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EESSÕNA 
Eduard Bornhöhe   

Eduard Bornhöhe   (Brunberg) 

sündis 5. veebruaril 1862 Virumaal 

Kullaaru mõisas mõisavalitseja 

pojana. 

Detsembris 1888 sooritas ta 

eksternina Tallinna gümnaasiumi 

lõpueksamid ja asus 1889. aastal 

õppima eesti filoloogiat Tartu ülikoolis. Ta töötas 

koolmeistrina Põltsamaa kihelkonnakoolis ja 

koduõpetajana Matsalu mõisas, teatrikriitikuna saksa 

ajalehes “Revaler Beobachter”, köster-koolmeistrina 

Stavropolis, pidas erinevaid ameteid Väike-Aasias, 

Venemaal, Poolas ja Saksamaal. Aastal 1893 asus ta tööle 

Tallinnas kohtu tõlgina, 1919. aastal sai temast Tallinna  

rahukohtunik, kus ta töötas kuni surmani 17. novembril 

1923. 

 

Eduard Bornhöhe on eesti ajaloolise romaani rajaja. Kõige 

rohkem tuntud ajaloolilise jutustuse “Tasuja” kirjutas ta 

juba 17-aastaselt. Selle teosega algab eesti kirjanduse 

ajalooliste romaanide sari, mis õhutab rahvusliku  

vabadusvõitluse vaimu. 1892. aastal ilmub juba tema 

järgmine tuntud ajalooline romantiline jutustus “Vürst 

Gabriel ehk Pirita kloostri viimsed päevad”.   
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Bornhöhe ajalooline jutustus  „Vürst Gabriel ehk Pirita 

kloostri viimased päevad“  räägib erinevate  inimeste elust 

Liivi sõja ajal Eestimaal. Peategelasteks on ajalooline 

tegelaskuju vürst Gabriel ja saksa aadlipreili Agnes von 

Mönnikhusen. Tegevus põimub nende armastusloo ümber. 

Jutustuse lõpus piiravad Vene väed (1577) Tallinna ümber 

ning Pirita klooster põletatakse maha. Selle teose ainetel 

on tehtud film "Viimne reliikvia" (1969), mis on üks 

menukamaid Eesti filme. 

kihelkond (maakiriku tegevuspiirkond ) – parish, приход 

koolmeister - õpetaja 

köster ( köstri köstrit; kirikuteener)  

õhutab (mingile tegevusele ergutama, innustama) -  

põimub  (on seotud, põimima – siduma, integreerima) 

piirama (ümbritsema)  

mõis – усадьба, manor 

mõisnik – помещик, landlord  
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I PEATÜKK -  KOHTUMINE       
 

 

Küsimused: 

 

1.Kes oli Hans von Risbiter? 

2.Kellega ta abiellus? 

3.Millal pidid olema pulmad? 

4.Keda ta metsas kohtas? 

5.Milline mõis kuulus Agnese 

isale? 

6.Mis oli Agnese isa nimi? 

 

Oli kena soe suvepäev. Päike 

paistis soojalt taevas Harjumaa kohal, kuid kõikjal olid 

ärapõletatud mõisade ja külade varemed ning põllud olid 

umbrohtu kasvanud. Rikas ja rõõmus Harjumaa oli 18-

aastase sõja tõttu vaeseks jäänud.  Hoolimata sellest, et  

palju inimesi olid tapetud, mõisad ja külad hävitatud, elati 

linnades jõukalt. Niipea kui sõda natuke vaikis, tulid 

mõisnikud linnadest maale tagasi ja pidasid pulmi ning 

pidusid nagu oleks endine rõõmus ja muretu aeg jälle käes. 

Saksa mõisnike rikkus oli nii suur, et isegi sõda ja 

priiskamine ei muutnud neid vaesemaks.   

Maanteel, mis Tallinnast Paidesse viib, sõitis neli 

ratsanikku uhketel hobustel. Kõik olid noored mehed, 

hästi riides ja heas tujus. Kõige lõbusam nende seas oli 
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rumala näo ja tulipunaste juustega noor Hans von Risbiter. 

Ta lobises ja naeris vahetpidamata, tegi nalja ja naeris ise 

kõige kõvemini oma naljade üle. Tal oli aga peale 

kergemeelsuse rõõmustamiseks ka muu põhjus, sest ta pidi 

pühapäeval ilusa Agnes von Mönnikhuseniga abielluma. 

Agnes oli rikka ja uhke Kuimetsa mõisaomaniku tütar, 

keda paljud noored mehed endale naiseks oleksid tahtnud.  

“Pange tähele, sõbrad,” hõiskas Hans lõbusalt, “et mina 

oma pulmas kaineid nägusid ei salli. Kes päikeseloojangu 

ajal oma nime veel selgesti mäletab, selle pea saab minu 

õllekannu põhjaga tuttavaks. Kõigepealt tuletan seda sulle 

meelde, Delwig,” pöördus ta ühe kaaslase poole, kes 

teistest pisut tõsisem oli. “Sina oled alati nii tõsine ja kurb 

ja pealegi oled sa ilusa Agnese pärast mulle armukade. 

Mul on sellest kahju, aga ma ei saa sinna midagi parata, et 

Agnes sind ei tahtnud.”     

“Tasa, tasa,” vastas Delwig pilkavalt naeratades. “Võib 

küll olla, et Agnes mind ei tahtnud, aga ma ei usu, et ta ka 

sind nii väga himustab. Esialgu on ainult nii palju kindel, 

et Agnese isa sind oma väimeheks tahab.”   

“Selleks on tal ka põhjust,” kiitles Risbiter. „Sest mina olin 

see, kes Põltsamaal Mönnikhuseni vaenlase vangi 

võttis.”   

Kange tegu, vana rauka voodist välja tõmmata!” pilkas 

Delwig. „Minu suur jahikoer Diana oleks sellega vist veel 

paremini toime tulnud.”    
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Need sõnad ei meeldinud tema kaaslastele. “Ära solva 

rüütlit, Delwig,” riidlesid tema sõbrad. „See ei sobi, et sa 

Mönnikhuseni väimeest koeraga võrdled.” 

“Kas sa võrdled mind oma koeraga või?” küsis Risbiter 

ähvardades. 

„Oh ei,” naeratas Delwig, „ma pean oma Dianast nii suurt 

lugu, et ma teda kellegi vastu ei vahetaks.”  

“Kas sa norid tüli või?” hüüdis Hans. “Ära unusta, Delwig, 

et mul on mõõk kaasas!” 

“Siis kasuta seda õiges kohas!” ütles Delwig. “Niipea kui 

keegi hüüdis, et venelased tulevad, siis olid sina esimene, 

kes jooksu pistis. Venelased on juba nii palju kuulnud 

hüüdmist “Jookse, jookse!“, et nad peavad seda juba meie 

sõjahüüdeks.”   

Hans vihastas ja ratsutas teistest tükk maad ette. Järsku 

nägi ta üht meest, kes teda märgates teelt kõrvale pööras ja 

metsa vahele kadus. Ta vaatas tagasi, kas kaaslased teda 

ikka näevad, ning ratsutas siis kiiresti mehele järele. Ta 

leidis mehe kerge vaevaga üles. See oli pikka kasvu tugev 

noormees, kellel oli pehme, laia äärega kaabu peas ja pika 

säärega sõjamehesaapad jalas. Tema riietest oli raske aru 

saada, kas ta oli sõjamees, linnakodanik või talupoeg. Ta 

oli päevitunud ning mustade silmadega. Käes kandis ta 

paksu keppi. Kui ta nägi Hansu lähemale ratsutamas, jäi ta 
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rahulikult seisma. Hans tahtis hobusega mehele otsa sõita, 

aga mees haaras hobusest kinni ja pani hobuse seisma.  

“Noorhärra on vist pime, et inimestele otsa sõidab,” ütles 

ta.  

“Lase hobuse suu lahti!” vihastas Hans. Võõras sundis 

hobust sammu võrra taganema ja lasi siis hobuse lahti.  

“Miks sa teelt kõrvale läksid?” küsis Hans pisut 

vaiksemalt.    

“Eks talumees peab ikka rüütlit kartma. Pealegi pole 

praegusel ajal kellegi näost näha, on ta teeröövel või 

mitte.” “Küll ma sind õpetan, kuidas sa mind kartma pead. 

Kohe mine sinna!” Risbiter näitas näpuga maantee poole.  

 “Mul on teisele poole asja. Hüvasti.”   Võõras pööras 

Hansule selja ja hakkas minema. “Seisa! Hoi, sõbrad!” 

hüüdis Risbiter.  Teised rüütlid lähenesid kiirelt ratsutades. 

“See on kahtlane inimene,” seletas Risbiter, “vist Vene 

spioon. Me peame ta mõisa kaasa võtma.”  

“Kes sa oled?” küsis Delwig. “Rootsi kuningas!” vastas 

võõras tõsiselt. Teised rüütlid purskasid tahtmatult 

naerma. 

Hans tahtis mehele nööri ümber kaela visata, aga mees 

haaras nöörist kinni ja tõmbas ta sadulast maha enda ette 

põlvili. Ta tõmbas kepi sisse peidetud mõõga välja ja 
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hüüdis: “Ärge pange pahaks, mehed, aga teiega kaasa ma 

ei tule!”  

“Appi!” hädaldas Hans, kes surmahoopi oodates põlvili 

oli jäänud. “Tõuse üles, vahva Risbiter,” ütles Delwig 

pilgates. „Rüütlid ei võitle kõhuli maas.”  

Risbiter tõstis pea ja piilus aralt ümberringi. Nähes, et 

võõras on mitu sammu eemal, kargas ta kiiresti püsti, ronis 

hobuse selga ja karjus: “Ärge laske teda ära joosta! Me 

peame ta kaasa võtma, olgu elusalt või surnult!” 

Ratsanikud piirasid mehe sisse ja püüdsid teda oma 

pikkade mõõkadega haavata. Mees oli aga osav vehkleja 

ning varsti lendas Hansu käest mõõk maha.  

“Tohoo!” hüüdis korraga üks hele hääl. „Kas teil häbi ei 

ole neljakesi ühe jalamehe kallale kippuda?” Mehed 

pöörasid imestades pead ja nägid kena neidu, kes valge 

hobuse seljas ratsutas. See oli Agnes von Mönnikhusen. 

Pisut eemal tuli puude vahelt veel mitu ratsanikku 

nähtavale, kellest üks oli tema isa. „Sina siin, kallis 

Agnes!” kogeles Hans ehmunult.  

