt eesõigustelt hoolimata oma ülemroalitlule õigule (jus
superioritatis) põhjal kätte laada katlus.
(t roastuleismilt
roähendada, suurendati Rootsi mõisnikkude arrou Ciiroimaal,
nimelt selleläbi, et neile kroonumõisaid kingiti. Hulk mõisaid
roõeti nende endiste omanikkude käest ära, nimelt nende käelt,
kes lõjaajal Rootfi roaenlaste poole hoidnud roõi kes oma
mõilad roiimle peapiiskopi Wilhelmi, öotthard Kettleri roõi
Poola roalitlule käelt laenuks laanud oliroad. Kõik need mõisad läkliroad nüüd Rootsi suurnikkude kätte. Uued s e a d u sed pandi Ciiroimaal Rootfi kuninga ja riigipäeroa nimel maksma. Maa ülemroalitms anti kindralkuberneri kätte, kelle all
Riias Ciiroimaa üle ja Tallinnas (estimaa üle kubernerid roalitleliroad. Kindralkuberneri üleroaatusel hakkas 1643. a. laadik maapäeroa roolitud m a a n õ u u k o g u töötama, mille liikmeteks 6 Sakfa ja 6 Rootli lugu mõisnikku oliroad; nende ülesanne oli kitlamate maatarroiduste üle nõuu pidada. Niihästi
kõrgemate roalitlule- kui ka kohtuametite peale nimetati ainult
Rootli mehi, kes endid sakslastelt roilalt lahus hoidhroad.
K o h t u a s j u s anti Rootsi seadustele mõju ja leati kohtud
Rootsi eeskuju järele. Tartusse asutati õuekohus (1630), mis
Hiiroimaa ülem kohtualutus oli. Alamad kohtud nõudmiste
tarrois oliroad maakohtud, kuna sillakohtud Oiroimaal ja
haakenrehid Tallinnamaal maapolitlei kohuseid täitliroad.
Niihästi Tartu õuekohtust kui ka ülemast maakohtust Eestimaal,
mis leol ülem kohtualutus oli, roõis Stockholmi kuninga nime
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peäle edasi Kaewata. Küll fõdifiroad mõisnikud edasikaebamiseõigufe wastu, lelt nad teadsiwad wäga hästi, et neil sel kombel raske on ülekohtuselt toimetada, aga Rootsi walitsus ei
mõtelnudgi nende „mitte-edalikaedamile eesõigust" (Privilegium
de поп appellan&o) tähele panna. Talupojad wabastati mõisniku Kohtumõistmise alt; nad wõisiwad oma asjo päralt maakohtus kaebtust tõsta; neile anti luba isegi mõisniku peale
õuekohtus kaewata. Kuid ikkagi jäeti mõisnikule õigus talupoega ilma kohtu otsuseta, oma arwamise järele „kodult wiisi"
mõõdukalt karistada. K o o l i d e eelt hakkas Rootsi walitsus
luurt hoolt kandma. Asutati gümnasiumia Tartusse, Tallinnasse
ning Riiga ja lubati ka talupoegade lastele gümnasiumisse astuda. A. 1632 leati Tartusse ülikoolgi. Talupoegade laste
jaoks hakati algkoolilid alutama. Aga ka kõrgemates koolides
õpetati (esti ja Cäti keelt. Ki ri ku as j a, mis päris hukas oli,
hakati hoolega korraldama. Rootsi Walitsuse algusel oli ainult
5 kihelkonnas Õpetajaid leitud. Nüüd anti kiriku ülemwalitlus
kindralluperdendi hooleks, kes lühikese ajaga Õpetajate arwu
40 peale tõstis. Kindralfuperdendi kõrwale leati ülemaks kirikukohtuks ülemkonlistorium Tartusle (1634); lelle all töötatiwad €esti-, Huwi- ja Ingrimaa konlistoriumid. Aegamööda
hakkas kirikutöö wilja kandma. Rootli walitlule lõpul oli
juba muilt piiblit ja lutheruse katekismus (esti ja £äti keelde
tõlgitud ja ka muidu waimulikua kirjandusele neis keeltes
wäike alus pandud.
3. R o o t l i w a l i t l u l e l õ p p . — Rootli walitlule
wiimastel aastakümnetel oli tähttorn külimus Hiiwi- jo Eestimaal m õ i l a t e t a g a l i w õ t m i n e , mida Karl Xl-ma (1660
—1697) walitlule ajal alati ja Karl Xll-ma (1697—1718) all
jätkati. Juba Gustaf Adolfi, iseäranis aga tema tütre Kristine
(1632—1654) walitlule ajal oli hulk kroonumõiloid niihästi
Rootli emamaal kui ka Rootli wõidumaades (prowintlides)
ära kingitud, nii et kroonu, kes oma lisletuleku luuremalt
alalt oma mõilatelt lai, luurde rahakitlikulesle langes. Juha a.
1655 oli Rootli riigipäew kuninga Karl X-male (1654—1660)
nõuu andnud muilt kingitud mõisaid kroonule tagasi wõtta,
kuid erk sõjamees, Karl X., ei olnud oma alalistes sõdades

' mitte mahti laanud riigipäewa atlast täide laata. Tema alaealife poja Karl Xl-ma eestkostjate walitsus (1660—1672) oli koguni luurel mõõdul weel uuli kroonumõilaid ära kinkinud ja
leega rahaasja weel enam kitlikulesle ajanud, €t raha laada,
kõrgendati alatala maklulid, mida alamad leiluled, iseäranis
aga talupojad maksma pidiwad. Riigipäeroadel Stockholmis
1680 ja 1682 otsustasiwad talupoja, kodanikkude ja kirikuõpetajate seisused ühel meelel aadeliseilule wastu, et ärakingitud
mõilad tagasi wõtta tulewad. Kuningas Karl Xl., kes õieti ise
selle küsimuse üleswõtja oli, hakkas riigipäewa otsust hoolega
täitma ja mõisaid esiti Rootfis üklinda, siis aga ka muudes
Rootfi all olewates maajagudes tagasi wõtma. 5iiwimaa rüütelkonna saadikute wastu oli kuningas 1678 küll lubanud,
liin mõisaid mitte tagati wõtma hakata, kuid sellest hoolimata
tunnistati Rootsi riigipäewa otsus ka Huwi- jo (estimaa kohta
makswaks, (liti tuliwad Rootsi suurnikkude, päralt aga ka
äakla mõisnikkude mõilad, mis kuidagi enne kroonu käes olnud, tagaliwõtmile alla. Kes oma mölla kroonu käelt oli oltnud,
lai ostuhinna tagali, aga mõis läks ikka kroonu kätte. Kes
mõila mõne teile käelt oli oltnud, mitte aga otlekohe kroonu
käelt, lee wõis, kui mõis ära wõeti, oma makletud raha lelle
käelt nõuda, kellele ta maksnud, mitte aga kroonu käelt, paljude mõilate peale oli kroonu erainimeste käelt laenu wõtnud
ja laenu pandiks mõila andnud. Ka need mõilad wõeti nüüd
tagali, ühtlasi makseti laenusummad laenajale tagali. Kuid
tagalimaksmileks waliti koguni iseäraline tee. laenusummad,
millede pealt kroonu 8% maksta oli lubanud, arwas ta omawoliliselt 5 ja 6% peäle ja rehkendas enam makletud 2 wõi
30/0 möödaläinud aja eelt kapitalist maha, nii et kapital sellega sagedasti nagu tagasi makstud oli ja laenajal enam midagi kroonu käest nõuda ei olnud. Ialaks lelle eelt andis
kuningas ärawõetud mõilad nende endiste omanikkude kätte
rendile jo jättis nende kaluks kolmanda ala renti nende käelt
nõudmata. Terwelt 5 / 6 ala Hiiwimaa mõisatelt wõeti lel ajal
Rootsi kroonu kätte, (estimaal oli tagasiwõtmine natukene
hoogsam. Neid mõisaid, mis endiste omanikkude kätte rendile
ei läinud, walitsesiwad kroonu oma ametnikud. — Mõisate ta-
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gaficoõtmifega ühel ajal laskis Karl Xl. kõik talud Ciiroi- ja
Cestimaal ära h i n n a t a ja nende sissetuleku järele taalrite
ja odrade peale rehkendada. Taalrite ja odrade arwu järele
nõuti siis talude käelt kä tääd jo makfufid, mis omalt poolt
jälle taalrite jo odrade peole arwati. Kulu- jo tulutoalrid pidiwad ühesuurused olema. Taalrid jo adrad märgiti n. n. wakuroamotutesse Ülesse jo ainult wokuraomotu määruste järel
tohtis mõis weel talupoja käelt tegu jo maklu nõuda. Selle
hindamisega lai talupoegade elule kindel põhi olla. — Karl Xl-rnal
oli nõuu ka talurahwast hoopis wabaks lasta, selt et talurahwas Rootfi emamaal enelel waba oli, kuid mõisnikkude
wostuleismile päralt ei läinud lee tol mitte korda. Ka ei olnud lellel määrusel peale mõisate tagasiwõtmilt mitte enam
suurt tähtsust, selt et Liiwimaal ainult Ve °^a mõisaid eraomonikkude kätte jäi, seega ka ainult l/e °^a talupoegi pärisorjadeks jäi. Kroonu kätte wõetud mõisates oli talupoegade tegu
muidugi juba wakuroamatutega kindlaks määratud; ainult oma
tahtmist mööda ühelt kohalt teile rännata ei wõinud nad liin
mitte. — Mõisate ärowõtmine äratas muidugi tiiwi mõisnikka
ägedale wastapanemisele, (estwõtjaks selles osjas ostus neile
Johann Reinhold oon P o t kül. Patkul oli oma ileloomu. poolelt eeskujulik junkur: uhke oma aodelileilule peole, täis põlgtust teiste seisuste wastu; wõitles ainult oodelimeeste, mitte aga
ühtloli ka moakalude eelt. Ühes mõisnikkude lootkonnogo reilis lo
kaks karda kuninga juurde jo püüdis terawate lõnadega näidata,
et kuningal mitte õigult ei ole Liiwimaal mõiloid togoli wõtta.
Kui teda terawate lõnode päralt wastutulele taheti wõtta, põgenes to (1694) ära jo elas wäljamaal. Peäle Karl Xl-ma
lurma, kui Wene-, Paala- jo Taanimaa noore Karl Xll-ma wastu
lada mõtleliwod alata jo täänernerernaid Rootfi käelt ära wõito
otsustasiwad, ilmus ka Patkul jälle wälja jo otsis teenistust
isamaa waenlaste, Poola kuninga Augusti jo Wene tsaari Peetri
käest, kes temale saadiku kohused täita andsiwad. Kuid wiimaks langes to rootslaste kätte, kes tema, kui isamaa äraondjo
surma mõistsiwad (1707). — tiiwi rüütelkonna äge wostuhokkamine kuninga Karl Xl-le pahandas kuninga nii ära, et to
tiiwi o m a w a l i t s u s e t ä i t s a ära k a o t a s (1694) jo kõik
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maa-asjad kindralkuberneri mõju alla feadis. Maanõuunikkude
kagu kaotati footuks ära ja Maapäew tohtis ainult weel kuninga otsekõnele kalu peäle kokku tulla. Maapäewa läbirääkimiste juhataja oli kindralkuberner. Tema nimetas ka maamarlhalli ja muud omawalitlule ametnikud ametisse, fllgam
Põhja lõda wiis ühes Karjala- ja Ingrimaaga ka Ciiroi- ja
(estimaa Wene walitiale alla (1710), kes kaotsi sisseseaded
peagi ära kaotas ja mõisnikkudele nende mõisad ning endise
mõju jälle tagati andis, riyftad'i ehk IMikaupungi rahulepingus
(1721) kinnitati need maad jäädawalt Wenemaa külge.
VI. Riik ja feltskond 17. ja 18. aastafajal.

1. P i i r a m a t a a i n u w a l i t l u l e i l e 1 ооm. —
Usupuhastamise ja katoliku ulu wastumõju ajajärgul lündis luur
muudatus riikide elus. Cnnemalt, 14. ja 15. aastalajal, oliwad
r i i g i l e i l u s t e a s e m i k u d kuninga peäle mõju awaldanud,
selt ilma nende nõuusolemisela ei wõinud kuningas uusi seadusi maksma panna ega wanu tühjaks tunnistada, ei ka rahwa
käest uusi maksusid nõuda. Kuid 16. ja 17. aastasaja jooksul
kaotatiwad riigileisuste asemikud pea igal pool oma mõju ära
ja kuningad saiwad p i i r a m a t a w õ i m u oma kätte: nad
andsiwad oma arwamist mööda seadusi wälja, paniwad maksusid peale jo mõjusiwad kohtute peale. Couis XlV-ma eeskujul hakkasiwad (uropa würstid nõudma, et nende alamad ilma
Walitsuse loata midagi teha ei tohi. (nnemalt oliwad maakonnad, linnad jo kogukonnad ise oma sisemisi asju korraldanud; nüüd otsustas kuninga ametnik oma heaksarwamile järel,
kas mõni küla tohib omale silda, linn uut turuplatsi wõi maakond mõnda uut maanteed teha wõi ei. Isegi seda kirjutati
Walitsuse poolt ette, missuguseid riideid ja kui suurt parukat peab
kandma ning missuguseid kaupasid walmistama, millal ja kus
tantsida, mängida, tubakat suitsetada, nuusata ja kohwi juua
tohib jne. Preisimaal laskis Friedrich Wilhelm 1. naesterahwaste! uulitsal fithkleidid seljast lõhki käristada, selt et ta linase
riide tööstust kodumaal edendada tahtis ja puuwillariide kandmise ära oli keelanud. Nii wõttis piiramata ainuwalitsus kõik
politilise ja majanduslise elu awaldusea oma otsekohese korral-

aamile alla. muidugi oli lelleks otstarbeks fuur hulk ametnikku tormis, keda kuningas ametisle pani. Suur muutus ilmus s õ j a m ä e üleroalpidamife korras. €i lepitud enam sellega,
et üksiku sõjakäigu jaoks sõjamehi palgati, keda peale sõja
lõppu jälle lahti lasta mõis, nagu uue aja algul tehti, maid
kuningad hakkasimad nüüd alatist sõjamäge pidama, mis igal
ajal malmis oli maenlase peale minema, olgu maenlalt lel korral olemas mõi ärgu olgu.
2. S e i l u s t e m a h e s e i n a d . — Niihästi ametnikkude
kui ka alalile sõjamäe ülevalpidamine, peale selle ka uhke elu
ja muud kulud neelasimad otsatu luured rahasummad ära. Neid
püüti küll mitmesuguste abinõuude märal kokku saada, nagu
ametikohtade, aadelinimede ja igasugu eesõiguste müümise teel,
kuid peaasjalikult tuli raha ometi maksudelt lisle. Maksukoorem oli ränk ja läks selleläbi meel rängemaks, et ta ainult
maesema rahmakihi peal lasus,
fladelija m a i m u l i к
leilus olimad kas hoopis mabad maksudelt mõi ei maksnud
raskemaid maksusid, prantsusmaal oli miies ala termelt maast
maimuliku leiluse käes, peale lelle laimad maimulikud meel
kõigelt märalt kümnelt, kuid riigile ei maksnud nad midagi mõi
ainult mähe. Niisama olimad aadelileisus ja kuninglikud ametnikud otsekohestelt maksudest mabad. Nõnda siis lalus maksukoorem ainult kodanikuseiluse ja talupoegade õladel, kes peale
lelle meel kümnelt maimulikkudele ja muid maklulid maksma
pidimad. Ileäranis raske oli t a l u p o e g a d e leilukord. Pea
igal pool malitles pärisorjus, l. o. talupoeg oli hunnitud põlmelt põime mõisnikku teenima ja tema maa peal elama. Talupojad pidimad iga talu pealt mõisnikule teatama armu teopäimi
tegema, tema põllud ära harima ja moorid medama, peale
lelle muid pealepandamaid kohustuli täitma: karja talitama,
linu ketrama jne. Selle juurde tulimad meel maklud, nagu:
riie, mõi, kanad, munad jne., mis talupoeg mõisnikule maksma
pidi. Ci ole ime, et lelle rõhu all talupoeg maemalt meel teiste
inimeste larnane oli. Hoopis parem põim oli k o d a n i k u le i l u l e l , l. o. linnaelanikkudel, keda Prantfusmaal kolmandaks leiluleks ja kelle liikmeid burlhuaks (bourgeois) kutluti.
Kälitöölilel ja kaupmehel linnas oli hoopis hõlblam jõukaks ja
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haridufeofalifeks \aada, ja lai feda ka, kuid kargema fcifufe
fisfe tõusta oli temalgi peaaegu waimata, fladelifeifufe poolt
Tai ta aina põlgtust ja halroakspidamift tunda. Saksamaal ei
wõinud aadelimene auu leda mitte lubada, et kodaniku laple
ristimisel kirikus sedasama wett oleks tarwitatud, millega tema
lalt oli ristitud. Kõrgete ametite peale riigi-, loja- ja kirikuteenistuses ei peäsnud keegi muu, kui ainult aadelileilule liige.
Kes lelles leilules sündinud oli, sel oliwad kõik teed lahti.
prantsusmaal wõis mõni 7-aastane poils polkownikuks saada,
lelt et ta suurtsugu mehe poeg ja ila selleks rikas küllalt
oli, et talle seda ametit asto wõis.
3. p õ l l u t ö ö jo k a u b a n d u s . —€t p õ l l u t ö ö niisugustel oludel madalal järjel leisis, on arusaadaw. Prantsusmaal oli a. 1750 neli korda wähem kariloomi kui neid nüüd
leol on, ja neljas osa wiljarikalt põldu oli söödis. Ka kaubandus ja tööstus ei jõudnud edali laada. Keegi ei tohtinud käsitööd teho, kui to mitte mõne keskojolile f u r n p t i f e i f u f e liige
ei olnud, €t tumpti liikmeks laada, pidi teatud arw aastaid
õpipoiss ja lell olema, liis meistritüki tegema ja liis alles tohtis iseseiswalt tööd tegema hakata, £nne aga oli waja
mitmesuguseid maksusid maksta, mis tuhandate frankideni tõusiwad ; sel põhjusel ei olnud waestel wõimalik käsitööga alguftgi
teha. Niisama tuli k a u b a n d u s e s iga sammu peäl raskusi
ära wõita. Walitsused lugesiwad endid kaubanduse asjus täielisteks peremeesteks: nad keelaliwad mõne kauba müümise
hoopis ära, mõne kauba peale jälle andsiwad nad m o n o p o l i Õiguse, l. o. andsiwad ta mõne üksiku inimese wõi leltli kätte
müüa ja keelasiwad tema müügi kõigile teistele ära. Sagedasti kuulutati mõni kaup kas raha wõi TõpruTe pärast ootamata järsku monopoliks, nii et endised lelle kaubaga kauplejad suurt kahju pidiwad kandma. Mani kaubaselts oli õigule
omandanud ainaüksi mõnes linnas wilja müüa, teine jälle,
ainaüksi wilja jahwatada jne.; seepärast seisiwad jahuhinnad
muidugi kuulmata kõrgel. Mis kaup waba oligi, lelle eelt
pidi turule miimile korral iga natukele maa tagant tolli maksma.
Saksamaal oli peäle 300 riigi ja riigikele; mõned neilt oliwad
nii luurukeled, et seal luurtükki lasta ei laanud, lelt et kuul

üle piiri wõõra maa peäle lendas. Ja iga niifugufe riigikefe
piiril tuli talli maksta. Prantfusmaal ja mujal oliwad
maakondade ja linnade piiridel waitad, kus tolli maksma
pidi. Iga maantee ja iga lilla juures oli jälle oma ifemaks.
Ka jõeteed, mis ometi kellegi tehtud ei olnud,
kellegi käelt ka ülespidamife-kulu ei nõudnud, oliwad tollidega koormatud. üaew, mis Saane (I. foon) ja Rhone jõge
mööda alla loitis, pidi 36 tunni jooklul 30 korda peatama
ja maklu maksma.
4. ' w a i m u e l u . — Rõhutud, nagu aineline elu, oli ka
rahwaste waimuelu, €hk kali peale 30-aastaft lada ulu nimel
lada ei peetud, liisgi ei olnud u f u f u n d ammugi weel mitte
lõpnud. 5ouis ХШ., kes Nantesi edikti tühjaks tunnistas, ei
olnud mitte ainukene ulu tagakiulaja. Keiler Ceopold laskis
Ungriamaal 250 protestandi usku kirikuõpetajat tulesurma
mõista, ei saatnud neid aga mitte tuleriidale, waid müüs nad,
50 krooni pea, Hispaniast galeeride ehk lõudelaewade orjadeks. Salzburi würltpiiskop ajas 1731 kõik oma ewangeliumi
usku alamad maalt ilma armuta wälja. Ka Shweitfis, Poolamaal j . m. kiulati usku taga. Juutidega käidi kui pidalitõbistega ümber. Kui keegi Jumala ja maailma üle telliti mõtles,
kui tawaline mõttewiis käis. liis pidi ta oma mõtted laiajas
hoidma, muidu tunnistati ta atheistiks ehk jumalalalgajaks, ja
niisugune mõisteti otlekohe surma; ainult Hollandimaal walitses mõttevabadus. Koik teadus ja waimuelu oli kiriku mõju
all, mitte ainult katoliku, waid ka protestandi ulu maades.
Kopernikule Õpetus, et päike mitte ümber maakera ei käi, nagu
piibli järele arwama peab, waid ümberpöördud — maa ümber
päikese, leiti riigiwaenuline olema ja keelati ära. Igal pool
pandi t s e n s o r i d ametisse; need walwasiwad selle üle, et
mitte mõni raamat rahwa sekka ei pease, mis selle usklikku
meelt wõiks wankuma panna; tsensorid keelaliwad niisuguste
raamatute trükkimist wõi lasksiwad juba trükitud raamatud ära
häwitada. Keelatud raamatu müüjat ootas wõllatrahw wõi
lunnitöö. — Mitmed waimulikud ja ilmalikud walitsejad tunnistasiwad koolid ja trükikojad kuradi tööriistadeks, misläbi
sõnakuulmatust ja wäärusku rahwa lekka külwatawat. Selle-
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päralt ei tahtnud ka walitsused rahcoamalgustuleks midagi teha,
waid rahwast katsuti nimelt pimeduses häida, €i olnud siis
ime, et kaige pimedam e b a u s k maad wõttis. Kindlasti
usti, et mitmesuguste allaste kokkusegamise läbi kulda teha
wõib ja et wõimalik an mõnesuguste abinõuude waral tulewaid
juhtumil! ette teada saada. Ilegi niisugune mees, nagu Gallenstein, pidas amal altralagi ehk tähetarga, kes tähtede leiluft
tema tulewat laatult ette kuulutama pidi. Harwa oli inimesi,
kes haiguli ja õnnetusi laamulikkude põhjuste süüks arwasiwad.
Sõja süü oli harilikult sabaga täht, katku süü katkukülwajad,
ilegi põud ja weehäda Öeldi kurjade inimeste töö olewat, kes
kuradiga ühenduses seiswat ja keda n õ i d a d e k s kutluti. Nõidasid, neid kuradi lepinguosalisi, ära hukata, pidasiwad niihästi
katoliku kui ka protestandi usku walitsused oma kohuseks jo
selle tagajärjel ilmusiwad n õ i a p r o t s e s s i d . Oli lee wana
inimene wõi laps, aadelimees wõi kirikuõpetaja, raeherra wõi
talupoeg, meesterahwas wõi naesterahwas, kedagi ei warjanud
tema wanadus, seisus wõi sugu nõiakahtlule alla langemast,
dii aga kard kaebtus tõstetud, siis oli see niisama palju kui
hukkamõistmine, selt kaebtusealust Piiuates sunniti teda missugust süüd tahes oma peale tunnistama. Saksamaal, fulda
linnas wurustas üks kohtunik, et to juba 700 nõida tulesurma
olewat lootnud, ja awaldas lootult, et ta selle arwu kuni 1000
peale tõstab. Kes nõiduse sisse ei uskunud, leda laeti peaaegu
niisama kardetawaks inimeseks kui jumalasalgajat. lulelurm
ja muu surmanuhtlus oliwad kaunis harilikud nähtused; neid
määrati ka wõrdlemisi kergete süütegude eest. Sagedasti ei
loetud surmanuhtlust weel mitte küllalt waljuks karistuseks,
waid kowendati teda selleläbi, et surmamõistetule enne atlule
täidesaatmist keel wälja kisti, teda tuliste tangidega pigistati,
temale haawade peale sulatina walati, to käe- jo jalaluud
katki murti wõi teda muul wiisil koledasti piinati. Kuid nende
metsikute nuhtluste tagajärjel ei wähenenud kuriteod ometi
mitte, waid inimeste tundmused läksiwad karistuse wastu ainult
tuimaks, jo inimese elu wäärtus langes laia rahwahulga silmis alla, nii et rasked kuriteod ennemalt lagedamaks kui harwemaks läksiwad.
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leine järk.