“Aga mis siin juhtus?” küsis Agnes.  „Hansul oli pisike 

äpardus,” vastas Delwig tema eest. „Hakkas talumehega 

jõudu katsuma ja talupoeg puhus ta kogemata hobuse 

seljast maha. Seda häbi tahtsime nüüd talumehe verega 

Risbiteri kilbi pealt ära pesta.”   
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“Teie kukkusite hobuse seljast maha?” naeris Agnes ja 

silmitses uudishimulikult võõrast. Vahepeal jõudis vana 

Mönnikhusen kohale. Ta oli pikka kasvu, halli habemega 

uhke rüütel. Noored rüütlid tervitasid teda aupaklikult.   

“Kes sa oled?” küsis vana Mönnikhusen võõra käest.  

“Vaba mees olen,” vastas mees rahulikult.  

“Mis su nimi on?”  

“Gabriel.” 

“Oled sa vene spioon?” 

“Ma olen sõjamees,” vastas Gabriel. „Mu kodu on seal, 

kus sõditakse. Praegu ma lähen Tallinna rootslaste juurde 

sõjateenistust otsima."   

“Hästi, kui tahad nälga surra, siis mine rootslaste juurde!“ 

ütles Mönnikhusen. “Nemad ei jõua meilegi palka maksta, 

veel vähem sinule. Tahad sa aga hästi elada, siis tule minu 

juurde. Tugevaid ja julgeid mehi läheb meil igal ajal vaja. 

Täna õhtuni on Kuimetsa värav sinu ees lahti.”  Nende 

sõnadega pööras Mönnikhusen ringi ja ratsutas kogu 

seltskonnaga minema. Agnes pööras korra pead ja nägi, et 

Gabriel liikumatult ühe koha peal seisis ja talle järele 

vaatas. 
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Uued sõnad 

1. rüütel рыцарь knight 

2. ratsanik всадник rider 

3. umbrohi сорняк weed 

4. varemed развалины ruins 

5. priiskama, 

kulutama 

растратить To waste 

6. uhke гордый, шикарный proud, gorgeous 

7. sõjamees  боец  warrior 

8. pilkama насмехаться to mock 

9. vangi võtma, 

arreteerima 

арестовать to arrest 

10. solvama обижать, 

оскорблять 

to offend 

11. mõõk меч sword 

12. kilp щит shield 

13. rauk старик old man 

14. jooksu pistma, 

ära jooksma, 

põgenema 

убегать, убежать to run away 

15. taga ajama гонять to chase 

16. hädaldama, 

kaebama 

сетовать, 

жаловаться 

to complain, 

yammer 

17. vehkleja фехтовальщик fencer 

18. sadul седло saddle 

19. kaine трезвый sober 

20. püss, relv оружие weapon 
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II PEATÜKK – PIDUSÖÖK JA KAKLUS 

MÕISAS 

Küsimused 

1) Miks oli Hans pahas tujus? 

2) Kas Agnes andis Hansule musi? 

3) Keda kohtas Hans mõisa õues? 

4) Mis juhtus Hansu mõõgaga? 

5) Kes nägi tüli pealt? 

 

Kui rüütel von Mönnikhusen oma kaaslastega mõisa tagasi 

jõudis,  istuti lõunalauda. Pikk laud oli toitude ja jookidega 

rikkalikult kaetud. Veinikarikad ja õllekannud liikusid 

pidevalt ringi ja jutt ei vaikinud hetkekski. Delwig jutustas 

Hansu äpardusest ja püüdis teda teiste ees naerualuseks 

teha. Hans katsus talle küll vastu hakata ja lugu teistpidi 

pöörata, aga näha oli, et kuulajad rohkem Delwigit kui teda 

uskusid. 

Pealegi oli suur osa neist Hansu peale kade tema ilusa ja 

rikka Agnes von Mönnikhuseni pärast.  

Agnes oli mõttes ja vaatas sageli aknast välja õue, kust 

sõjameeste kära kostis. Hans istus pruudi kõrval ja püüdis 
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lobisemisega tema tähelepanu võita, mis tal aga sugugi ei 

õnnestunud.   

Peale sööki võttis ta Agnesel käe alt kinni ja viis ta 

poolvägisi söögisaali kõrval olevasse tuppa ja alustas 

veinijoomisest raske keelega: “Mi-miks sa täna minuga 

sõnagi ei räägi, ei vasta midagi — mida see kõik tähendab? 

Ka-kas sa mind enam ei armasta?"  

 „Ma ei tea isegi," vastas Agnes mõttes.  

“Mis jutt see nüüd jälle on: sa ei tea isegi? Sa oled minu 

kihlatud pruut! Sa pead mind armastama. Kas kuuled?"  

Viimased sõnad kõlasid nii ähvardavalt, et Agnes 

võõrastades talle otsa vaatas. “Te olete purjus," ütles ta. 

„Laske mu käsi lahti!"  

Risbiter ei lasknud tema kätt lahti, vaid langes korraga neiu 

ette põlvili maha ja ütles nutuselt: „Oh, ma olen üks õnnetu 

inimene, kõik on minu vastu! Anna andeks, kulla Agnes. 

See pagana Delwig mürgitab mu elu ära oma juttudega. 

Kõik on minu peale kadedad. Anna mulle musi, Agnes." 

„Ei anna," ütles Agnes ja kiskus end Hansu käte vahelt 

lahti. „Mida see tähendab?" solvus Risbiter. „Ma olen sinu 

kihlatud peigmees, miks sa mulle musi ei anna? Sa pead 

mulle musi andma!"  

„Pärast pulmi!" vastas Agnes ja lippas naerdes toast 

välja.    
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Pahas tujus läks Hans õue. Telkide vahele astudes nägi ta 

oma imestuseks Gabrieli sõjameeste seas istuvat. Risbiter 

oli iseloomult argpüks, aga just argpüksid on alkoholi 

mõju all kõige suuremad kaklejad. Gabrieli nähes vihastas 

ta.  

„Sina koer!" käratas ta Gabrielile. „Kuidas sa julged siia 

tulla? Mida sa otsid siit?"   Gabriel pööras rahulikult pead. 

„Näe, see on ju seesama pisike rüütel, kes nii ilusasti 

hundiratast lüüa oskab," ütles ta naerdes.  Sõjamehed 

naersid.  

Hans läks näost roheliseks. „Häbematu lurjus! Silmapilk 

tõuse püsti ja võta müts peast, kui sa rüütliga räägid!"  

„Rüütliga ma praegu ei räägi,ˮ ütles Gabriel naeratades, 

„aga kui väike rüütlike vanema inimesega räägib, siis 

võiks ta küll mütsi kergitada.ˮ Sõjameeste naer näitas, et 

nad olid Gabrieli vastusega rahul. 

„Võtke see koer kinni ja andke talle peksa!“ karjus Hans 

peaaegu vihast nuttes. Sõjamehed ei liikunud paigast, vaid 

üksnes irvitasid.  

Vihaselt haaras Risbiter mõõga ja tormas Gabrielile 

kallale. Gabriel hüppas kiiresti püsti, tõmbas pika kuue 

seljast ja seisis nüüd sõjamehe riides, mõõk käes Hansu 

ees. Mõõgad kõlisesid kokku. Keegi ei astunud vahele, nad 

vaatasid uudishimulikult pealt ja südame põhjas soovisid, 

et ülbe rüütel naha peale saaks. 
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Kahe-kolme löögi järel lendas mõõk Risbiteri käest 

kõrgele õhku ja kukkus alles tükk maad eemal mõisa akna 

alla maha. Mõõgale järele vaadates langes Gabrieli pilk 

aknale ja kohtas Agnese pilku, kes seisis akna taga. Ta oli 

riidu algusest peale jälginud. Gabriel ei uskunud oma 

silmi, sest õnnelik naeratus libises üle neiu huulte. Agnes 

pööras küll näo kohe kõrvale, aga tema naeratusest jäi 

õnnelik tunne Gabrieli südamesse. „Minge puhkama, 

rüütel!" noomis ta sõbralikult Hansu. „Tänaseks olete oma 

julgust ja osavust küllalt näidanud. Teie mõõk on kõige 

kiirem tantsija maailmas; oleks tal tiivad seljas, siis võiks 

teda linnuks pidada, nii ilusasti lendab ta läbi õhu."   Hans 

piilus nüüd ka sinnapoole, kus ta mõõk oli. Agnes seisis 

ikka veel akna taga, kuid nüüd oli naeratus tema näolt 

kadunud. 

Ühenda sõnad ja pildid  

 

                                     

 

 

 

 

1. ratsanik  

2. argpüks   

3. mõõk  

4. kilp  

5. kaklema  

   

   
   

A 

C 

D 

B 

E 

https://www.bing.com/images/search?q=to+fight+clipart&view=detailv2&&id=4485261F547CC5C547F7D5010C8298005203BF88&selectedIndex=7&ccid=Hff%2b/tsq&simid=607989034671278520&thid=OIP.M1df7fefedb2ad706c46794a7d619e1d9o0
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III PEATÜKK – PÄEV ENNE PULMI  

Küsimused: 

1) Kuidas olid pulmakülalised riides? 

2) Mida tegid rüütlid pulmas? Mis mänge nad 

mängisid? 

3) Mida tegid pealtvaatajad, kui keegi võitis?  

a) pilkasid, b) kiitsid, c) naersid 

4) Mida tegi Agnes, kui Hans hobuse seljast maha 

kukkus?  

a) naeris, b) plaksutas, c) lahkus rõdult 

 

Laupäev oli pulmade ettevalmistamise päev. Kõik 

Harjumaa mõisnikud olid 

pulma kutsutud. Rüütlid olid 

uhketes piduriietes, kuld-

kettidega ehitud. Nende naistel 

ja tütardel oli nii palju kulda ja 

kalliskive, et nad vaevalt püsti 

jaksasid seista. 

 Pärast lõunat ratsutasid rüütlid trummide ja pasunate 

saatel püsse paugutades ja mõõku kõlistades mõisa rõdu 

eest kaks korda läbi, kus Agnes teiste naiste keskel seisis 

ja ratsanikke vaatas.  

Siis jaotusid kõik ratsanikud kahte rühma, üks peigmehe, 

teine pruudi auks ja alustasid mõisa õuel võistlusmänge. 
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Kõik kogunesid mängijate ümber, kiitsid neid, kes võitsid, 

ning pilkasid neid, kes kaotasid. Kõige kõvemini kõlas 

pealtvaatajate naer siis, kui Hans hobuse seljast maha 

kukkus. Seda nähes tõusis Agnes üles ja lahkus rõdult.  