Walgustatud ainuroalitfufe-aeg.
1. Walgustufe-aja waimuelu.

1. R a t f i o n a l i s r n u s . D e s c a r t e s .
Spinoza.—
Kuna piiramata ainuroalitfus alles rõhuroalt rahroaste ainelise
ja waimule ela neal lahas, hakkasiwad 17. aastasajal üksikud
mehed ilmsiks tulema, kes tujude alemele algult ja leadult,
metliku tooruse alemele inimlikku meelt, ululundule alemele
ululalliwult ja ebaulu alemele mailtlikka, teadule pea!
panjenewaid arwamisi tahtsiwad panna; feega tegiwad
nad amale ülesandeks, inimeste elu parandada ja nende waimu
w a l g u s t a d a ja igalugustelt eelarwamista wabastada. Ühe
sõnaga oli nende eesmärk, w a n a k a r r a alemele uut karda
maksma panna. Maailmalt arulaamine põhjenes 17. aastatajal r a t l i a n a l i s m u l e peäl, l. a. kaik laadule ja elu nähtul! katsuti inimele ma i s t u l e waral ära leletada (tädina k.
ratio = mõistus). Keskajal oli kõigi asjade seletust kiriku
käest nõutud ja kiriku lana oli kindlasti ustud; usupuhastamise
ajal hakati kiriku lana arwustama ning kahtlustama ja hakati
ile, ilma kiriku wahelelegamileta, pühakirja seletama ning temalt lel kombel aru saama, kuidas inimlik mõistus lubas. 17.
aastasajal ei olnud inimlik mõistus mitte enam ainult pühakirja seletamise wõti, waid mõistuse abil katsuti kõiki tõeasju
ära seletada. Selle aja mõttetargad ei ütelnud end mitte ulult
lahti, aga nad ei toetanud oma uurimili ka mitte ulu peale,
waid katluliwad mõistuslile harutamile teel kõiki nähtuli maailmas ära seletada. — Mõistuse peäl põhjenema mõttetarkuse
ehk ratsionaliMise filosofia laaja on D e s c a r t e s (1. dekart) ehk
ladinakeelse nimega Cartcsius (1596—1650). Tema katsus
ühte niisugust о t s u l t leida, mida mõistuse waral mitte ümber
lükata ja mille tõe üle mitte kahelda ei laa, mida leega akliomaks (ümberlükkamatu tõeks) tuleb pidada, jo lelle otlule peale
tahtis tema liis kõik oma laiemad harutuled ehitada. Kõiklugu
laialt tuntud otlulid läbi kaaludes leidis ta, et kõikide juures
kahelda wõib ; ainult llks atlus jäi üle, mille üle mitte kahelda
ei laanud, nimelt see, et kahtleja ile olemas an. Cogito, ergo
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siim, oli fee otfus, f. o. ma mõtlen, seega olen ma olemas.
Selle aksiomo peale toetades ehitas Descartes terme luure filofofia õpetuse üles. — Sügam mõtleja S p i n o z a (1. fpinoofa),
Hollandi juut (1632—1677), mõttis Jumala ja maailma roahekorra harutule alla ja tuli otlulele, et Jumal mitte mõni ifefeilam olemus ei ole, ilmalt lahus, maid et Jumal maailma hing
ja lilu on, lahutamatu temaga ühendatud: kõik loodus ja maailm on Jumal. Seda Õpetuft kutlutakle p a n t h e i s m u l e k s
(Kreeka k. pan = kõik, ja theos = Jumal). Peale lelle oli
Spinoza fee, kes p i i b l i armustufe alla julges mõtta ja näitas,
et piiblifõnad mitte kõik täht-tähelt Õiged ei ole, maid et piiblisgi ekfitufi on. Küll põlati teda fellepäraft kui jumalafalgajat,
ja ainult lelle tõttu, et ta Hollandis elas. lai ta niifugufeid
mõtteid amaldada, lelt Hollandis malitles täieline mõttemabadus.
flga tähtfaks jäi ikkagi fee, et tema teram mõistus teaduslikule
piibli-armustufele edaspidifeks tee rajas.
2. I n g l i f e m õ t l e j a d П е т t a n j о Соске. —
Kõige suuremat mõju uue aja looduleteadule ja mõttetarkule
peale amaldafimad kained Inglife mõttekangelafed. Siin ilmus
feile aja kõige fuurem teadufemees I f a a c Песо t o n (1. Fljuutn,
1643—1727).
Puu otfaft Õuna langema nähes, hakkas
ta juurdlema, et miks Õun juft maha kukkus, mitte aga ülesfe,
paremale ega pahemale poole. l a jõudis otfufele, et kõik kehad mastamifi üksteift külge tõmbamad ja nimelt on nende
k ü l g e t õ m b a m i f e - j õ u d feda fuurem, mida fuuremad nad
ife on, ja feda mähem, mida kaugemal nad üksteifeft on. Seefama jõud, mis laugemat kimi maa peale kifub, malitfeb ka
ilmokehade ja ilmaruumi üle, korraldab rändamate ja fabaga
tähtede ning kuude teed ja hoiab nad alal. Seega fai Kopernikufe õpetufele, mida Kepler ja Galilei mahepeal täiendanud
olimad, põhi alla, ja kõik nähtufed taemaruumis ning maakera
peol foimod omale loomuliku feletufe. €t oma armamifele tuge
faada, rehkendas Nemton oma õpetufe põhjal kuu tee ümber
maakera mälja ja leidis feile oma Õpetufega täitfa kokku minemat. Kõige fuurem mõiduauu fai Nemtonile aga fiis ofaks,
kui a. 1846, enam kui 100 aastat peale tema furma, rändaw
täht Neptun üles leiti. lähetundjad olimad tähele pannud, et
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Uranufe teekonna peäl misgi Kõrwaline jõud oma mõju aroal
dab, ja järeldan'road lellelt, et liin üks weel tundmata rändaro
täht mõjuawaldaja peab olema. Newtoni Õpetule põhjal rehkendas prantslane Ceoerrier (1. löwerjee) lelle kolia punktipealt
wälja, kus tundmata rändaw täht teatud ajal pidi olema, ja
leolt leitigi Neptun üles. Newton ei puudutanud uma mõtlemilega nimelt mitte „metafülilili" külimuli, l. o. niiluguleid, mida
loomulik mõistus seletada ei jakla, waid ta õ/etas, et ka kõiö,e
imestamilewäärililemad loodusenähtused loomulikul alusel ja
kindlate seaduste peäl põhjenewad, ja wõttis lellega imede-ulul
põhja alt ära. — Teine lelle aja tähtsam Inglise mõttetark J o h n Соске (I. dlhon lokk; 1632—1704) jõudis kaine
mõtlemise abil otsusele, et Cartefiufe põhjendatud ratfionaliftlife
filosofia waral mitte kõiki nähtusi ära seletada ei saa. Oma
terawas kirjatöös „Inimese mõistuse iile" (Essay on human
understanding, 1690) selgitas ta kuumust, kuidas i n i m e l e
m õ i s t u s on laanud jo kui kaugele tema wõim ulatab. Sellega rajas £ocke mõttetarkusele uue tee, selt suuremalt jaolt just
seda küsimust ongi uue oja mõttetargad harutanud. Tema tegi
tõeks, et kõik meie teadmised jo mõtted kõige wiimaks ikkagi
meie wiie meele peäl põhjenewad. et meie hinge tees sündimiselt kaalalaadud mõjusid (ideae innatae) ei ole, waid ainult
niisuguseid, mis wälimise maailma nähtuste mõjul sinno on asunud. Oma õpetuse põhjal wõttis Соске pedagogika (kaswatusteaduse), theologia (jumalateaduse) jo politika (riigiteaduse) läbikatsumise alla. K a s w a t u l e t e a d u l e s nõudis to mitmekülglet buridalt ja nähtuste tähelepanemise harjutult. Jumalaehk u s u t e a d u s e s jättis ta kõik usuteadlaste kilklemised jo
õõrumisea ulu põhjusõpetuste (dogmade) kallal tähele panemata
jo leidis, et ulk Jumala jo Õnnistegija lisle peaali on, ning
uluõpetule tähtlam ülesanne on inimest kõlblusele kaswatada.
Sellepärast nõudis to kitsendamata ufufallirouft, millest ka juudid ja paganad om laama pidiwad; ainult katolikiatele jo
jumalasalgajatele ei tohtinud waba woli anda, sest et nende
õpetus locke arwates riigile hädaohtlik on. R i i g i t e a d u s e s
tuli to otsusele, et riik muud ei ole kui waba leping wabade
inimeste wahel. £hk loomulikus olus küll iga inimene täit
1 Sitska, Üleüldine ajalugu 111.
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wabadust peaks maitsma, annawad riigikodanikud täie wabadule ometi käelt ära walitlule kätte, et oma wahel kokkupõrkamiste eelt naida, üksteist awitada ja end waenlaste wastu
kaitsta. Ainult feile otstarbega teewad nad lepingu jo lalliwad
eneste üle Walitsuse mõju. Niipea kui aga walitsus oma mõju
kurjasti pruukima ja riigikodanikkude tegewust ülekohtuselt
kitsendama hakkab, on kodanikkudel õigus jälle täit wabadalt
oma kätte wõtta ja uut walitsust ametisse panna. 6t walitsulel
mitte hõlbus ei oleks ülekohut tegema hakata, selleks otstarbeks peab rahwas muilt wõimu, nimelt feadufeandliie wõimu
ileenele wõi oma asemikkude kätte jätma ja ainult täidesaatwa
wõimu kuninga kätte andma. Need harutused kirjutas Hocke
lelle otstarbega, et Inglile rahwa teguwiili wabandada, kes a.
1688, teile Inglile mäslu ajal, James ll-le troonilt maha oli
tõuganud ja William 111-ma tema alemele pannud.
3. v a b a m õ t l e j a d ja w a b a m ü ü r l a l e d . —
Üklikute usutunnistuste wahel walitses alaline waen; üks kattus waljemalt kui teine kinnitada, et kõigi teiste hulgast ainuüksi tema! Õigus on. See pime leppimatus äratas mõtlejate
inimeste tees loomulikult kahtlust, kas neilt hõiskajatelt Ülepea
kellegil Õigust ongi ja kas ufuasjas wõibgi midagi kindlat õpetust maksma panna. Cõpmata kirikutülid oliwad inimesed ära
tüüdanud ja Inglismaal, kus sõnawabadus walitses,, hakkasiwad
mitmed Õpetlased kinnitama, et õigel wäga! inimesel muud
tarwisgi ei olewat, kui ainult seda uskuda, et üks ülem olewas kui
kõigi asjade algus olemas on ja et lelle uluga llklinda küllalt
headule poole wõib püüda, €t need ulu alulel leisjad täitla
waba mõtlemilewõimalult nõudsiwad, siis hakati neid V a b a m õ t l e j a t e k s ehk nende ulu põhjal d e i s t i d e k s kutluma,
lelt et nad lihtsalt Jumalat (Ead. k. deus=Juma\) uskusiwad, aga
mitte ühegi ristiusu Õpetuse poole ei hoidnud. Nad näitasiwad,
et headus jo kõlblus mitte mõne usuõpetuse kaaslane ei pruugi
olla. Terme inimese m õ i s t u s t pidasiwad nad mõtlemise juhtnööriks; kõige teadmise hallikateks pidasiwad nad, nagu Eocke'gi,
ainult nähtusi ja loodud ilma tähelpanemist Mis mõistuse ja
nähtuste wastu käis, teda tunnistasiwad nad oma armastustes
tühjaks wõi pilkasimad leda arrnuheitrnatalt. Imetegude lisse
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nad ei uskunud ja ei tahtnud leda kuuldagi, et Jumal imet tegema
ja omawolililelt leda ilmakorda rikkuma läheb, mis ta ife maksma
an pannud. — Kiriku tagakiusamiselt hoolimata kaswas wabamõtlejate ringkond ikka suuremaks. Я. 1717 muutsiwad Ing
lile rahwawalgustajad müürisfeppade fumpti Condoms salaseltsiks,
mis v a b a m ü ü r l a s t e leltli nime mi. Seltfis jäeti wanaaegled sumpti sisseseaded ja wiisid alale ja sinna katsuti kõik
wabaltmõtlejad ja haritud mehed ühendada, seisuse peale waatamata. Oma ülesandeks tegi selts haridust ja ufufallirouft edendada ning kõiki seiluli ning rahwaid üksteisega wendadeks
teha. Selts kaswas kiirelt luureks; terwes (uropas, Indias ja
Amerikas alutati tema olakondasid ehk looshesid, ja tema liikmete hulgas leidus würstisid ning kuningaid.
4. V o l t a i r e (1694—1778). — Inglile teadusemehed
rajaliwad küll uutele tööoludele teed, kuid maailmalt lahus
olles ei jaklanud nad oma mõtlemile wilja mitte laialt tuttawaks teha. Tutwustamife waewa wõtsiwad prantslased oma
peäle, 6nam osawust kui keegi muu näitas selles töös Parin*
õpetlane ning luuletaja ? r a n c o i s V o l t a i r e (1. frangsfua
woltäär; 1694—1778) üles. Juba noores eas oli ta wana korra
kibedust ise maitsta laanud. 23 aasta wanulelt pidi ta Parifi
Bastille's (1. bastij), politikalüüdlaste wangikojas, terwe aasta
otla kinni istuma — põhjendamata kahtluse päralt, et ta kuninga kohta pilkelaulu olla leadinud. Warsti peale leda lai
ta ühe luurtlugu mehe teenrite käelt pekla, lelt et ta mehele
tõtt luu lisle ütelnud oli. Kui ta luurnikku kahewõitlusele katsus, muretles lee kuninga käelt kälukirja, n. n. pitlerikirja
(lettre de cachet), mille põhjal Voltaire uuesti Bastillesfe heideti;
ainult sel tingimisel lasti to sealt wälja, et to kogu Prantsusmaalt wälja läheb. la läks Inglismaale, kus waba elu tema
peale sügawasti mõjus. Kuna Prantsusmaal protestandi usku
õpetajaid taga aeti, wõitlesiwad siin mitmetsugu ristiufuõpetuied
awalikult ja wabalt üksteise ja deistid kõikide wastu. Prantsusmaal pidi igaüks pitlarikirjade pärast wärisema, Inglismaal
aga ei laanud kõige wägewamgi lord kõige waelematgi meelt
ülekohtulelt kinni panna lasta. Siin peeti teadulelt ja teadulemeestelt lugu ja anti igaühele wabadus leadule piirides mõtelda
12*