Õhtul algas suur joomapidu, millest kõik mõisa mehed osa 

võtsid. Mõisa saalides priiskasid külalised ja sõjameeste 

ülemad, telkides lamasid lihtsõjamehed, vahutavad 

õllekannud käes. Südaööks ei leidunud terves mõisas ega 

laagris enam ühtegi kaine peaga meest, välja arvatud 

Gabriel.  

Gabriel oli kõige suuremas telgis end sisse seadnud. Kui 

kõik kaaslased magama olid jäänud, tõusis Gabriel üles ja 

astus telgist välja. Taevas oli pilve läinud ja väljas oli juba 

pime öö. Mõisa akendest paistis veel valgus. 

Gabriel kõndis mõisa akende alt läbi ja sattus aeda, kus oli 

meeldiv värske rohu ja lillede lõhn. Gabriel otsustas siia 

ööbima jääda. Ta heitis õunapuude alla pehmele rohule 

pikali. „Homme rändan edasi," mõtles ta uinudes. „Asjata 

tulin siia. Ma ei saa aru, mida ma siit üldse otsisin? Ega ma 

ometigi mõisa sõjameheks ei tahtnud hakata! Järelikult 

olen ma veel kahekümne seitsme aastaselt nii rumal, et iga 

ilusa tüdruku järele jooksen, keda teel kohtan. Veider lugu, 

et Agnes just sellele rumalale Risbiterile mehele läheb. 

Aga mis minul sellega asja? Elagu õnnelikult või õnnetult, 

mul on ükskõik.” Selle mõttega jäi Gabriel magama.   
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IV PEATÜKK - TULEKAHJU 

Umbes kaks tundi sai ta magada, kui kõva kära ja 

püssipaugud teda unest äratasid. Alguses arvas ta, et 

pulmalised omavahel tülitsevad nagu see pulmades sageli 

juhtus. Varsti aga kuulis ta hädakisa: „Põgenege, 

põgenege! Venelased tulevad!”   

Nüüd oli asi selge. Venelased olid kuidagi Kuimetsas 

peetavast pulmapeost kuulnud ja öösel laagrile kallale 

tunginud. Gabriel oli kahevahel. Pidi ta võitlusest osa 

võtma või rahulikult ootama ja vaatama, kuidas asi 

lõppeb? Kõige parem oli  oma teed minna, kuni see veel 

võimalik oli.  

Mõisa akende taga hakkasid nüüd samuti tuled vilkuma, 

venelased olid ilmselt mõisa tunginud. Gabrielile tuli 

Agnes meelde ja ta jooksis mõisa. Ta tahtis just uksest 

sisse astuda, aga sealt trügis suur hulk põgenejaid välja ja 

tegi sissepääsemise võimatuks. Üks põgenejatest oli Hans, 

kes tõukas Gabrieli küünarnukiga.   

„Kena peigmees, kes ise põgeneb ja pruudi maha jätab!" 

mõtles Gabriel hambaid kiristades ja Risbiterile rusikat 

järele raputades.  

 raputas 

rusikat  
kiristas 

hambaid 
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Äkki kostis teiselt korruselt karjatus. Üles vaadates nägi ta 

rõdul Agnest ja märkas, et aia poolt viis kitsas keerdtrepp 

rõdule. Gabriel jooksis kiiresti trepist üles.  

„Kes seal on?" karjatas Agnes.   

 „Hea sõber," vastas Gabriel. „Ma aitan teil põgeneda."  

„Kus mu isa on?" küsis Agnes.   

„Seda ma ei tea. Vaadake, kuidas kõik põgenevad!"  

Agnese selja taga kõlasid venekeelsed hüüded. Kui Agnes 

ikka veel kahtles, ütles Gabriel: „Tulge ruttu! Või tahate 

venelaste kätte sattuda?"  

„Ei, ei!" ehmatas Agnes ja haaras kahe käega Gabrieli 

käest kinni. Nad jooksid läbi aia ja värava metsa. Veel enne 

kui nad metsa jõudsid, hakkas paistma punane tulekuma. 

Mõis oli leekides. 

 „Kas te arvate, et mu isa veel elab?" küsis Agnes 

murelikult. „Ma usun seda kindlasti," vastas Gabriel.  „Ma 

nägin palju inimesi mõisast põgenemas — nende seas oli 

ka teie armas peigmees," lisas ta.  „Tema põgenes enne 

mind?" imestas Agnes. “Kõige esimeste seas ja kõige 

kiiremini. Ärge tema elu pärast kartke, preili Agnes. Ma ei 

usu, et venelased teda kätte saavad, kui neil tiibu ei ole,“ 

lisas Gabriel kahjurõõmsalt. 

„Kuhu võiks isa põgeneda?" küsis Agnes.  
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„Küllap ikka Tallinna," vastas Gabriel.     

 „Oh, siis kiirustame kohe talle järele!"   

UUED SÕNAD 

1. tülitsema  ccориться 

2. kahevahel olema, 

kahtlema 

сомневаться 

3. trügima (järjekorras 

vahele trügima, jõuga 

teed tegema) 

пробираться, сквозь что, к 

кому-чему, проталкиваться  

4. tõukama толкать 

5. põgenema бежать 

6. kallale tungima нападать, атаковать 

7. leek пламя 

8. karjurõõmus, 

kahjurõõmsalt 

злорадство 
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V PISTODA  LUGU  
Küsimused: 

1) Mis oli Gabrieli vanaisa nimi ja kus asus tema talu? 

2) Mis oli Gabrieli ema nimi? 

3) Kes oli Gabrieli isa ja mis oli tema nimi? 

4) Miks Gabrieli isa Eestisse tuli? 

5) Mille andis Gabrieli isa talle, kui ta oli 7-aastane? 

6) Kes oli Gabrieli kasuisa ja kes olid tema kasuvennad? 

7) Kes oli Gabrieli onu? 

8) Mida tegi Gabriel siis, kui ta oli 17-aastane? 

9) Kuidas Gabriel sattus Kuimetsa mõisa? 

 

Gabriel ja Agnes rändasid nüüd koos Tallinna 

poole. Metsast välja jõudes sattusid nad 

jalgteele, mis läbi metsa Tallinna poole viis. 

Paar korda nägid nad põlde, kuid taludest ei 

olnud muud kui mustad söed järele jäänud, 

elanikud aga olid venelaste eest metsa ja linna 

põgenenud.  

Tükk aega kõndisid nad vaikides, siis küsis Agnes: „Siin 

on nii kena muruplats, kas meie ei võiks siin pisut puhata 

ja süüa?"    

„See on väga hea idee", ütles Gabriel ja viskas koti õlalt 

maha. Ta ise heitis muru peale pikali ja jäi vaatama, kuidas 

Agnes paki kiiresti lahti sidus ning sealt suitsusingi ja pika 

leiva välja võttis.   
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„Kas teil nuga on?" küsis Agnes.   

„On küll, aga vaadake, et te endale sõrme ei lõika," ütles 

Gabriel ja ulatas Agnesele pistoda, mis oli hõbedast ja 

kalliskividega ehitud.  

„Oh, kui ilus see on!" hüüdis Agnes nuga vaadates. „Kust 

Te selle saite?"   

„Vana mälestus," vastas Gabriel lühidalt.  

 „Kas see ei ole imelik, et ma veel mitte midagi teist ei tea? 

Teie ei ole mulle veel oma täielikku nimegi öelnud, " 

püüdis Agnes oma reisikaaslase kohta rohkem teada saada. 

„Ma olen lihtne talupoeg,“ ütles Gabriel. 

„Te naljatate,“ ei uskunud Agnes. „Jutustage mulle oma 

elust või on teil mõni saladus, mida te mulle rääkida ei 

taha?"      

 „Mul ei ole mingit saladust," vastas Gabriel ja hakkas 

jutustama. 

 „Kümme aastat enne suure Liivi sõja algust, elas Jägala 

jõe orus jahimees ja kalamees Oru Juhan koos oma naise 

ja ainsa tütrega. See oli minu vanaisa. Oru Juhan viis kord 

nädalas kalu ja jahiloomi Pirita kloostrisse ning võis 

seetõttu elada nagu vaba mees. Suurema osa kala- ja 

jahisaagist müüs ta Tallinnas ära, tõi sealt mitmesugust 

kaupa kaasa ja sai aja jooksul jõukaks meheks. Ta rääkis 
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hästi saksa keelt, oskas lugeda ja kirjutada. Räägiti ka, et 

tal oli jõe suudmes väike laev peidus, millega ta Soome 

kaupa vedas. Ühel päeval tuli Oru tallu tundmatu 

noormees, kes saksa ega eesti keelt ei osanud. Ta pakkus 

Juhanile kuldraha ja palus žestide abil mõneks päevaks 

öömaja. Oru Juhan võttis võõra vastu, sest ta nägi 

noormehe näost, et see õnnetu inimene surmani väsinud 

oli. Noormees kandis vene talumehe riideid, aga tema 

näost ja kommetest oli näha, et ta ei olnud talunik. Kui 

võõras paar päeva oli puhanud, palus ta, et Oru Juhan talle 

tööd annaks, et ta võiks sinna elama jääda. Juhan täitis ka 

selle palve ja küsis võõra mehe käest vaid tema nime. 

Noormees vastas: „Gavrilo", ja sellest Juhanile esialgu 

piisas. Gavrilo jäi Oru tallu elama, tegi rõõmsa meelega 

tööd ja õppis eesti keele kiiresti ära.   

Aja jooksul harjus Gavrilo oma uue eluga. See tuli sellest, 

et tema ja Oru peretütre Maali vahel armastus tekkis. 

Aasta pärast palus Gavrilo Maalit endale naiseks. Oru 

Juhan oli alguses küll väga vihane, aga Gavrilo tõotas 

Maalit eluaeg kätel kanda. Ta rääkis Juhanile nüüd  ka 

endast, kes ta oli ja miks ta Eestisse tuli.  

Ta oli Moskva vürst, kes tsaar Ivan Julma viha eest üle 

piiri oli põgenenud. Kodumaale ei tohtinud ta tagasi 

minna, sest seal ootas teda kindel surm. Ainus lootus 

viletsat elu parandada oli leppimine sugulastega.  Aga 

sugulased olid samuti Gavrilo peale vihased, sest Gavrilo 
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oli tsaari viha ka nende peale tõmmanud. Gavrilo lootis, et 

aeg sugulaste viha kustutab ja ta saab nende käest abi. Oru 

Juhan andis  talle andeks, lubas tütre talle naiseks ja 

korraldas toredad pulmad. Naine sünnitas poja, kellele isa 

järgi Gabriel nimeks pandi.  