ja teha, mis ta aga tahab. Kas roõifiroad feefugufed olud ergu
maimuga luuletaja külmaks jätta! Kolm aastat elas ta Inglismaal ja tarroitas seda aega hoolega Inglise keele, seltskonna,
kirjanduse ja teaduse tundmaõppimiseks.
peale Miltoni ja
Shakespeare, keda sel ajal mannermaal roaeroalt nimepidi tunti,
tutroustas ta ennast Соске, Newton! ja Vabamõtlejate kirjadega.
Tal ilmus kange tahtmine Inglise Vaimukangelaste mõtteid,
mis tema enele peale nii fügaroalt mõjunud oliroad, terroele
maailmale tuttawaks teha ja leega roõitluft usuhullustuse, ebausu ja roaimuorjule wastu alata. 60 aasM oli Voltaire kirjandulepõllul tegero, ja millalgi ei unustanud ta seda oma sihti
ära. Näitemängud, romanid, luuletused, lendkirjad, looduse- ja
mõtteteadused ning ajaloolised kirjatööd, sõnaraamatud ja kõik,
mis ta kirjutas, fihtifimad ikka ühe ja sellesama otstarbe peale.
Tema maimu mitmekelidus, terato pilge ja keele peensus oliroad
põhjuseks, et tema kirjatööd isegi kõige kaugemate hurtsikuteni
laiali lagunetiroad. Voltaire oli oma aja kõige kuulsam kirjanik, 18. aastasaja „roaimukuningas", kellega kõige roägeroamad roalitsejad, nagu Friedrich Suur ja Katarina 11., läbikäimist othhroad. Voltaire ostus nendega ja teiste roalitsejotega
heal meelel kirjaroahetulesle, lelt tema arroas üleüldse, et parandused riikides ainult üleroalt poolt toime tuleroad panna, ja et
lai rahroahulk, mis harimata ja toores on, hädaohtu tuua roõib,
kui tema riiki uuendama peaks hakkama. Voltaire iseloomus
oli palju inetuid omaduli — ta oli edero, ahne ja ei pidanud
tõelt palju lugu, — kuid leltskondliles tegeroules näitas ta
luurtmeelt üles ja oli igal ajal malmis oma ilusas ferney (1. fernee)
loslis Genfi ligidal iga tagakiusatut ja maharõhututroasturoõtma
ja tagakiulajale kätte maksma. Ühe Toulouse (1. tuluus) linna elatanud protestandi usku kaupmehe peale, nimega (alas, oli
kaebtus tõstetud, et ta oma roanema poja ära tapnud olla,
lest et see katoliku usku läinud. Tõepoolest oli joodik poeg
roõlgade lisle langenud ja ise end üles poonud. Kuid katoliku
roaimulikud pöörafiroad asja teiseks: kaupmees surmati kohtuotsule järele ära ja tema roara roõeti kroonule. Tapetu lelk
ja lapsed põgeneliroad Voltaire juurde, kes asjaloo terroes Europas tuttoroaks tegi ja mitte enne rahule ei jäänud, kui prot-
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fefs uuesti harututele wõeti, Calas tüütaks tunnistati ja perekonnale kahjutasu makseti. Weel mitu korda peale selle on
Voltaire ilmsüüta ohwrite eelt mõjuwalt wälja astunud.
5. M o n t e s q u i e u (1689—1755). — Natuke aego
peale Voltaire käis teine prantslane, parun M o n t e s q u i e u
(1. mongteskjöö), Bordeaux (1. bordoo) linna parlamendi ehk
kohtukoja president, Inglismaal jo Õppis kahe aasta jooklul selle
maa olulid ja riigikorda tundma ning auustama. l a jõudis
otsusele, et Suurbritannia kõige wabam riik on, wabam weel
kui selleaegsed wabariigid Holland, Shweits ja Venezia. „Kui
Inglismaal mõnel niipalju waenlast on kui karwu peas, ülekohut ei saa talle ometi keegi teha," hüüab Montesquieu waimustusega. Inglile riigikorda luges ta täiule tipuks; leda arwamilt ilmutab ta oma kuulsas kirjatöös „Esjwit des lois"
(„Seaduste waim"), mille kallal Ы 20 aastat mõtles, õppis ja
kirjutas. Siin Õpetab ta, et riigis kolme sugu wõimu olemas
on: seaduseandja-, täidesaatja- jo kõhtuwõim.
Ilikuwabadus,
mida Montesquieu tuliselt nõudis, on alles siis kindel, kui need
kolm wõimu mitte ühe ja sellesama asutuse käes ühendatud ei
ole, waid üksteiselt lahus on, lelt alles liis wõib üks wõim teilt
ülekohtuseks minemast takistada. Walitsus ehk kuningas ei
tohi sedamööda mitte omawolililelt talitada, waid peab seadusi
tähele panema, mis teise wõimu, l. o. rahwaasemikkude loodud
on; kolmas, kõhtuwõim, peab aga igalt mõjult, mida walitlus tema
peale awaldada wõiks, waba olema. W õ i m u d e l a h u t u l e
leidis Montesquieu kõige puhtamalt Inglismaal maksmas olewat; leol walitses piiratud kuningawõim ehk konstitutsioniline
riigikord, mis tema arust parem kui wabariik ühelt poolt ja
piiramata kuningawõim teiselt poolt oli., Sest piiramata kuningawõim muutub kergesti wägiwallawalitsuleks ehk despotismuseks, ja wabariik annab jälle ühekülgselt kõik wõimu
rahwa wõi tema asemikkude kätte, piiratud kuningawõim seilab kahe äärmile riigikorra wahe peäl jo ühendab eneles nende
mõlema paremad omadused.
6. R o u s s e a u (1712—1778). — J e a n J a c q u e s
R o u s s e a u (1. man lhak russoo) oli Genfift pärit, waese kellaslepa poeg.
l a ei laanud korrapäralilt haridust, kuid oma
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mõtterikkuse ja tülile keele tõttu wõitis ta oma aja peale ütlemata palju mõju. Voltaire ja teilecl walgu3tule eestwõitlejad
ei teinud mitte wallet r i s t i u Tu ja г i s t i u T u t u n n i s 
t u s t e roahel, roaid usutunnistuste wastikute tülide wastu wõideldes naersiwad ja pilkasimad nad ka ristiusku ennast, ja tõukasiwad seeläbi hulk tõsiseid mehi walgustud püüetelt eemale.
Rousseau aga kuulutas waimustusega usku Jumala ja hinge
surematule sisse, kuid andis ühtlasi ka riigi ja seltskonna paisetele hoolimatalt pihta. Ka oma waates h a r i d u l e peäle
läks ta teistest, kes sel ajal waimuelu wälja! wõitlesiwad, lahku.
Kuna teiled kõike head hariduselt loatliwad, leidis Rousseau, et
teaduste ja kunstidega üheskoos kõik paha maailma tulnud
ongi. mimelelugu oli ainult sel ajal õnnelik, kui ta alles I00dulesüles elas. Siis ei olnud seisuste ega waranduse waheseinu
olemas; need ilmusiwad alles ühes hariduse ning kulturaga ja
tõiwad enesega wabaduse kitsendused kaala. Sellepärast nõuab
Rousseau, et inimesesugu pööraku jälle oma loomuliku algolu
lisle tagasi jo laagu niisuguseks, nagu metsrahwad on. Oma
k a s w a t u s t e a d u s l i ses romanis „(mil" näitab ta, kuidas
lapsi loomulikult kaswatama ja iseleiswale mõttetööle äratama
peab. Nende mõtete põhjal õpetas ja töötas pärastpoole auusameelne P e s t a l o z z i , kuulus Shweitli kaswatusteadlane ja
rahwahariduse edendaja. R i i g i t e a d u s e s tuli Rousseau
oma kirjatöös „Contrat Social" („Ühiskondline leping") teiltlugulele otlulele Kui Montesquieu: mitte Kitlendatud kuningawõim
ei olnud tema soowitud riigikord, waid wabariik, mis Koik
wõimu rahwa kätte jätab; ainult ajutiseks annab rahwas wõimu
Walitsuse kätte, wõib õigule põhjal teda aga igatahes jälle oma
kätte tagasi wõtta.
7. C n c y c l o p e d i s t i d j a ö k o n o m i s t i d . — Uued
mõtted ja mõisted waimupõllul paniwad seltskonna kihama.
Ilmus wur hulk hiilgawaid kirjanikka. Kõige anderikkam nende
sealt oli D i d e r o t (I. didroo), tulise waimuga mees. l a tegi
suurepäralise plaani walmis, niisugust sõnaraamatut, „ C n c y c l o p e d i a " (1. entsüklopeedia) nimi, wälja anda, millesse kõik
inimlik teadus pidi kokku kogutama, et igale soowijale sõjariist
kätte laaks, millega ta teadmatusele ja ebausule wastu astuda
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roõiks. Selleks otstarbeks heitis Diderot kuulsa matematikufe
ning motteteo.6Io.se d ' fl 1 e m b e r tiga (1. dalangbäär) kokku,
kes^raamatule sissejuhatuse kirjutas. Pea kõik lelle aja tähtsamad õpetlased, ka Voltaire, awitasiwad raamatut kirjutada.
Waimulikud mehed tundsiwad juba ette ära, et lee raamat
nende walitsufele lõpu teeb, jo katsusiwad raamatu ilmumist
ära keelata lasta, niipea kui esimesed köited wäljas oliwad.
Kuid kõrged kaitsjad õueringkondades tegiwad wõimalikuks, et
terwe raamat, 25 suurt köidet, 15 aas\a jooksul (1751 — 1766)
ilmuda wõis. Raamat awaldas sügawat mõju, ja tema järel
hakatigi prantsuse wabamõtlejaid e n c y c l o p e d i s t i d e k s
nimetama. — Selsamal ajal, kui wabamõtlejad enam kiriklikka
ja politilisi küsimusi harutaliwad, rajasiwad teised teadusemehed
uusi radasid ka majanduleteaduses ehk ö k a n o m i a s (Kreeka
oikos == maja, ja nornos = seadus). Majandusteadlased ehk
ökonomistid tegiwad omale ülesandeks rahwaste majapidamist
tundma õppida jo neid seadusi üles leida, mille järel rahwa
wõi riigi majapidamine käib, et sissejuurdunud halbtus! lel põhjal kõrwale saata. Sinnamaale oli arwatud, et raha, mis rahwa
ja riigi käes, tema rikkus on; sellepärast oli kaubitsuft edendatud, selt selleläbi arwati kõige enam kulda ja hõbedat maale
tulewat, et wõõraste maade wõistlult kahjutuks teha, lelleks
otstarbeks ei lastud wõõraid kaupasid ja laewu mitte ilma tollita maale tulla jo arwati, et oma kaubandus jo tööstus niisuguse kaitse all seda enam kalu toob. Seda politikat kutsuti
m e r k a n t i l i s m u l e k s (Prants, k. tnerean&ile = kaubandusesle puutuw). Nüüd tundis prantslane Qu es na у (I. kenee)
ära, et merkantilistide arwamine ekslik oli jo Õpetas ise, ei
tõsine rikkus maa feeft tuleb, et sellepärast ainult põllutööd ja
maaharimist edendama peab. Kuigi ka tema arwamine ekslik
oli, — sest alles pärastpoole näitas Shoti majandusteadlane
Я d a m S m i t h (l. lmils; 1723—l 790) Õieti, et t ö ö ainukene
rikkule hallikas on, olgu see töö põllutöö, wabrikutöö wõi kaubitsus — ometi oli Quesnay õpetus luur samm merkantilismulelt edasipoole. Ökonomistid nõudsiwad, et kõige pealt põllumees õigule-kitlendamistelt jo kurnawatest maksudelt wabastada
tuleb, aga ka kõik muud takistused, nagu lumpti eeskirjad, tol-