Varsti pärast seda saatis Oru Juhan väimehe Tallinna asju 

ajama. See oli aga suur viga, sest Moskva tsaari saadikud 

olid just Tallinna tulnud. Nad kohtusid tänaval ning teda 

hakati taga ajama. Gavrilo pääses küll imekombel, kuid 

kauemaks ei saanud ta enam Oru talusse jääda. Oru Juhan 

viis väimehe oma laevaga Soome. Sellest saadik oli 

Gavrilo teadmata kadunud ning arvati, et ta on surnud. 

Maali jäi kurvastusest haigeks ning suri aasta pärast. Tema 

poeg kasvas Oru talus vanaisa ja vanaema hoole all. 

Ühel päeval, kui seitsmeaastane Gabriel üksinda jõe ääres 

mängis, astus üks tundmatu mees tema juurde ja ütles: 

„Ära karda mind, Gabriel, ma olen sinu isa." Poiss vaatas 

teda hoolega ja see nägu jäi alatiseks talle meelde. „Kui sa 

suuremaks saad, siis mine Venemaale ja otsi üles vürst 

Feodor Sagorski“, ütles mees. „Ta on minu vend ja sinu 

onu. Võta need asjad ja hoia neid hoolega."  

Nende sõnadega andis mees talle pistoda, kuldsõrmuse ja 

kirja ning lisas: „Kui neid asju onule näitad, siis võtab ta 

sind hea meelega vastu." Võõras suudles poissi ning 

lahkus.   
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Varsti pärast seda algas Liivi sõda, venelased tungisid 

ootamatult Eestisse. Oru Juhan põgenes raha ja vara maha 

jättes nende eest Tallinna ja andis tütrepoja oma vana sõbra 

Peter Schenkenbergi hoolde. Rahategija Schenkenberg 

võttis väikese Gabrieli oma kasulapseks  ja kandis tema 

eest isalikult hoolt. Gabriel kasvas üles oma kasuvendade 

Ivo ja Christophi seltsis, kes olid temaga umbes 

ühevanused ning kellega ta pidevalt kakles, sest et nad teda 

kord tatarlaseks, kord venelaseks kutsusid. 

Ühel päeval, kui Gabriel 17-aastane oli, jooksis ta kasuisa 

juurest ära Viljandisse, sest ta oli kuulnud, et keegi vürst 

Sagorski oli seal venelaste sõjapealik. Siin läks ta kohe 

vürsti juurde, kes teda nähes üllatunult hüüdis: „See on ju 

minu vend Gavrilo!" „Gavrilo küll, aga mitte vend, vaid 

vennapoeg," vastas poiss  ja jutustas talle oma eluloo ning 

andis vürstile pistoda, kuldsõrmuse ja kirja. Vürst luges 

kirja, võttis Gabrieli enda juurde ja tegi temast tubli 

sõjamehe.  

 Gabrielil oli nüüd hea elu, sest onu, kellel lapsi ei olnud, 

hoidis teda kui oma last, lubas kõik vara temale 

pärandada ning pani ta 1000-mehelise väeosa ülemaks, 

millega ta Liivimaale sõtta läks Eestimaad vallutama. 

Oma teenete eest Vene tsaariarmees  palus Gabriel tsaarilt 

isale armu. Kolmandal korral see tal ka õnnestus ning 

nüüd oleks võinud isa koju tagasi pöörduda. Ühe sõjavangi 

käest kuuliski ta juhuslikult, et ta isa veel elab ning seetõttu 

lahkuski ta sõjaväest, et isa üles otsida. Teel Rootsi sattus 
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ta Kuimetsa mõisa. Mis edasi juhtus, seda teadis juba 

Agnes isegi.  

UUED SÕNAD 

1. pistoda кинжал 

2. süsi, söed уголь 

3. jahimees охотник 

4. jahisaak добыча 

5. kombed обычай 

6. vürst князь 

7. pärandama оставить в наследство 

8. vallutama захватить 

9. teene заслуга 

10.  armu paluma просить о помиловании 
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Kirjuta Gavrilo kiri oma vennale.  

Mis sa arvad, mida ta võis kirjutada? 

 

 

Tere, kallis vend! 
 
………………………………………………………… 
 
……………………….………………………………… 
 
…………………………………………………..……… 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………..……………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
 
 
Tervitades, 
Gavrilo 
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PISTODA LAUL 
Paul-Erik Rummo / Uno Naissoo 
https://www.youtube.com/watch?v=XeqwlTKwZGY 
 
Ühel seikleval priiuserüütlil  

olgu (1) ..............  alati vööl  

või peitku ennast hoopis ta (2) ...........,                      sest 

nii on kindlamgi veel.  

 

See (3) ...........  on ka imelik talisman, mis hoiab sind 

päeval ja ööl ja lõikab läbi kõik kütked, kütked, millesse 

satud sa (4) ...........    

 

Ta jätab terveks, terveks vaid                                

kütked, mis hoidmas teda sinu                                                     

(5) ...........   . Neid kütkeid läbi tema                                       

ei lõika, sest nii on kindlamgi veel.  

 

Kust on ta sinu (6) ...........   jõudnud, seda sa ise ei tea.  

Mis lööke varjab ta ihutud tera,  mis plaane (7) ...........  

ta ehitud pea?  Mis on küll selle meistri mõttes,  

kes selliseid riistu taob? Mis on tema õige (8) ...........  ja 

kas ta jääb või kaob? 

 

A vööl E relv 

B pistoda F põues 

C teel G kätte 

D varjab H hind 

 
kütked – sidemed;  ihutud – teravaks tehtud, teritatud 
talisman – amulett;  väärtuslik ese, mis toob õnne 

põues 

http://www.laulud.ee/
https://www.youtube.com/watch?v=XeqwlTKwZGY
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AGNESE JA GABRIELI RÄNNUTEE 

Mis asus Jägala jõe orus? Vaata kaarti ja kirjelda Agnese 

ja Gabrieli rännuteed. Mitu kilomeetrit on Kuimetsast 

Jägala jõeni? 

 

 

Jägala juga 
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VI VAHEJUHTUM JÄGALA JÕE ORUS 
 

Gabriel ja Agnes olid järgmise päeva lõunaks Jägala jõe 

äärde jõudnud ja 

otsustasid seal kõrgel 

kaldal lõunat süüa. Nad 

olid nii  suures jutuhoos, 

et ei märganudki 

ratsamehi, kes liivasel 

pinnal põõsaste varjus 

peaaegu kuulmatult lähenesid. 

Ratsanikud märkasid neid ja kihutasid otsekohe nende 

suunas.  

Gabriel astus tulijatele paari sammu vastu. Neid oli kümme 

ratsameest, kõik väga kirjutes riietes ja mitmesuguste 

sõjariistadega varustatud. „Tere, külamees!" hüüdis 

esimene ratsanik selges eesti keeles ja hüppas hobuse 

seljast maha, mispeale kõik teised sedasama tegid. „Oleme 

parajal aja siia juhtunud: teil on laud kaetud, meil kõhud 

tühjad", naljatas ratsanik.  

„Võtke heaks, kui aga toit maitseb," ütles Gabriel.   

„Küll ta maitseb, anna aga siia.“ 

„Kes see kena rüütel on?"   

 „See ei ole rüütel, see on minu vend Jüri."    



 

33 
 

 „Kes sa siis ise oled?"    

„Kalamees siit lähedalt. Aga kes teie olete?"    

 „Ära nii palju päri, külamees, anna parem süüa," ütles 

ratsameeste pealik, kelle nimi oli Andres, upsakalt ja asus 

sööma.   Meeste nälg oli suur, terve sink ja leib oli lühikese 

ajaga nende lõugade vahele kadunud. 

Lahkeid vastuvõtjaid ei pannud nad peaaegu tähelegi. 

Mõnest sõnast, mis nad omavahel vahetasid, järeldas 

Gabriel, et nad olid ühe suurema sõjasalga liikmed, kes 

olid hiljuti Virumaal riisumas käinud. Üks meestest piilus 

tükk aega kahtlustavalt Agnest ja tegi temaga siis saksa 

keeles juttu. Aga Agnes raputas pead ja vastas laias 

maakeeles: „Ei mõista."   Sakslane vaatas ja vaatas Agnest 

ning korraga hakkas ta naerma: „Sinu ei oleb poiss, sinu 

oleb ilus tidruk! Minu tunneb see." Agnes kahvatas ja 

püüdis naeratada. Mehed naersid ja hakkasid Agnest 

vaatama. „See oleb kerge aru saama," ütles sakslane.  Ta 

nihkus Agnesele ligemale ja sirutas katsudes käe välja, aga 

enne, kui ta sihile jõudis haaras üks tugev käsi ta kraest 

kinni ja virutas ta paar sammu kaugemale. 

 „Jäta poiss rahule," ütles Gabriel rahulikult.  

„Sa oled väga julge, kalamees," ütles Andres ilma vihata. 

„Sakslane on kõik maailma läbi käinud ja kui tema ütleb, 

et  poiss on tüdruk, siis on ta tüdruk." 
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„Olgu ta poiss või tüdruk, aga ta on minu kaitse all," ütles 

Gabriel 

„Ohoo!" naeris Andres. ,,Ära jända, jäta tüdruk meile, siis 

võid ise rahus minna." 

Agnes karjatas. Sakslane oli selja tagant äkitselt ta kübara 

peast tõmmanud ja juuksed langesid nagu kuldne vaip 

Agnese õlgadele. Gabriel lõi sakslase rusikahoobiga maha 

ja tõmbas Agnese meeste ringist välja. Selga paksu puu 

vastu toetades ootasid nad teineteise kõrval vaenlaste 

rünnakut. Gabrieli käes oli mõõk, Agnesel oli püstol. 

 „Tore tüdruk!" hüüdis keegi nende selja tagant. „Ärge 

sellele viga tehke, Ivo Schenkenberg maksab selle eest 

head vaevatasu." Seda kuuldes hüüdis Gabriel järsku: „Kui 

Ivo Schenkenberg teie pealik on, siis viige meid tema 

juurde; ma tunnen teda väga hästi. Ta on minu kasuvend!" 

hüüdis Gabriel. Mehed ei jäänud teda uskuma.  

Sakslane oli küljeli tõusnud ja sihtis nüüd püstoliga 

Gabrieli. Agnes märkas seda ja kaks pauku kõlasid 

korraga. Sakslane jäi liikumatult lamama. Ta oli surnud. 

Agnese käest kukkus suitsev püstol maha, ta tuikus ja 

oleks samuti maha kukkunud, kui Gabriel poleks ta kinni 

püüdnud. „Agnes!" karjatas Gabriel meeleheitlikult. 

„Jumalaga, Gabriel!" sosistas Agnes ja kaotas teadvuse. 

Gabriel pani ta elutu keha maha ja kõiki hädaohte 

unustades langes tema kõrvale põlvili. Agnese vasakust 

õlast nirises verd. Kiiresti lõikas Gabriel mõõgaotsaga 
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Agnese särgi lahti,  lõikas tinakuuli haava seest välja ja 

sidus haava särgi tükiga kinni. Kohmetult seisid mehed 

ümberringi.  

„Tooge mulle jõest vett!" käskis Gabriel. Kiiresti jooksid 

mehed käsku täitma ja tulid varsti kübaratega vett kandes 

tagasi. Gabriel pritsis vett Agnese näole ja Agnes tegi 

silmad uuesti lahti. 

„Kui tahate kerge vaevaga raha teenida, siis aidake meid“, 

ütles Gabriel. „Ma ei palu teid enese pärast. Peaasi et see 

õnnetu laps päästetud saaks. Tema isa on väga rikas, ta 

võib teile heateo rikkalikult tasuda." Gabriel võttis välja 

peotäie kuldraha ja jagas meestele käsirahaks. Meeste abil 

valmistas Gabriel puuokstest ja lehtedest kanderaami, 

tõstis Agnese kanderaamile ja palus mõned mehed endale 

appi. Teised hüppasid hobuste selga ja rongkäik liikus Ivo 

Schenkenbergi laagri poole. 
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VII KASUVEND  
Schenkenbergi laager seisis 

Jägala jõe kaldal, kus Narva ja 

Piibe maantee ristuvad. Laagri 

üldine pilt oli kirju. Telkide 

vahel sõelus ning käratses hulk 

mehi, kes oma välimuse 

poolest rohkem röövlite kui 

korralike sõjameeste moodi 

olid. Ivo Schenkenberg oli 

vapper ja osav sõjamees, keda 

venelased kartsid enam kui mõnda Rootsi kindralit. Teda 

nimetati „Eestimaa Hannibaliks".  

Ivo Schenkenbergi telk oli uhke, kulla, hõbeda ja pärlitega 

tikitud, seestpoolt maapind kallite nahkadega kaetud. 

Telgil oli kaks paksu vaheriidega üksteisest eraldatud osa. 

Eespool istus parajasti Ivo ise oma venna Christophi ja 

kolme nägusa tütarlapsega joomalauas, kui Andres 

kummardades sisse astus.  

„Noh, kas hobuseid leidsid?" hüüdis Ivo talle vastu.   

„Viisteist hobust," vastas Andres.   

„Kui palju need maksid?"  

 „Mis hinnast küsida, kui muidu saab," irvitas Andres.    
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 „Andres!" ütles Ivo kulmu kortsutades, „pea meeles, et me 

oleme nüüd jälle kodumaal, kus riisumine on keelatud."  

 „Ega meie riisunudki. Mis meie sinna parata saime, et 

keegi hinda ei küsinud."      

 „Hea küll. Säh joo." 

Andres jõi pakutud veini ära, tänas ja ütles siis: „Üks 

paha asi on mul veel teatada. ... Sakslane Düftler sai 

surma."    

 „Düftler surnud?  Kahju. Kuidas ta suri?"   

„Ta langes tütarlapse käe läbi."    

Tüdrukud laua ääres hakkasid naerma. 

 „Aga kuidas see juhtus?", küsis Ivo.   

„Düftler kippus püstoliga tüdruku kallale, aga tüdruk oli 

kiirem ja laskis ta enne maha."    

 „Hahaa, nii lolliks ei oleks ma Düftlerit küll pidanud, et 

ta püstoliga tüdruku kallale kipub," naeris Ivo. „Mis 

tüdrukust sai?“ 

 „Tema sai haavata."       

„Kes teda haavas?"     

 „Düftler haavas."      
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„Veel pärast surma?" 

 „Ei, enne surma. Nad lasksid korraga. Meie kuulsime 

ainult ühte pauku ja nägime kuidas kaks inimest korraga 

pikali kukkusid. Düftler oli kohe surnud, aga tüdruk jäi 

elama." 

„Kus see tüdruk nüüd on? " 

„Ta on õues kanderaamil, ei saa üles tõusta. Tal on ka 

seltsiline kaasas, kes ütleb et ta on sinu kasuvend  

Gabriel."   

„Minu kasuvend Gabriel!" hüüdis Ivo järsku püsti hüpates. 

„Miks sa mulle seda kohe ei öelnud? " 

„Vaata aga vaata, meie tatarlane on jälle ellu ärganud!" 

tervitas ta Gabrieli. „Mina arvasin, et sa oled Venemaal 

juba ammu nälga surnud."   Igal muul ajal oleks Gabriel 

talle teravalt vastanud, aga nüüd oli tal vaja, et Ivo Agnest 

aitaks.  

„Ivo, sa oled suureks ja vägevaks sõjapealikuks saanud. 

Ma ei tule sind enda pärast tülitama, aga mul oleks palve 

selle tüdruku pärast, kes on raskelt haavatud ja vajab 

hoolitsust." 

„Kes see ilus laps siis on?" küsis Ivo nüüd juba palju 

pehmemalt. 



 

39 
 

„Ma ei taha seda kõikide kuuldes rääkida,“ vastas Gabriel. 

Agnes viidi kanderaamiga telki ning Ivo ja Gabriel 

järgnesid talle, et nelja silma all veidi juttu ajada.  

Gabriel jutustas lühidalt, mis tema ja ta seltsilisega juhtus 

ja kuidas venelased Kuimetsa mõisa  ründasid ja selle 

maha põletasid. Ivo kuulas teda tähelepanelikult ja ütles 

siis: „Sina oled siis rüütlipreili armuke?"   

Gabrieli vastas  jäiselt: „Sinu nali on nüri, Ivo 

Schenkenberg.ˮ  „Mul on üksainus silm, aga see on 

terav,“ irvitas Ivo. „Sina oled vene hulguse poeg ja 

põgenesid minu isa majast otse Venemaale. Kes ütleb 

mulle, et sa nüüd vene salakuulaja ei ole?"    

 „Ei, Ivo, mina ei ole spioon,ˮ ütles Gabriel kurva 

tõsidusega.   

„See oli vist paljas juhus, et venelased Kuimetsa ründasid 

just siis, kuna sina parajasti seal olid?ˮ    

„Ma tulin hoopis teiselt poolt, ma ei teadnud, mida nad 

plaanivad. Ma läksin Tallinna, et oma isa otsima minna ja 

mõisa sõjameeste pealik kutsus mind mõisa.ˮ   

„Väga imelik kokkusattumus!ˮ pilkas Ivo, lõi telgi 

eesriide lahti, käskis kümme meest sisse astuda ja ütles 

neile Gabrieli peale näidates: „Siduge see inimene kinni ja 

viige ta minu venna telki!ˮ 

„Elusalt ei seo mind keegi!ˮ  vastas Gabriel. 
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 „Sinu surma ei soovi keegi,“ ütles Ivo külmalt, „aga sa 

oled kahtlane inimene, kes tuleb kinni võtta. Sa jääd vangi 

kuni Tallinna jõuame.ˮ       

„Ja siis?ˮ  

„Siis vaatab kohus, kas sa Kuimetsa rünnakus süüdi oled 

või mitte.  Kui kohus leiab, et sa oled süütu, siis võid 

rahulikult oma isa otsima minna.ˮ 

Nüüd hüüdis Agnes, kes meeste vaidlust pealt kuulanud 

oli,  ahastades telgi taganurgast: „Teie teate, et ma 

Kuimetsa mõisahärra Kaspar von Mönnikhuseni tütar 

olen.  Ma vannun, et sel mehel Kuimetsa langemises 

mingisugust süüd ei ole. Kas usute minu sõna?"       

„Ma usun, et teie, austatud preili, seda usute, aga kahetsen, 

et isamaaline kohustus mind kahtlema sunnib,ˮ vastas Ivo 

naeratades.   

„Te solvate mind ja minu isa, kui teda puutute,ˮ hüüdis 

Agnes, „rüütel Mönnikhusenil on suur võim ja tema peab 

sellest mehest lugu.ˮ  „Mina ei karda ähvardust,ˮ ütles Ivo 

külmalt ja laskis Gabrieli ära viia. 

Ivo hüppas hobuse selga ja kihutas üksi laagrist välja. Kui 

ta hilja õhtul tagasi tuli, oli hobune vahus ja Ivo nägu nii 

kohutav, et vastutulijad hirmuga tema eest taganesid. Ta 

kargas hobuse seljast maha ja sammus oma venna 

Christophi telgi poole, kus Gabrieli vangis hoiti. Telgi ees 
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istus Christoph teiste meestega tule ääres. Ivo ajas nad 

sealt minema. Teised läksid sõna lausumata minema, 

ainult Christoph jäi seisma, vaatas vennale silma sisse ja 

küsis: ⹂Mis mõte sul on, Ivo?ˮ  „Pole sinu asi,ˮ käratas 

Ivo.   

 „Kas sa tahad Gabrieliga tüli norida?ˮ       

„Kas sina ka teda armastad?ˮ  

„Armastan või mitte, aga ausalt öeldes, ta ei ole sugugi 

halb poiss ja ta on tõesti täiesti süütu.ˮ    

„Kao mu silmist,ˮ käratas Ivo rusikat tõstes. Christoph, 

kes venna taltsutamatut viha tundis, taganes õlgu 

kehitades. Ivo astus telki, kus Gabriel üksinda istus, käed 

ja jalad kinni seotud. Veidi aja pärast astus ta telgist välja, 

pühkis noa tera verest puhtaks, hüüdis mehi ja ütles neile 

lühidalt: „Visake  ta jõkke!ˮ 

Mõni päev pärast seda sündmust tuli Ivo Schenkenberg 

oma väesalgaga Tallinna alla. Ta ei läinud väega linna 

sisse, vaid jäi Lasnamäe all praeguse Kadrioru pargi kohal 

laagrisse. Laager muutus suureks laadaplatsiks, kus kõike 

müüa oli: loomi, tööriistu ja majatarbeid, riideid, vilja ja 

orje. Linnast tuli palju rahvast kohale laagrit vaatama ja 

sõjameeste käest röövitud kaupa ostma, nende hulgas 

saabus ka Mönnikhusen koos Risbiteriga. Nähes Ivo 

Schenkenbergi telki, tahtsid nad sinna sisse minna.  
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„Kas Ivo Schenkenberg on ise siin?ˮ küsis Mönnikhusen.   