lid j . m. kaubanduse ja tööstiile kohta makswad kitsendused,
pidiwad ära kaatatama. „Laissez faire, laissez passer", s. o.
lale wabalt edeneda, nii kuidas ali ise kannab, see ali nende
lipukiri, millega nad täit wabadalt ja riigiwalitsuse eeltkaltmile
alt wabastamilt tööstuses ja kaubanduses nõudsiwad.
8. S a k f a w a i m u k a n g e l a s e d . — Saksamaa oli
30-aastases sõjas laadud haawadest toibunud ja nakkas ka jälle
waimudalt ofa laama, Saksamaal aga ilmusiwad alles siis
uued waimukangelased, kui naabrimaade õpetlaled palawas
wõitluses uued mõisted juba leigeks oliwad teinud; needsamad
mõisted ilmuwad Sakfa waimukangelaste kirjades ainult enam
selgitatud ja ümmargusemal kujul. Kuna Voltaire ja Diderot
usuõpetust lausa pappide pettuseks pidasiwad, Õpetas L e s s i n g
(1729—1781) äaklamaal, et niihästi ristiusus kui ka kõikides
teistes uskudes lügaw kõlbline tuum on, mis oma wäärtalt
iganes ei kaota. Üksgi ulk ei tohi tõendada, et tema üksinda
tõtt õpetab, ja keegi ei tohi ka teiste uskude tunnistajaid taga
kiusata, lest igal usul on Õigus elada, igaüks neist wõib teatud
ajal jo teatud rahwa peale heategewat mõju awaldada. Niisama Kai 5esling, õpetas ka H e r d e r (1744—1803), et immelelugu ajaloos järkjärgult areneb. SeHamal ajal tungis Königsberi mõttetark I m m a n u e l K a n t (1724—1804) mõtteteadule, õiguleteadule jo majanduleteadule lügawulesle, kuna
Prantsusmaal neid külimuli enam waimurikkalt kui põhjalikult
läbi kattutud oli. Kant täiendas ja lelgitas Hocke Õpetult immele
mõistuselt oma kuulla kirjatööga „Kritik der reinen Vernunft''
(1781), milles ta tõeks tegi, et inimele mõistus ainult nähtustelt aru laada jaklab, mitte aga ka asjade olult. Kõige ilulamaid Oili walmistas walgustuleaja l u u l e äaklamaal. Tõsine
wabadulewaim, puhas inimlik meel, mis igasuguselt eelarwamilelt waba — need on omadused, mis Sakia klaslililt luulet
kõrgele tõstawad. 5 e s s i n g u , S c h i l l e r i (1759—1305) ja
G o e t h e (1749—1832) luuletööd ülendawad kõike, mis hea,
tõsi ja kaunis on, ning jääwad lõpmata waimustusehallikaks,
niikaua Kai Sakla keel elab.
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II. Riigid tualgustufeajal.
Я.

Romani

rahroaste

riigid.

l. P o m b a l (1750—1755). — Kuna Montesquieu ja
Rousseau rahroaroõimu poole hoidfiroad, lugesiwad Voltaire ja
ökonomistid otfe lelle wastu piiramata kuningawõimu
kõige täielisemaks riigikorraks, kui aga kuningas ise walgustule
poolehoidja on. Hiina Keller, kes iga aasta põllutöö auuks
oma kaega atra juhib, oli neil aateline walitseja. Nende soowid paistsiwad 18. aastasaja keskel taide minewat, sest liis oli
Europas hulk walitlejaid jo juntiwaid miniltrisi, kes täitla waigustuleaja mõju all seisiwad ja toimetasiwad, w a l g u s t a t u d
k u n i n g a w õ i m u aeg Europas algas preili Friedrich 11-le troonileastumisega (1740) ja kestis kuni suure prantsuse mäslu alguseni (1789). Mitmed lelle aja kuningad lugesiwad omale auuks
walgustule eeltwõtjatega läbi käia ja otliliwad nende käelt
Walitsuse asjus nõuu. Iseäranis kiriku- jo usuküsimustes tegiwad mitmed walitsused walgustule eeltwõtjate mõtted teoks, jo
imelikul kombel käisiwad liin jult need maad teiste eel,
kes linnamaani kõige enam katoliku kiriku ja jeluitlaste mõju
al! oliwad olnud, nimelt Portugal ja Hispania, Selleaegne
Portugali peaminister P o m b a l (l. pongbaal), kes nõrga kuninga Jofe l-le all riiki takistamatult walitses, edendas kaubandust, tööstult ja buridast, korraldas walitsust jo sõjawäge
ning tundis iseäranis ära, et kiriku mõju maa edenemist tagasi
boiab. Sellepärast astus ta kiriku mõjule hoolimatalt wastu.
Ta keelas ära paawsti bullasid Portugalis ilma Walitsuse loata
awaldada, kitsendas kirikukobtute ja inkwisitlioni õiguli, wõttis tlensoriameti ja koolialu juhtimise waimulikkude käest ära,
wähendas munkade arwu, wõttis äralõpetatud kloostrite maad
kroonu külge jne. Iseäranis karedalt astus to jeluitlastele
wastu, keda ta kõige pealt kuninga ümbruskonnalt eemale
kihutas. Kui kuninga wastu tapmilekatle toime pandi, andis
ta mitmed jeluitlaled, kes tapjate pihtiilad ja kaasteadjad oliwad, inkwilitlionikohtu kätte, ja lee kohus, mis lenini ainult
jeluitlaste näpunäiteid täitnud oli, pidi nüüd ühe jeluitlale enele
surma mõiltma. Teised jeluitlaled, niipalju kui neid Portugalis
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oli, pani Pombal laewa ja läkitas nad kirikuriigi randa, kus nad
maale saadeti; nende waranduse wõttis ta riigi amaks ja lõpetas diplamatilile läbikäimise paawsti kuuriaga (1759).
2. l e l u i t l a s t e
kimbutamine
ja
nende
a r d u ä r a l a p e t a m i n e (1773). — Küll laideti Pornbali
käredust, siisgi tegiwad mitmed teiled maad sedasama, mis
temagi. Jeluitlaled aliwad walitlustele igal paal pinnaks silmas, sest et nad iseeneste seaduste järele elada tantsiwad ja
riigi leadusi tähele ei pannud, p r a n t s u s m a a l seletasiwad nad awalikult kaktus, et neil ama lalaseaduled an. Parisi
parlament (kohtukoda) nõudis nende seaduled omale näha ja
tunnistas nad riigile hädaohtlikuks. Kui Prantsale walitsus
seaduste muutmilt nõudis, andis jeluitlaste kindral Ricci (1. ritmi)
kuulsa wastuse: .,Sint ut sunt aut поп sini", l. o. olgu nad
niisugused nagu nad on wõi olgu nad üleüldse olemata, sellepeale keelas walitsus jesuitlastel elamile Prantsusmaal hoopis
ära. Kare saatus lai jeluitlastele ka r t i s p a n i a s osaks.
See maa oli Bourboni saolt kuningate all jälle kasuma hakanud ; tubli kuningas Carlos 111. (1759—1788) pani liin hulk
edumeelseid uuendusi toime. 5eluitlaled oliwad kõige wisamad
uuenduste Vastupanijad ja sellepärast laskis minister Aranda,
ile encyclopedistide poolehoidja, ühel ja selsamal päewal korraga kõik Jefuiti preestrid Hispania emamaal ja asumaades
kinni wõtta, laewadele panna ja kirikuriiki wiia, selt et jeluitlaled enam paawsti kui kuninga alamad alla. Kuid paawst
wõttis laewad suurtükkidega wastu, nii et jesuitlali maale
laota ei saanudgi. Nüüd sõidutati neid ühest sadamast teise,
aga kusagil ei lastud neid maale, kuni wiimaks Prantsuse
walitsus Jumala lulaste peale armu heitis ja nad Korsika saarele elama lubas. — Nagu Hispania, nii tegiwad ka Fleapol
ja P a r m a , kus Hispania printsid walitsesiwad, peale seda
weel V e n e r i a , Ü l o d e n a jo B a i e r i m a a . Pombali nõuu
peale heitsiwad kõik Bourboni walitlusekojad — Prantsusmaal,
Hispanias, Neapolis jo Parmas — kokku jo nõudsiwad paawst
C l e m e n s Xl\7-ma käest jeluitlaste ordu äralõpetama. Ceplik
jo walgustus? poole hoidja paawst andis järele ja kuulutas
J e f u i t i o r d u l õ p e t a t u k s (1773), selt et ta ristiusu
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rahu rikkunud olla. ГПбпі kuu peale teda Turi paaroft kihrotilurma; arroati, et jefuitlafed talle kihroti andnud; . räägiti aga
ka, et ta ife liiga palju roastukihroti matnud, selt et ta loomulikult jemitlaste kättemaksmift kartis. Jefuiti ordu kestis aga
laiaja edali ja kutsuti a. 1814 wõitlules Prantmfe mäsm wastu
uuesti awalikult elule.
B. f г i с d г i eh S u u r .