⹂Pealik sõitis linna. Minge eemale, telgi ligi ei tohi keegi 

tulla,ˮ   vastas telgi valvur. 

⹂Oled sa peast põrunud või? Tead sa ka, kellega sa 

räägid?ˮ vihastas Mönnikhusen.     

 ⹂Minul ükskõik,ˮ  vastas valvur. 

Äkki kõlas telgist Agnese kisa, kes oma isa hääle oli ära 

tundnud. ⹂Isa, päästa mind!ˮ  

⹂Eest ära, pöörased!ˮ karjus vana rüütel nende peale ning 

keerutas mõõka, et telki tungida. Telgist kostis müdinat ja 

rabelemist ning Agnes tormas lõhkikistud riietega välja. 

Vana rüütel oli sügavalt liigutatud ega saanud tükk aega 

muud sõna suust välja kui ainult: ⹂Armas laps, armas 

laps.ˮ  Ta suudles tütre nägu ja juukseid, vaatas teda ja 

suudles jälle. Kui ta lõpetas, siis arvas Hans Risbiter, et 

nüüd on tema kord, aga Agnes pöördus temast põlglikult 

ära, istus hobuse selga ja ütles isale: ⹂Lähme siit ära, mul 

on hirm selle koha ees.ˮ 
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ÜLESANNE 4. Ühenda sõnad selgitustega 

1. kanderaam   A solvama 

2. tüütama   B kodutu inimene 

3. peast 

põrunud 

  C vahend haigete 

kandmiseks 

4. laip   D mine minema 

5. pilkama   E hull 

6. müdin   F sammude müra 

7. rabelema   G tülitama, segama 

8. lõhkikistud   H katki tehtud, katki 

rebitud 

9. hulgus   I püüdma end lahti 

päästa 

10. kao mu 

silmist 

  J surnukeha 
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VIII LAULATUS 

Kaspar von Mönnikhusen oli väga rikas. Vaevalt oli keegi 

Eesti mõisnike seast sõja tõttu nii palju kannatada saanud 

kui tema, aga siiski ei tundnud ta veel puudust. Tal olid 

Toompeal ikka veel uhked majad ja majades palju 

varandust, et hästi elada, sõjamehi palgata ja sõdida. Tal 

oli kindel plaan Kuimetsa 

mahapõlenud mõis 

venelaste käest tagasi võita. 

Enne tahtis ta aga Agnese ja 

Risbiteri pulmad Tallinnas 

ära pidada ja noorpaari sõja- 

kärast eemale Lätimaale 

saata, kus Risbiteril mõis 

oli. Agnes küll tõrkus vastu, 

aga see kõik ei aidanud 

midagi. Mönnikhusen oli 

oma otsuses kaljukindel. Pulmad määrati septembri 

keskpaigaks. Agnes nuttis Gabrieli peale mõeldes ööd läbi. 

Ta uskus, et kui Gabriel veel elab, siis otsib ta Agnese 

kindlasti üles. „Ta teab, et ma Tallinnas olen. Miks ta ei 

tule? On ta haige? On ta surnud?“  

Järgmisel päeval oli pulmade ettevalmistuse päev. 

Külalised kogunesid ja nende arv oli linnas veel palju 

suurem kui Kuimetsas, sest linnas oli palju mõisnikke. 

Rüütlid, nende naised ja hobused olid toredasti ehitud, mis 

siis, et ehted enamasti linnakodanike käest laenatud olid. 



 

45 
 

Vaesuse tunne ei seganud kellegi pidurõõmu: kuulus Liivi 

kergemeelsus õitses viimast korda. Vein ja õlu aitasid 

unustada mured, mehed hooplesid ja naised peksid keelt 

nagu kõige sügavama rahu ajal. Üksnes Agnes ei 

rõõmustanud ja tema suust ei tulnud peaaegu 

sõnagi.  „Kena pruut, aga külm kui kivi," ütlesid külalised. 

Siis jõudis pühapäev kätte. Pärast jumalateenistust liikus 

uhke pulmarong toomkiriku poole. Pruutpaari ees kõndisid 

pillimehed ja küünlakandjad. Toomkiriku uks oli lippude 

ja vanikutega ehitud nagu vürstliku paari vastuvõtuks. 

Kirikus tervitati pruutpaari orelimängu ja lauluga. 

Kirikuõpetaja pidas pika kõne, rääkis vaimustusega kahe 

kuulsa suguvõsa ühendusest Jumala auks ja isamaa kasuks. 

Siis astus pruutpaar peiupoiste ja pruutneitside saatel altari 

ette, Risbiter uhkel sammul, Agnes otsekui poolunes.  

Nagu hooplev võiduhüüe kõlas Risbiteri suust ⹂jahˮ altari 

ees. Kirikuõpetaja pöördus nüüd Agnese poole: ⹂Ja nõnda 

küsin ma ka sinult, pruut, kas sa tahad oma peigmeest Hans 

von Risbiterit oma abikaasaks võtta ja temaga elada ja 

kannatada head ja kurja, rõõmu ja viletsust, rikkust ja 

vaesust, ega taha ennast temast ära lahutada, enne kui 

Jumal ise teid lahutab surma läbi. Kui see on sinu kavatsus, 

siis ütle kõikide kuuldes selgesti — jah!ˮ   

Agnes ei vastanud kohe. Esimest korda tõstis ta silmad 

üles ja vaatas ringi. Järsku märkas ta rahva seas Gabrieli, 

kes oli peajagu teistest pikem, nägu kõhn ja kahvatu kui 
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surnul. See ei olnud endine uhke Gabriel, vaid haigusest 

kurnatud ja hingevalust vaevatud inimene, aga siiski oli 

elus.   

⹂Ei ja tuhat korda ei!ˮ kõlas Agnese hääl valju karjatusena 

ja ta kaotas teadvuse. Rahvas puupüsti täis kirikus hakkas 

sosistama ja kahistama. Seda oli küll ennegi nähtud, et 

pruudid ennast altari ees kaua paluda ja meelitada lasksid, 

enne kui igatsetud „jah" nende suust tuli, aga nii selget „eiˮ 

pruudi suust polnud veel keegi kuulnud. 

Naiste ja arsti hoole all ärkas Agnes mõne minuti pärast 

minestusest ja tõusis jalule. Ta silmad otsisid kohe 

Gabrieli, aga Gabriel oli kadunud.   

„Viige mind koju, ma olen haige,ˮ sosistas Agnes.  „Kulla 

Agnes, ütle enne jah!ˮ palus näost punane ja higine 

Risbiter. „Isa, vii mind siit ära, muidu ma suren!ˮ oigas 

Agnes. Mönnikhusen võttis tütre ümbert kinni ja ütles 

kurvalt: „Laps, laps, mis sa teed? Miks sa häbistad mu halli 

pead?ˮ 

Vana rüütel pidi õlgu kehitades ja kulmu kortsutades 

kirikuõpetajale ning külalistele seletama, et tütre ootamatu 

haiguse tõttu jääb laulatus seekord pooleli. Külalistel palus 

ta siiski kohale jääda, sest laulatus võis järgmisel päeval 

jätkuda.  

Mönnikhusen viis tütre kinnises tõllas koju ja jättis ta seal 

arsti, pruutneitside ja tädide hooleks, ise kiirustas ta tagasi 
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Toompealt alla gildihoonesse külaliste eest hoolitsema. 

Naised panid Agnese poolvägisi voodisse, ehkki ta neile 

naeratades seletas, et ta enam haige ei ole, vaid ainult 

väsinud. Arst püüdis talle tungivalt ühte ja teist rohtu sisse 

sööta. Naised jäid Agnese juurde kuni ta uinus, siis 

lahkusid kõik üksteise järel ning suundusid Toompea 

mäest alla gildihoonesse pidutsema.  

Mõni minut hiljemalt helistas Agnes lauakella. Kui noor 

punapõseline teenijatüdruk, sisse astus, hüppas Agnes 

voodist välja ja hüüdis lõbusalt: „Ruttu, aita mind riietuda 

ja tee mind hästi ilusaks, kas kuuled?ˮ  Tüdruk ajas 

imestusest suu ja silmad pärani ja kogeles: „Kas 

pulmariided?ˮ „Ei!ˮ ütles Agnes. „Anna mu sinine 

pühapäevakleit siia, ehteid ei ole vaja.ˮ Agnesele peegli 

ees soengut tehes küsis tüdruk kartlikult: ⹂Kas preili siis 

enam haige ei olegi?ˮ 

„Olen ma nii haiget nägu?ˮ 

„Oh ei, preili on värske ja ilus kui tõusev päike.ˮ       

„Sa oskad üsna hästi meelitada.ˮ  

„Aga kust see tuli, et preili täna kirikus ära minestas?ˮ 

„Jah, seda ma ei oska sulle öelda.ˮ   

„Küllap vist ikka palavuse ja paksu õhu pärast, kirik oli ju 

inimesi paksult täis.ˮ 
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Kui soeng oli valmis, saatis Agnes tüdruku minema, 

keeras ukse lukku, lükkas akna lahti ja piilus kardina 

vahelt tänavale. Tema tuba oli teisel korrusel ja aknast 

paistis kogu tänav. Ta teadis, et Gabriel pidi siit läbi 

tulema.  

Väljas hakkas juba pimedaks minema, kui üks mees 

mööda Toomkooli tänavat ülespoole tuli. Agnes ei näinud 

selgesti, aga ta tundis Gabrieli tema kehakuju ja astumise 

järgi  ära. Gabriel astus õue ja 

vaatas uurides maja akende poole 

üles. Agnes märkas nüüd alles, et 

Gabriel kandis kerjuse kuube, tal 

oli kepp käes ja kott kaelas. Nad 

noogutasid teineteisele pead. 

Rohkem ei olnud midagi vaja, 

selle ühe pilgu ja peanoogutusega 

olid nad üksteisele kõik selgeks 

teinud, pika jutu ära rääkinud. 

Gabriel jooksis kiiresti trepist 

üles ja koputas maja uksele. Natukese aja pärast hüüdis 

teenija hääl ukse tagant: „Kes seal on?ˮ  

„Vaene kerjus, palun Jumala pärast tükikest leiba!ˮ oli 

vastus. Agnes kuulis, kuidas uks lahti keerati.   „Oh sina 

laiskvorst!ˮ riidles tüdruk. „Suur, terve, tugev mees — kas 

sul häbi ei ole kerjata?ˮ 
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„Ära riidle, kena neiu,ˮ meelitas Gabriel, „kurjus ei sobi 

inglitele. Kuigi  sa pead mind mu välimuse järgi terveks ja 

tugevaks, olen ma tegelikult väga haige. Mul on raske 

südamehaigus ja see sunnibki mind kerjama. Üks tark 

vanaeit kuulutas mulle, et ainult siis terveks võin saada, kui 

üks puhas neitsi, kellel nii palju julgust on, et ta 

peigmehele veel altari ees ei ütleb, mul oma õrna kätt 

suudelda laseb. Vahest oled sina ise, kena laps, minu 

elupäästja?ˮ   

„Ei ole,ˮ vastas tüdruk naerdes. „See ingel, kellest sina 

räägid, on meie kõrgest soost preili ise." 

„Näed! Ma kingin sulle selle sõrmuse, kui sa oma preili 

siia kutsud, nii et keegi teine ei kuule.  See on puhas kuld 

ja kalliskivi on seal sees. Sõrmus on mulle kalliks 

mälestuseks, aga tervis on minu meelest veel kallim.ˮ     

 „Oi, kui ilus!ˮ hüüdis tüdruk.   

 Agnes ootas põnevusega. Oleks tüdruk veel kauemini 

tõrkunud, siis oleks ta vist ilma kutsumata alla jooksnud 

kerjajat südamehaigusest päästma. Aga ei, tüdruk ei 

suutnud kiusatusele vastu panna ja läks Agnest kutsuma.  

„Kallis preili!ˮ palus tüdruk Agnest, „halastage selle vaese 

inimese peale! Ta on raskesti haige ja ütleb, et muidu 

terveks ei saa, kui preili tal oma kätt musitada ei lase. Mul 

on nii kahju sellest vaesest inimesest, sest tal on niisugused 

suured süsimustad silmad, et …"   
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„Ohoo!ˮ naeris Agnes, „on tal nii ilusad silmad, siis lähme 

vaatama!ˮ Agnes võttis laua pealt paberilehe, mässis 

kuldraha selle sisse ja läks tüdruku seltsis alla. Kerjaja 

kummardas preili ees maani ja hakkas liigutatud häälega 

oma palvet ette kandma. „Ma tean kõik," ütles Agnes 

vahele ja pistis paberi sisse mässitud kullatüki kerjuse 

pihku. Pikema jututa haaras kerjus lahkest käest kinni ja 

suudles kätt. See oli pikk, kuum ja ahne suudlus.  

 „Oled sa nüüd terve?ˮ küsis Agnes. Kerjaja ajas oma 

vägeva keha sirgeks ja tema nägu õitses tervisest. „Mul on 

tunne nagu oleksin otse tervise allikast joonud," ütles ta 

vaimustusega.  

„Mul on suur kahtlus selle imeväe osas,ˮ ütles Agnes 

naeratades. „Ma arvan, et selle paberi sees on palju 

mõjuvam imevägi.ˮ 

„Jumal õnnistagu preilit ja saatku talle varsti niisugune 

peigmees, kellele ta altari ees hea meelega „jahˮ ütleb!ˮ 

lausus kerjus ja lahkus. 

Tänava nurga taga tegi ta paberi lahti ja luges: „Aia uks on 

südaööl lahti. Öövaht saab pulmaõlut.ˮ   Kerjaja suudles 

paberit ja kullatükki ja tõttas siis kergel sammul Toompea 

mäest alla. Agnes ei tõstnud terve õhtu jooksul jalga toast 

välja.  

Toompea tornikell hakkas parajasti kaksteist lööma, kui 

Agnes aia ukse lahti keeras ja pikka kasvu must kuju 
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lahtisest uksest sisse lipsas. Järgmisel silmapilgul rippus 

Agnes Gabrieli kaelas. Siis läksid nad käsikäes tikri- ja 

sõstrapõõsaste vahelt läbi aia tagumisse otsa, kus paksu 

pärna all kivist pink seisis. Agnes tundis, et Gabrieli juures 

oli tema õige koht, õige kirik, õige laulatus, siin ei öelnud 

ta „eiˮ, siin ei olnud ta külm ega tuim, vaid täis elu.  

Kui esimene tunnete torm oli vaibunud, hakkas Gabriel 

oma imelikku surmast pääsemise lugu jutustama, kuidas 

Ivo tema telki tuli ja teda noaga külmavereliselt tappa 

tahtis. Õnneks oli telgis pime, nii et noa tera otse 

südamesse ei tunginud. Ivo oli teda surnuks pidanud ja 

jõkke visata lasknud. Vees tuli ta teadvusele, keeras end 

selili ja laskis jõel end allavoolu kaldale kanda. Jõgi uhtus 

ta kaldale, kuid tugeva verejooksu tõttu kaotas ta uuesti 

teadvuse. Ta  ärkas alles mitme päeva möödudes ühes 

vaeses hurtsikus. Tema voodi kõrval istus vanamees, 

kelles ta tundis ära oma isa. Isa oli endale sinna maja 

ehitanud ja seal kalapüüdmisega end elatanud, kui ta ühel 

ööl Gabrieli kaldal vereloigus lamamast leidis. Kuuldes, et 

Vene tsaar on talle armu andnud, sai ta väga rõõmsaks ning 

nad otsustasid koos tagasi Venemaale minna.  

„Ja nüüd — nüüd lähete mõlemad Venemaale?ˮ küsis 

Agnes vaevukuuldavalt.   „Nüüd läheme otsekohe 

Venemaale. Ma ei taha puhata enne, kui mu isa on tagasi 

saanud oma endise au ja varanduse. Ma usun, et tsaar 

peab sõna.ˮ 
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A.Missuguse puu all Agnes ja Gabriel istusid?  

 

Leia puudele sobivad nimetused: 1) kuusk - kuusepuu, 2) 

pärn - pärnapuu, 3) mänd - männipuuu, 4) kask - kasepuu, 

5) vaher - vahtrapuu 

 

 

 

 

 

 

 

  

B.Missugune maja on hurtsik?  

Leia  majadele sobivad nimetused:  

1) mõis, 2) talu, 3) kindlus, 4) hurtsik  
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VIX PIRITA KLOOSTRI VIIMNE PÄEV 

Tekst 1. Agnes läheb kloostrisse 

Järgmisel hommikul ei tõusnud Agnes voodist. Ta oli 

tõesti haigeks jäänud. Pulmad 

jäid pooleli, külalised läksid 

pahas tujus koju. Risbiter 

püüdis veel pulmadest juttu 

teha, kuid asjata. Kui ta kuulis, 

et Mönnikhusen kavatseb sõtta 

minna, sõitis ta  Kuramaale 

tagasi. Kui Risbiter oli ära 

sõitnud, ütles Mönnikhusen 

tütrele: ⹂Kui kena oleks olnud, kui te koos siit oleksite 

lahkunud!ˮ 

⹂Minu õnn on sinu juures olla ja sinu eest 

hoolitseda,ˮ  ütles Agnes isale. Mönnikhusen raputas 

pead:  ⹂Minu juurde ei või sa nüüd jääda. Mina lähen sõtta 

ja see ei ole tüdrukutele sobiv koht. Pealegi on minu 

kasvatus halba vilja kandnud, ma olen sind ära hellitanud. 

Sinul on vaja rangemat kasvatust. Ma annan su Pirita 

kloostrisse tädi Magdalena hoolde, ta on seal 

kloostriülemaks.ˮ 
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⹂Sa tahad mind kloostrisse vangi panna?ˮ hüüdis  Agnes 

kohkunult. ⹂Ära karda, et sind nunnaks tehakse. Kui ma 

sõjast tagasi tulen, siis tuled jälle koju tagasi.ˮ 

Paar päeva hiljem asus Agnes Pirita kloostrisse elama ja 

Kaspar von Mönnikhusen läks venelaste vastu sõtta. 

Kloostriülem Magdalena oli range naisterahvas, kes lubas 

Agnesest poole aastaga sõnakuuleliku tallekese teha. 

Mönnikhusen kehitas õlgu ja naeratas kahtlevalt, aga lootis 

ta siiski häid tagajärgi.  

Agnesele anti kloostris elamiseks tuba, mis oli suurem ja 

valgem kui nunnade ruumid. Aknast avanes vaade merele. 

Ta pidi osa võtma igapäevastest jumalateenistustest ja 

nunnade ühistest söömaaegadest, mida ta tegi hea meelega. 

Paar nädalat oli Agnes kloostri eluga väga rahul, tegi 

käsitööd, luges, palus Jumalat ja mõtles Gabrieli peale. 

Ühel päeval laskis kloostriülem aga Agnese enda juurde 

kutsuda.  

⹂Istu siia ja kuula, ma pean sinuga rääkima,ˮ osutas  

kloostriülem madalale pingile oma jalge ees. Agnes tegi, 

mida kästi.   ⹂Ma olen sind nüüd küllalt tundma õppinud,ˮ 

alustas kloostriülem tõsiselt. ⹂Sa oled kaval ja salalik. Ma 

lootsin, et sa mulle kõik üles tunnistad, nagu laps emale. 

Sina aga ei teinud seda ja see on halb märk. Kes on sinu 

armuke?ˮ   

See sõna ärritas Agnest.  ⹂Sa ei tohi minuga niiviisi 

rääkida,ˮ ütles ta ja tõusis üles, et ära minna. 
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 ⹂Jää paigale!ˮ käratas kloostriülem. ⹂Kas sina, kõlvatu 

tüdruk, tahad mind õpetada, kuidas ma pean sinuga 

rääkima?ˮ Vihane kloostriülem ei väsinud nüüd Agnesele 

karistusi välja mõtlemast. Ta laskis Agnese juuksed maha 

lõigata ja patukahetseja särgi talle selga panna. Agnes viidi 

kitsasse ja pimedasse ruumi, kus ta kivipõrandal heintel 

pidi magama ja kolmel päeval nädalas vee ja leivaga 

leppima. 

Ülesanne 1: loe teksti ja vali sobiv lauselõpp. 