1. F r i e d r i c h S u u r e n o o r u s . — 30-aastase sõja
läbi oli Saksamaa riiklikult tarretanud seisukorda sattunud.
Suurem osa riikisid elas piiramata würstiwõimu all edasi ja
jäi walgustuse mõjust hoopis puutumata; ainult kahele luuremale Saksa riigile, Preifirnaale ja Huftriale, sai õnn osaks, et
walgustatud roürsiid, Friedrich Suur Preihrnaal ja Jofef 11.
fluftrias, oma maades uuendusi toime paniwad, mis täitsa
walgustuseaja mõju ilmutaliwad. — Üleüldse oli kõige tähtsam
walgustatud wärst 18. aastasajal P r e i l i k u n i n g a s Friedrich II. (1740—1786), kellele auunimeks S u u r on antud.
Ta oli toore ja wägiwaldse Friedrich Wilhelm l-fe poeg, kes
poja raamatulugemise-himu sallida ei wõinud ja teda kord
ukse-peaüspuu konksu küljes oma käega peaaegu üles poonud
oleks. Prantsuse kaswataja mõju all oli kroonprints kirjanduselt ja muulikalt lugu pidama õppinud, kuid usuõpetuse ega
sõjaharjutule tundidelt, mida ila talle alalt rulikahoopidega
peale sundis, ei tahtnud ta mitte lugugi hoolida. (t toore
ümberkäimise alt peaseda, mõtles kroonprints a. 1730 Inglismaale põgeneda, kuid ta plaan tuli ilmsiks. la loodeti Kültrini kindlulesle, kus ta kantleleiteenistult Õppima pidi, kuna
põgenemile kaasaitaja, tema fõber, tema ulmade all ära hukati.
Ila mõtles teda kroonprintli nimelt juha lahti ütelda, aga et
poeg täiesti ila tahtmile alla heitis, kui mitte lüdamelt, liis
ometi lilmakirjaks, leppis isa temaga ära ja noor Friedrich
elas kui kroonprints oma loslis. Siin ümhritlesiwad teda waimurikkad prantslased wõi Prantlule mõju all kaswanud sakslased. Ka Voltairega käis ta elawalt läbi. Не töötas kroonprints hoolega kirjandulepõllul ja awaldas oma Prantlule keeles kirjutatud kirjatöödes üliwäga wabameelleid ja walgusta-
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tud mõtteid, laitis kuningate auuahnus, kõrki meelt, laiskust,
ülekohut ning meelenõtrust ja nõudis, kuningas ärgu aigu
mitte ama rahwa isand, waid ama riigi ülem teener. Riifugult mõtet awaldas ta sel ajal, kui prantsuse kuningas Couis XV.
hoolimatalt riiki kurnates hüüdis, et peale teda kas wõi weeuputus tulgu. Kui kroonprints a. 1740 preili troonile astus,
arwasiwad kõik, et temast, Voltaire sõbrast ja wabameelsea
mehest, rahuarmastaja walitseja saab. Kuid Friedrich ll. tahtis
tublit sõjawäge, mis isa walmistanud oli, selleks otstarbeks
tarwitada, et oma riiki suuremaks kaswatada ja teiste luurte
riikidega ühe wääri peale tõsta. Mahti leidis ta seks keiser
K a r l Vl-ma surmalt (1740) ja lelle tõttu algawalt Ruftria
pärimiselõjalt.
2.
fluftria
pärimisesÕda
(1740—1748). —
fluftriamaa oli küll laialine riik, kuid tema üksikute õlade
wahel oli wiigu wähe lidet. Böömimaal, Ungrias, fluftrias ja
Kärntenis, Belgias jo Lombardias oli igas riigis oma isesugune
sisemine kord ja oma iserahwas oma ilekeelega. Iga tühinegi
wapustus oleks wõinud riigiofad lahku ajada. Keiler K a r l
Vl-mal ei olnud poega jo tema surmaga pidi Habsburi meestelugu lõppema ning troonipärimise küsimus päewakorraa ilmuma, (t juba lee küsimus riigi ühisusele surmahoopi ei annaks,
walmistas keiser n. n. p r a g m a t i l i s e s a n к t s i о n i, s. o.
seäduse, mis fluftria üksikud alad lahutamatult ühe walitseja
aluseks kuulutas ja Karl Vl-ma järeltulijaks tema targa ja ilula
tütre M a r i a T h e r e s i a nimetas. Keiser nägi palju waewa,
enne kui tema oma riigi alad ja wäljamaa riigid, nimelt ka
preili- ja prantsusmaa, lanktlioni korraldustega leppiliwad.
Sellelt hoolimata ilmuliwad kohe peale keisri lurma mitu
trooninõudjat ning päranduletahtjat. Kõige nealt murdis friedr i eh 11. oma lana ja tungis Shlefiamaale; mõned alad lellelt
maalt oliwad ennewanasti Hohenzollernite loolt walitsejate
käes olnud ja ta nõudis neid nüüd oma kätte tagasi. Oma
hästi korraldatud sõjawäe tõttu lai ta hiilgawa wõidu. Ka
prantsusmaa ihaldas oma wanale wastalele, Habsburgide riigile
surmahoopi anda ja hakkas leepäralt B a i e r i k u u r w ü r s t i
K a r l i toetama, kes ema poolt Habsburgidega sugulane oli
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ja terwet fluftria riiki omale pärida Tahtis. Prantslased tungisiwad ühes baierlastega Böömimaala ja wõtsiwad Praaga linna
ära; hisvanlaste abiga tungisiwad nad Italia maakondadesse,
ja Madalmaadel saiwad nad inglaste üle wõidu, Kes Maria
Theresiaga lepingusse astunud oliwad. Baieri kuurwürlt waliti
K a r l Vll-ma nime all k e i s r i k s (1742—1745). Kuid peagi
hakkasiwad fluftria wäed prantslasi lööma. Pealegi lai Maria
Theresia Friedrich 11-ga rahu teha, kellele ta ähleliamaa andis,
kellega lappis lada Saksamaal ja päralt Karl Vll-ma lurma
waliti Maria Theresia abikaasa, lathringi hertsag, f r o n z l-le
nime all Saksa rahwa Püha Rooma riigi k e i s r i k s (1745—
1765). Peäle selle kestis sõda Madalmaadel ja Italias weel
mõni aeg edasi, kuni Aachenis a. 1748 rahu tehti. Minukene,
kes lellelt n. n. fluftria p ä r a n d u l e l õ j a s t kasu lai, oli
Friedrich П., kelle kätte Shlelia jäi; kõik teiled andsiwad ärawõetud maad nende endistele omanikkudele tagasi. Preisimaa
aga sai seega suurwõimuks.
3. S e i t s m e a a s t a n e
sõda
(1756—1763). —
Maria Theresia wõis õnne kiita, et raske lõda tema riigi piirid peäle Shleliamaa puutumata oli jätnud, /iga ka lelle
maakonna tahtis ta tagali wõita, seda enam, et tema kui agar
katoliklane mitte sallida ei wõinud, et tema katoliku usku alamad Shlehas nüüd protestandi usku walitseja alla lõiwad. Ta
katsus kõik Europa riigid Preili wastu ühendada, jo suuremalt
alalt läks tema nõuu ka korda, €t Friedrich li. oma terawa
keelega Wene keisrinnot E l i s a b e t h i haawanud oli, liis oli
lee hea meelega walmis Preisimaa wastu lõda algama.
Raskem oli P r a n t l u s m a a d oma poole wõita, lelt et lee
maa aastasajad läbi Habsburgide waenlane oli olnud. Kuid
asjaolud tegiwad Prantsusmaa siisgi fluftria ühenduleosalileks.
Nimelt oli Prantsusmaa lel korral, kui to Inglismaaga merelõda
pidas, Preisimaaa omale appi kutsunud, aga lee ei olnud £ о u i s
XV-ma palwest hoolimata Prantsusmaad mitte toetanud; see
andisgi Couis X\7-le asjo Preisimaa wastaste poole lüüa; pealegi kihutas kuningat ka tema armukene m a r q u i f e d e
P o m p a d o u r (1. markiis dö pongpaduur) taga, keda ka
friedrich l)-fe teraw keel torganud oli. I n g l i s m a a aga, kes
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lepingult Kane wana wa5tale, Prantsusmaa ja fluftria wahel, eneTele paha kartis, heitis Preisimaa paale, friedlich ll-le wastu
tehtud lepingute siht oli: Preili kuningriiki endile Brandenburi
kuurwürstiriigi luuruleks kokku luruda. Shlefia pidi fluftria,
Pommeri Rootfi kätte, Jda-Preifimaa pidi Wenemaa ja JTlagdeburg Saksimaa kätte minema, lepinguosaliste jõud oli nii
wõrdlemata palju luurem, et Friedrich 11. mõteldagi ei wõinud
nende ühendatud jõuule wastu laada, Sellepärast otlustas to
kiirelt ja ükfikult wastaste kallale minna, enne kui need oma
wägelid ühendada lõiwad. Ilma lada kuulutamata langes ta
Saksimaa peäle ja piiras Sakfi wäe Pirna leeris ümber, fluftria wägi, kes laksidele appi tulla tahtis, lai tema käelt lüüa.
Sakfi wägi langes tema kätte wangi; ühtlali lai ta terwe
Saksimaa ühes tema tagawara-aitadega jo lõjariistade-tagawaraga oma katte, Saksmaalt läks Friedrich Böömimaale; liin
krooniliwad hakatules hiilgawad wõidud ta tegewalt, liis aga
lai ta ile К о 1 i n i juures flultria feldmarlhall Vauni käelt
lüüa, mis teda Böömimaalt taganema lundis. Friedrichi seisukord oli raske, lelt nüüd hakkasiwad waenlased omalt poolt
tema peäle tungima. Prantslased lõiwad inglasi Hannooerimaal, rootslased tungisiwad Pommerimaale jo wenelased lõiwad
preislasi G r o f j - J ä g e r s d o r f i (1757) juures ning wõtsiwad
Ida-Preilimaa oma alla. Kuid Friedrich ei kaotanud julgust,
l a tõttas Prantsale wäele, mis Saksmaale tuli, wastu ja läks,
ehk tal küll pool wähem wäge oli kui wastalel, Rofybachi
juures prantslaste kallale. Tema ratlawäe eelt, mis noore
kindrali ä e ^ d l i h ' i juhatule all oli, läksiwad prantslased juba
mõne minuti järele pakku (1757). Peale Rofjbachi lahingut
tõttas ta Shlefiasfe, mille aultrialased juba täiesti oma alla
oliwad wõtnud, jo lõi siin Heu tn e ni lahingus Vauni, kellel
kolm korda enam wäge oli. Wahepeal oliwad wenelased Brandenburi poole edasi tungima hakanud, QQQ Friedrich sai nad
weriles Z o r n d o r f i lahingus tagali lüüa (1758). Kuid Wene
jo flultria wäe ühinemilt ei jõudnud ta mitte takistada; ühendatud wägede juhatajad oliwad osaw Austria kindral £ a u d о n ja Wene kindral S a l t o koea. K u n e r s d o r f i juures,
Frankfurti ligidal Oderi jõe ääres, langes Friedrich oma nõr-
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gemo wäega nende peäle, lai aga otfustaroalt lüüa (1759).
nüüd ei olnud Friedrich 11-fel enam mingisugust laatust. la
kirjutas Berlini, et „kõik on kadunud; peaftke kuninga perekond; jumalaga igawesti", ja mõtles troonilt ära astuda. Tema
Õnneks ei leppinud wõitjad kindralid kokku, lelt et nad üksteist
ei usaldanud, waid läksiwad oma mägedega jälle lakku. Nii
sai friedrich jälle mahti kosuda; ta ajas wenelased, kes Berlini
ära oliwad wõtnud, minema jo lai Huftria wäe üle (loe ääres
Turgau juures wõidu. Kuid kindlasti paistis, et Ida-Preifimaa
jäädawalt Wenelaste ja Shleliamaa fluffria käik jääb, lelt pikemat aega ei jõudnud Friedrich sõjale ometi enam wastu panna,
kuna to juba nüüd poisikesi nekrutiks wõtma ja iga aasta
roka wäärtust kuiwemaks tegema pidi, et mägesid alal koido.
Kuid sel ajal suri Wene keisrinna (lilabeth (1762) ja tema
järeltulija P e e t e r 111., tuline Friedrich 11-se auustaja, lõpetas
joonega sõja Preisi wastu ära, andis wõidetud maad tagali ja
oli walmis Preisimaale ilegi abi andma. Яда juba poole aasta
pärast suikus Peeter 111. surma fülle ja tema abikoola ning
järeltulija K a t a r i n a II. ei tahtnud sõjaga enam mingisugust
tegemist teha, waid kutlus Wene wäed koju. Koik oliwad sõjalt ära tüdinud, Ja nii tehti liis 1763 Saklimaal H u b e r t u s b u r i loslis rahu; lelle tagajärjel pandi leelama leilukord
maksma, mis enne lada maksnud oli. Nõnda jäigi Preisimaa
suurriigiks teiste luurriikide kõrwal.
4. F r i e d r i c h S u u r r i i k i w a l i t l e m as. — Suure
ja raske loja lõpetule järel hakkas Friedrich Suur neid haawu
parandama, mis lada tema riigile löönud oli. l a ehitas rikutud linnalid ja külasid üles ning ajoitas waeseks jäänud mõisnikka jo talupoegi, neile raha, wiljaseemet jo tööloomi kinkides. Igal pool oli to ile hoolt pidamas. Ne andis to oma
kasud, ja ise wälwas ta nende täitmise üle. Ka mitte oma
ministritega ei pidanud ta nõuu, waid wõttis nende käelt aruanded kirjalikult wastu ja andis neile omad kalud niilama kirjalikult. Nii walitles to weel enam piiramatult kui Houis Х1 .
walitlenud oli. Kuid tema pidas riigi head käekäiku tähtlamaks kui oma isiklikku head. Tema ile oli oma arult ainult
riigi ülem teener. Kõige tähtlamaks pidas to, oma riigile tub-
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lit fõjaroäge ja luuri rahatagaroara muretseda. Sellele lillile
jõudis ta hoolfa kokkuhoidmise läbi, aga liisgi pidi ta Ka
raskeid makfund oma alamate peale panema.
Kõik
roälja- ja omamaa tööstuse laadused pandi maksu alla, ja
makmroõtjateks kutsuti Prantsuse ametnikud, kes oma koledusega rähma minale äritaliroad. Sel põhjale! ei tahtnud põllutöö,
kaubandus ega tööstus edeneda, ja nii rikkus Friedrich ise pahema käega seda, mida ta paremaga üles ehitas. Üleüdse oliroad tal majanduse asjus jaolt hoopis kentsakad arroamised:
ta ei lasknud teelid teha, lest ta arroas, et mida roiletlamad
teed, seda kauemaks ajaks pearoad teekäijad maale jääma ja
leda enam raha maal kulutama. Kui roalgustuse poolehoidja
pani ta oma riigis täielise u s u r o a b a d u l e maksma. „Minu
riigis," ütles ta juba oma roalitsuse algusel, „roõib igaüks oma
roiili peal Õndsaks saada." Sellepärast roõttis ta kõiki oma maale
roastu, keda mujal taga kiusati, nagu prantsuse atheistisid (jumalalalgajaid), materialistina (roaimufalgajaid) ja jeluitlasi. Tema
haritud roaim eiroõinudilma teaduste ja kunstideta pülida, sellepärast äratas ta akademia, mis tema isa ära oli lõpetanud, jälle elule
ja kutsus kõige kuulsamaid prantsuse õpetlasi ja kirjanikku oma
juure roõõrusele. Nii elas üksroahe V o l t a i r e tema kojas; aga et
mõlemad teraroa keelega pilkajad oliroad, siis ei laanud nad
mitte kauaks ühte jääda, ehk küll mõlemad roastastikku teineteise roaimujõudu auustasiroad. Kuid tärkama Saksa kirjanduse
roastu ei näidanud friedlich mingisugust osaroõtmist üles. Ta
ise rääkis Saksa keelt puudulikult ja pidas teda „tallipoiste
keeleks". R a h r o a k o o l i tegi ta l u n d u s l i s e k s , kuid rahakulu kartes ei tihanud ta mitte niipalju koolisid alutada, kui
tarrois oleks olnud. Kooliõpetajateks seadis ta roanad roigaled
soldatid, et neile kohta ja teenistust muretseda. K o h t u a s j a s pani ta hulk parandusi toime; nii kaotas ta juba oma
kolmandal roalitmiepäeroal kaebtusealuste piinamise ära, mis
lel ajal roeel igal pool tarroitusel oli. Ka laskis ta üleüldise
preisi seaduleraamatu kokku leadida, mis aga alles peale tema
surma malmis sai. Kuid põhjalikkude uuenduste eelt hoidis ta
end kõrroale. l a ei kaotanud mitte pärisorjalt ära, ei edendanud ka sallirouft leiluste roahel. fladeli- ja kodanikuleiwle liik-
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med ei tohtinud üksteise roahel mitte abielusse heita ja ohroitferideks ei peäsenud muud kui aadelimehed. Kui „roana Preili
Prits" aastal 1786 [uri, ei olnud neid mitte palju, kes teda
armastasiwad, küll aga neid, kes teda kartsiwad. — Tema
järeltulija f r i e d r i c h W i l h e l m 11. (1786—1797) kergendas
Prantsale moodi järel sisseseatud maksukoormat, kaotas aga ka
mõtteroabadufe ära, niihästi urn- kui ka teadufeasjades. ГПбгteroabadule tagakiusamise all pidi isegi niisugune mõttetark
nagu Kant raskelt kannatama. Kuningas ile näitas end wälispidi püha jo wäga mehena, tõepoolest aga tuletas tema kojaelu palju Prantsale kojaoluhd meelde. Nii liis leigus ka
Preisimaal, et walgustatud ainuwalitlus ilma rahwa kaastegewusela midagi jäädawat head luua ei jaksanud.
С

Jolef

II.

1. J o l e f 11-le u u e n d u l e d . — Palju otlustawamalt
jo julgemalt kui friedrich 11. toimetas teile Sakfa suurriigi roalitse ja ja walgustule poolehoidja, keiser J о f e f 11. Austriamaal
(1765—1790). Juba sel ajal, kui ta oma ema Maria Theresia
kaasroalitseja oli, oli walgustatud riigikantsler K a u n i t a ette
waatlikult laialisi parandusi ette wõtnud: oli wäe-, raha-, kohtuja kooliasju uuendanud, talurahwa pärisorjalt pehmendanud,
piinamised ja nõiaprotsessid ära kaotanud jne.; kuid Jofefile ei
paistnud lellelt weel mitte küllalt olema. Kui ta peale ema
surma 1780 täitsa iseseiswaks sai. tahtis ta terwet riiki põhjalikult uuendada. Ta hakkas sellega peale, et ta kojaelu lihtsamaks ja odawamaks seadis, kui see kunagi fluftrias olnud
oli. Tema käes oli 22 miljoni eelt riigipaberili, mis tema erawarandus oli; need oli ia juba waremalt riigile kinkinud, selleläbi et ta need kõik tulde heitis. Ta kaotas aadelimeeste
eesõigused kohtutes ära, tegi kõrged riigiametid k õ i k i d e l e
s e i s u s t e l e kättesaadawaks, wõttis mõisnikkude käelt kohtuja politleiõigule wallarahwa üle ära, julges koguni p ä r i s o r j u l e ä r a k a o t a d a , kusjuures talumaad talupoegade
kätte tarwitada jäiwad, kuna mõilamaklulid wähendati. Ühtlali hoolitles Waimurikas keiler ka rahwakooli eelt, tegi Õpetuse maklutaks ja asutas kooliõpetajate leminarisid. Ta kuulu1. Sitska, Üleüldine ajalugu 111.
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tas u f u r o a b a d u f e roälja ja andis protestantidele ning
Kreeka-õigeufulistele needsamad õigused, mis katoliklastel ollenad. Kloostrid, kus mungad mitte mõnda kasulikku tööd ei
toimetanud, kooli ei pidanud wõi haigeid ei rawitsenud, pani
ta kinni ja tarwitas nende maad ja warandused kirikute ehitamiseks. Kuid Jolet 11. langes sellesama eksituse sisle, mis
kõikide walgustatud ainucoalitfejate waewanägemise tühjaks
tegi. Ta walitses liiga palju — tahtis kõik suured jo wäikesed asjad ile ära otsustada ja toime panna. l a andis näit.
kalu wälja, et hirnud kottides matta tulewad, mitte puufärkides, et nad rutemini ära mädaneksiwad. Ial oliwad kõige
puhtamad tahtmised, ja sellepärast arwas ta, et tema plaanid
ikka kõik täide minema peawad, kuid eklis lellega sagedasti.
€t kergem oleks uuendusi läbi wiia, tahtis to kõikide Ruftria
riigi õlade iseäraldused ära kaotada ja kõiki Habsburgide käes
olewaid maid ühetaoliseks biirokrotilifeks riigiks muuta, f. o.
niisuguseks, kus ainult Walitsuse ja ametnikkude tahtmine maksab.
Ajalooliste maakondade asemele jagas ta riigi administratiwilistesle
oladesle, maapäewade jo koholiste alutuste alemele pani ta
oma ametnikud, ja lubas kõikides riigiasutustes ainult Sakfa
keelt tarwitada. Sellega haawas ta fluftria rahwaste rahwusetunnet. U n g a r l a s e d oliwad walmis otle mäslu tõüma,
ja b e l g l a s e d hakkaliwadgi mässama — kihutasiwad keisri
wäed minema jo kuulutasiwad end iseseiswaks. Terwes riigis
oli rahutus suur, selt kõrgemad seiluled kurthwad oma eesÕigusi taga, lihtrahwas aga ei leppinud uuendustega usuasjades, ja kõiki pahandas ametnikkude omawoli. Südamewaluga pidi keiser suurema hulga uuendusi tagasi wõtma: ainult
lubatud uluwabadult jo talurahwa priiust ei tahtnud ta ära
kaotada. Oma hauale soowis ta järgmist hauakirja: „Siin
hingab walitseja, kelle tahtmised puhtad oliwad, kes aga paraku kõik oma plaanid kokku langema nägi." la Turi aastal
1790, 49 aastat wana. Teda laotis talurahwa õnnistus, kellele ta wabaduse oli kinkinud. — Tema järeltulija oli \a wend
C e o p o l d 11. (1790—1792). See lõpetas legaduled ära, mis
Jofefi uuenduste tõttu tõusnud oliwad. Ta rahustas belglased
ja ungarlased, kellele to nende endile korra tagali andis, ja
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tegi rahu türklastega, kelle wastu Jofef ühes Wene keisrinna
K a t a r i n a 11-ga foda alganud oli, et Türgimaaa Wene ja
fluftria wahel jagada. Waimulikkude pahameele waigistas
Ceopold selleläbi, et ta Jofefi kiriklikud uuendused pea puhas
ära kaotas; aadelimeestele andis ta aga muilt eesõigusi tagali
ja seadis talupojad jälle enam nende woli alla. Nii oli Jofefi
waew ja tegewus tõesti pea jäljetult kaotsi läinud.
D. K i r d c - C u r o p a

18.

aastasajal.

1. . . W a b a d u s e a eg« k a o t s i s (1718—1772). Gust a f lil. (1771—1792). — Räägitakse, et Karl Xll-ma surmas
RootH suurnikud süüdlased olla; selle teo kordasaatmise läbi
lootnud nad piiramata kuningawõimu alt lahti peaseda jo jälle
iseseiswalt riiki walitseda, nagu enne Karl Xl-ma walitlule algult. Kui õige see jutt on, ei tea, aga igatahes tuli peale
kuninga lurma ilmliks, et Rootsi suurnikkude wõimuhimu mitte
kustunud, waid ainult ajutiseks kinni maetud oli. RiiginÕuukogu ei tõltnud mitte Karl Xll-ma wanemat õde troonile, nagu
troonipärimise leadus Õpetas, waid walis tema noorema õe
I l l r i k a E l e o n o r a (1718—1720) kuningannaks ja andis
ka lelle abikaasale, Hesfi printsi f r e d r i k i l e (1720—1751)
kuninga nime. Walimile tingimiseks tehti, et pea kõik wõim
kuninga käelt riiginõuukogu (senati) kätte läheb, et riiginõuukogu ametnikkude nimetamise peäle mõju omandab, et ta ka
ilma kuninga nõuusolemisela riigi kasusid jo wabadus! kaitsta
wõib jne. Seega algas Rootsis n. n. w a b a d u l e a e g , mille
jooksul riiginõuukogu ühes riigifeifustega riiki walitses, luuri
maklusid nõudis jo talupoegade õiguli kitsendas. Riiginõuukogu
leilis wiie luurniku-perekonna mõju all, kuna riigileiluste leos
aadelileilus kõige enam mõju awaldas. 1726. aasia riigipäewal langes aadelileilus kahte erakonda, teine m ü t l i -, teine
k ü b a r a - e r a k o n d . Hakatuses jäi wõimus mütslaste kätte.
Nemad tahtliwad haawu, mis Karl Xll. oma lõdadega Rootsimaale löönud oli, selleläbi parandada, et nad kaubandust ja
tööstust edendasiwad jo lel teel maarikkuft suurendada mõtlesiwad. Kübarlaled tahtsiwad riigi auu sõdade läbi tõsta, iseäranis aga kaotatud maakonnad Wenemaa käelt jälle tagali wõita.
13*
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Kui roõimus а. 1738 nende katte tuli, algasiwad nad Prantfusmaa rahalifel nõuusolemisel nimetatud otstarbel fõda Wenemaaga
(1741). Sõja jookful saiwad Rootli wäed Wenelaste käelt haledalt
lüüa. T u r u s tehti rahu (1743) ja Wene keisrinna €lifabeth leppis
Õnneks lellega, et ta ainult ala Soomemaad kuni Kümi jõelt
saadik Rootli küljeli Wene riigi külge wõttis. Järgmise kuninga
Я d о 1 f s r e d r i ki all (1751—1771) kõdunes kuningawõim
weel enam kokku: tehti otluleks, et kui kuningas mõnda otlult oma allkirjaga ei peaks kinnitada tahtma, liis otlus lellegipäralt maksma hakkad, kui aga otlulele kuninga nimetempel
alla lüüakfe; nimetempel aga oli küharlaste hoiu all. Prantlusmaa meeleheaks, aga rahwa kahjuks, legaliwad küharlaled •
Rootsimaa ka Seitsmeaastase sõja sisse; lelle tagajärjel kaotaliwad nad aga ile walitlulewõimu käelt ja pidiwad mütslaste
eelt taganema, kes enam Wene meelelilt politikat ajaliwad. —
Wabaduleajale, mille jooklul Rootsimaa sisemise nõrkule poolelt
üsna Poolamaa larnane oli, tegi uus, walgustule mõju all
leilaw kuningas G u s t a f III. (1771 —1792) lõpu peäle.
Я. 1772 kiskus ta wõimu riiginõuukogu ja seisuste asemikkude
käest rewolutsioni teel oma kätte ja pani ilma riigipäewa
kokku kutsumata wabameelleid uuenduli Friedrich Suure mõttes
toime: parandas kaubanduseaga, pani suurema usuwabaduse
maksma, korraldas riigi raha-asjanduft ja edendas teadult
ning kunsti. Tema alutatud on Rootli akademia, flga et
lahke ja armastatud kuningas Prantlule kojakombeid järele aimama ja riigiraha pillama hakkas, liis äratas to riigis rahutut meelt. Ka tema lada Wenemaa wastu, mida 1788—1790
peeti, ei õnnestanud: Rootli laewastik lai Wenelaste käelt lüüa,
nii et ta Suurlaare juurelt tagali pidi pöörama. Rootli wäes
tõulis rahutus ja kuningas tegi W a r a l a s , Kümi jõe ääres,
Wenemaaga rahu, milles 1743. aastal määratud piirid kinnitati. Ileäranis luurt wiha kuninga wastu kandis aadelileilus;
lelle leilule liikmed tegiwad lalalepingu, mille liige a. 1792
kuninga Stockholmis ühe näokatte-pidu peäl maha laskis.
2. W e n e m a a K a t a r i n a ll. a l l (1762—1796). —
Kui Peeter Suur a. 1725 luri, ilma et ta omale troonipärijat

nimetas, algafiroad Wenemaal õõrumifed trooni päraft.
Rende jookh.il omandaliroad tfaari kodakondsed ja roäepcalikud
palju mõju troonilefaamife peale. Neuronis sagedasti pealeliwad Wene troonile nüüd naesterahroad, kelle all nende armuolaliled luurt mõju riigi juhtimise peale aroaldaliroad. Sifemine
politika keerles enamasti nende külimuste ümber, kas ainumalitlult mitte aadeli kaluks piirata ei laa ja kas Peetri alustatud uuenduli alal köida ja jätkata wõi neid aegu tagasi tuua,
mis enne Peetrit olimad walitlenud. Jäädama lõpu tegi neile
kuumustele К a t a r i n a 11. Tema lai trooni oma adikaala
Peeter Ill-ma, Saksamaal üleskaswanud Peeter 1-fe tütrepoja
käest oma kätte ja hakkas venemaal südidusega malgustuleaja
uuendusi täitla ileleiswalt toime panema. Kõrgeandeline roalitlejanna, kes walgustule waimukangelastega, nagu Voltaire
ja Viderot'iga elamas kirjamaketules leilis, kutlus warsti peale
troonilelaamilt rakmaalemikkude kogu uue leaduleraamatu
mäljatöötamileks kokku; seadustewalmistajate jaoks seadis ta
aga ise juliatuskirja kokku, mille mõtted ja lõnad suuremalt
jaolt Montesquieu kirjatöödest laenatud ja nii mabameelled oliroad, et Prantsuse roalitluš raamatu laialilaotamist omal maol ei
lubanud. Kuid leaduleraamatu kokkuleadmilelt ei tulnud midagi roälja, selt et keisrinna paremaks armas tema roalmistajaid peagi jälle koju laota. Katarina pani roalitlule- ja kohtu
asjus palju paranduli toime, edendas põllutööd, kauhandult,
tööstult ja laeroandult. Nagu Peeter Suur Wenemaale Cääne
mere rannamaad Rootfi käelt roõitnud oli, nii roõitis Katarina
kahe luure lõjaga I ü r g i käelt M u s t a m e r e r a n n a m a a d .
Cõpperoaft poola riigilt oskas ta kõige luurema ola venemaa
külge roõita.
3. ( l i m e n e p o o l a r i i g i j a g a m i n e (1772.) —
poola riigi lilemine nõrkus oli tema naabritele juba ammu
ilmliks tulnud. Suure põhja ja Seitsmeaastase sõja jooksul
oliroad roõõraste riikide roäed Poolamaad ilma küsimata ja palumata risti ja põigiti läbi sõtkunud, ilma et Poola riik, milles
ometi 15 miljoni rahroalt elas, kurja sõnagagi oma õiguste
eest roälja astus, luba Preili friedrich 1. ja Peeter Suur oliroad P o o l a m a a j a g a m i s e üle nõuu pidanud, kuid selle
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mõtte täidesaatmine jäi 18. aastafaja kolme luure walgustatud
ainuroalitfeja, f r i e d r i c h S u u r e , K a t a r i n a 11-fe ja
J о f e f 11-fe hooleks. Juba ammu oli friedrich Suur Poola riigi
hukatult ette walmistanud. Neuronis tarwis oli Friedrich Suurel
leda Poola riigi foppi Wisia ehk Weikseli jõe ääres Thorni linnalt
Danzigi linnani (praeguft £ääne-Preifi maakonda), mis tema riigi
kahte jakku jagas, nii et Preilimaa (praegune Jda-РгеіП maa
kond) Brandenburift jo teistelt riigioladelt täitla lahus oli. l a
tegi Wenemaaga lalalepingu jo luhas lelle eelt hoolt kanda, et
Poolamaal korratus ei lõpe, liberum veto ära ei kaotata ega ka
Poola troon mitte mõne kuningaloo kätte pärileks ei jää; kuningaid pidi ka edaspidi ainult walitama jo leega ÕÕrumiled
jo korratused Poola erakondade wahel alalisteks tehtama.
Poola troonile leati nüüd S t a n i s l a w
Poniatowski
(1764—1795), Katarina 11-le ligidane sõber ja mõjualune, kelle
wälimist Poola riigipäew Wene jo Preisi wägede ähwarduste
all toimetas. Poola usulallimatus kiirendas riigi hukatult.
Katoliklaled ei andnud dislidentidele, l. o. protestandi ja KreekaÕigeululistele mitte täit kodanikuõigult, mille kättelaamileks Õigeululiled Katarina Il-le nõuusolemisel konfõderatlioni ehk lepingu
asutasiwad. Niisamasuguse protestantlaste kontõderatsioni wõttis
Friedrich Suur oma warju alla. Poola isamaalased asutasiwad
Czartoryski (1. tlhartorõski) perekonna eestwõttel В a r'i linnas
Podolias kolmandama konfäderatsioni (1768), et Poola wabadust naabrite wastu kaitsta, fllgas werine lõda poolakate
eneste keskel ja Wenemaa wastu. l ü r k l a l e d heitsiwad
poolakate nõuusse ja kuulutasiwad W e n e m a a l e sõda, kuid
saiwad Wenelaste käelt läila: wenelased wõtsiwad nende käest
Krimmi, Moldau jo Walahia omale jo hakkasiwad nende laewastiku Wäike-flaha rannal Ilhesme ladamas ära (1770). €t
Wenemaaa Türgi kulu peäl mitte liiga wägewaks minna lasta,
pani Friedrich ll. Wenemaale ette Moldaud ja Walahiot Türgile
tagali anda jo lelle alemel Walge-Wenemaa Poola küljelt Wene
külge wõtta. Tasakaalu alalhoidmileks pidi
fluftria
Poola
küljelt Galitlia endele laama, P r e i s i m a a aga Poola maakonnad Wisia jõe ääres ilma Thorni jo Danzigi linnata, mis
Poolale pidiwad jääma. Sel kombel pandigi elimene Poolamaa
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jagamine a. 1772 toime, misläbi neljas ofa Poola riigilt kolme
naabri kätte läks.
4. T e i n e ja k o l m a s P o o l a j a g a m i n e (17931795). — Flüüd alles lai waremale alale Paala Ihljahtfhithtele
leigeks, et tarwis on riigikorda parandada. Kui Katarina 11.
uuesti Türgiga lada pidas, tarroitafiroad nad feda juhtumilt. Nad
kaotaliwad Preili kuninga Friedrich Wilhelm 11-le nõuusolemisel liberum veto õiguse ära ja tegiwad 3. mail 1791 kinnitatud
pohjusleadule läbi oma riigi piiratud wõimuga kuningriigiks,
mis eelt nad terwe (uropa käelt kiita lõiwad. Kuid üks ala
Poola lhljahtalt, kes liberum veto Õigule kadumisega ka oma
„kuldfe wabadale" arwas kadunud olewat, kutlus Katarina 11-le omale appi, endilt riigikorda jälle jalale leadima.
friedrich Wilhelm 11., kes hiljuti ile poolakaid riiki uuendama
oli kihutanud ja neid aidata lubanud, murdis oma lõna ja
laotis, nagu Katarinagi, oma wäed Poolamaale; nende wastu
ei jõudnud Poola wägi wapra K o s c i u s z k o (I. kolhtljulhko)
juhatule all mitte seista. Wene- ja Preisimaa jagaliwad oma
wahel t e i l t k o r d a Poolamaad (1793). Wenemaa lai järelejäänud Walge-Wenemaa ala omale, Preilimaa aga Thorni jo
Danzigi linnad ning ala Poolamaad. Järgmisel aastal katsuHcoad poolakad oma tubli juhataja Kosciuszko all weel kord
meeleheitmisega wõõraste mõju murda ja ärawõetud riigiolalid
tagali laada, kuid Kosciuszko langes waenlaste kätte, tema
wägi lai lüüa ja Wene kindral Suworow wõttis Warlhawi linna
ära. Nüüd jagasiwad kolm naabrit weel w i i m a l e d P o o l a
r i i g i j ä t i s e d eneste wahel ära (1795): fluftria lai enelele
Wäike-Poolamaa ühes Krakowi linnaga, Preilimaa Suur-Poolamaa ja Malowia ühes Warshawi linnaga ja Wenemaa Kuraning leedumaa Wilna linnaga.
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