1) Risbiter sõitis 

koju tagasi, sest 

… 

A Agnes tahtis nunnaks saada. 

B Mönnikhusen ei osanud 

tütart kasvatada. 

C Mönnikhusen kavatses sõtta 

minna. 

 

2) Mönnikhusen 

pani tütre Pirita 

kloostrisse, sest 

…. 

A Agnes tahtis nunnaks saada. 

B ta tahtis sõtta minna. 

C Risbiter sõitis koju. 

 

3) Mönnikhusen 

lubas Agnesele, et 

…. 

A teda ei tehta nunnaks. 

B ta võib sõtta minna. 

C Risbiter võtab ta naiseks. 
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4) Agnesele meeldis 

alguses elu kloostris, 

sest …. 

A tal oli ilus 

merevaatega tuba. 

B tal lõigati juuksed 

lühikeseks 

C ta oli kõlvatu. 

 

5) Kloostriülem tahtis 

Agnesega rääkida, sest 

…. 

A ta teadis, kes on 

Agnese armuke. 

B ta tahtis teadis, kes 

on Agnese 

armuke. 

C ta tahtis õppida 

rääkima. 

 

6) Kloostriülem karistas 

Agnest, sest …. 

A ta oli vihane. 

B tal lõigati juuksed 

lühikeseks. 

C ta tahtis sõtta minna. 
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Tekst 2. Tallinna piiramine 

22. jaanuaril 1577 tõid luurajad sõnumi Tallinna, et suur 

Vene sõjavägi tuleb Tallinna piirama ja nad on juba 

jõudnud Pirita jõe suudmeni. Linnapea teatas sellest 

rahvale turuplatsil ja kutsus  rahvast üles võitlema. See ei 

hirmutanud kodanikke, sest linna müürid olid kõrged ja 

linnas oli suur hulk  sõjamehi ja sõjavarustust. Lossis asus 

lisaks Rootsi kuberner, vapper ja osav sõjamees Hinrik 

Horn oma kogenud väesalgaga. Mõne päeva eest olid ka 

Kaspar von Mönnikhusen ja Ivo Schenkenberg oma 

väesalkadega linna jõudnud. 

23. jaanuaril ilmusid Lasnamäele esimesed vene 

väehulgad. Kuni õhtuni kestis venelaste kogunemine ja 

teisel hommikul oli Tallinn sisse piiratud. Et venelaste 

plaane teada saada, anti Ivo Schenkenbergile käsk rootsi 

sõjameeste salgaga linnast välja minna ja mõni venelane 

elusalt kinni püüda. Ivo täitis käsku. Pimedal ööl tõsteti 

Viru värav üles ja salk ratsamehi ratsutas välja. Nad sõitsid 

venelaste laagri poole, mis Lasnamäe all praeguse 

Kadrioru pargi kohal seisis. Laagris valitses vaikus. Hetk 

oli pealetungiks sobiv.  Ivo märguande peale ründas 

väesalk venelaste laagrit. Laagris tõusis kära. Osa venelasi 

hakkas ratsanikele vastu, teised pistsid kohkunult jooksu, 

arvates, et terve saksa-rootsi sõjavägi laagrit ründab.  

Ivo mehed oleksid nüüd kerge vaevaga mõne venelase 

vangi võtta saanud, aga tapmise ja röövimise isu sai võitu 

ja tegi neid liiga julgeks. Nad tungisid laagris ikka edasi ja 
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edasi. Korraga oli laagri tagumises Lasnamäe poolses 

otsas kuulda venelaste rõõmuhõiskeid: ⹂Vürst Sagorski, 

vürst Sagorski!ˮ  Gabriel oli oma väesalgaga selsamal 

õhtul Tallinna alla jõudnud ja öösel mäe alt sõjakära 

kuuldes kohe appi tulnud.  

Gabriel Sagorski nimi oli üle Eestimaa tuntud ja kardetud. 

Pirita kloostri nunnad lõid risti ette seda nime kuuldes. Kui 

Ivo nägi Gabrieli sõjaväega tulemas, siis põgenes ta koos 

oma meestega linna. Gabriel võttis ühe maha löödud 

rootslase seljast sõjamantli ja pani endale selga, pani 

rootslase verise kiivri pähe, hüppas hobuse selga ja kihutas 

põgenejatele järele. Linnavärav tõsteti üles ja Gabriel 

pääses rootslaste ning Ivo meeste kannul linna sisse.  

Gabriel ei teadnud, mis Agnesest vahepeal saanud oli ning 

astus ühte kõrtsi sisse, et uudiseid kuulda. Kõrtsis kuulis 

ta, et Agnes Pirita kloostrisse on pandud. Gabriel oleks 

kohe tahtnud kloostrisse joosta, aga linnast ta enam välja 

ei pääsenud. Ta veetis kõrtsis magades terve öö ja järgmise 

päeva kuni kõrtsmik ta üles ajas ja ütles, et peale südaööd 

lähevad kõik venelasi ründama. Tugev lumesadu on meie 

meestele abiks. Läheb kõik hästi, siis on linn homme vaba. 

Tund aega pärast südaööd tõsteti Harju värav üles ja rootsi-

saksa sõjavägi läks vaikselt välja ning nende kannul ka 

Gabriel. 
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Ülesanne 2: loe teksti ja vali sobiv lauselõpp. 

1) Linnapea teatas 

rahvale, et … 

A Vene väed tulevad 

Tallinna piirama. 

B Mönnikhusen ei osanud 

tütart kasvatada. 

C Mönnikhusen kavatseb 

sõtta minna. 

 

2) Ivo Schenkenberg pidi 

mõne venelase elusalt 

kinni püüdma, …. 

A sest linnas oli suur 

hulk  sõjamehi ja 

sõjavarustust. 

B et venelaste 

sõjaplaane teada 

saada. 

C sest oli 23. jaanuar. 

 

3) Venelased pistsid 

jooksu, sest nad 

kartsid, et ….. 

 

A Risbiter võtab nad 

naiseks. 

B  vürst Sagorski tuleb. 

C terve saksa-rootsi 

sõjavägi ründab laagrit. 
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4) Gabriel tuli oma 

väesalgaga appi, 

sest ta kuulis, et  

…. 

A Ivo ründab Vene sõjäväe 

laagrit. 

B vürst Sagorski tuleb. 

C Gabrieli väesalk on 

Tallinna alla jõudnud. 

 

5) Gabriel pani rootslase 

sõjamantli ja selga ja 

verise kiivri pähe ning 

A ratsutas linna. 

B ründas Vene sõjäväe 

laagrit. 

C Pani Agnese 

kloostrisse. 

 

6) Gabriel kuulis 

kõrtsis, et …. 

A tulevad Vene väed 

Tallinna piirama. 

B Ivo ründab Vene sõjaväe 

laagrit. 

C Agnes on kloostrisse 

pandud. 
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Tekst 3. Pirita kloostri viimne päev 

Suur rootsi-saksa ratsameeste salk tormas venelaste 

laagrisse. Algas äge võitlus. Ühes saksa rüütlis, kellel 

punaste sulgedega raudkiiver peas oli, tundis Gabriel ära 

Mönnikhuseni. Mönnikhusen tungis Gabrielile vihaselt 

kallale. 

 ⹂Pea kinni, rüütel Mönnikhusen!ˮ ütles Gabriel saksa 

keeles, kui ta ennast Mönnikhuseni mõõga eest kaitses. 

⹂Ma ei taha sind tappa. Põgene ja ela oma ainsa tütre 

rõõmuks!ˮ   

⹂Minul ei ole tütart!ˮ kiristas Mönnikhusen vihaselt 

hambaid. Kusagil nende lähedal paukus püss, 

Mönnikhusen tuikus ja kukkus hobuse seljas maha. 

Gabriel kutsus kaks vene sõjameest ja käskis haavatud 

rüütli telki kanda.  Kui Gabriel telgist tagasi tuli, oli 

suurem osa sakslasi ja rootslasi  juba laagrist välja aetud ja 

linna poole põgenemas.  

Selsamal ööl koputati Pirita kloostri väravale. Alles tüki 

aja pärast pistis väravavaht pea kitsast aknaaugust välja ja 

küsis pahaselt: ⹂Kes seal kolistab?ˮ ⹂Käskjalg rüütel 

Mönnikhuseni poolt,ˮ vastas võõras hääl õuest. Käskjalg 

nõudis, et teda kloostriülema ette viidaks. Ta näitas 

kloostriülemale Mönnikhuseni sõrmust ning nõudis, et 

kloostriülem vabastaks kohe Agnese, kuna vana 

Mönnikhusen soovib oma tütart enne surma näha. „Ma ei 

tunne seda sõrmust," ütles kloostriülem külmalt. „Kui sul 
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paremat tunnistust kaasas ei ole, siis ei või ma õetütart sinu 

kätte usaldada."  

„Kui te seda sõrmust ei tunne ja mind ei usalda, siis 

näidake seda preili Agnesele. Tema tunneb sõrmuse kohe 

ära  ja tuleb minuga kaasa." „Arvad sa?" ütles kloostriülem 

teda teraselt silmitsedes ja naeratades. „Kas sa preili 

Agnest nii hästi tunned?" Vastust ootamata plaksutas ta 

käsi ja kloostri valvurid astusid sõjakirvestega Gabrieli 

ümber, et teda kinni võtta. Gabriel haaras ühelt sõjamehelt 

kirve ning  põgenes pimedusse. 

Umbes tunni aja pärast avanes Agnese kongi uks ja  

kloostriülem astus sisse, paremas käes põlev küünal ja 

vasakus piits. ⹂Või siis Gabriel Sagorski ongi sinu 

armuke,ˮ ütles ta ja lõi Agnest piitsaga. Järsku jäi ta seisma 

ja vaatas ukse poole. Uks paisati lahti ja lävele ilmus 

Gabriel. Nähes, mis siin toimub, haaras ta kloostriülema 

käest piitsa ja tõukas ta koridori, mis kubises sõjameestest. 

⹂Vastik vanaeit, mida sa oled teinud?ˮ käratas Gabriel.  

⹂Armu, halastust!ˮ ägas kloostriülem põlvili langedes.   

⹂Kas sa tema peale halastasid?ˮ karjus Gabriel vihaselt. 

„Sinu valitsus on nüüd otsas, Pirita kloostri viimne päev 

on kätte jõudnud!" Gabriel kandis Agnese saani ja sõitis 

kiiresti laagrisse.  Nende selja taga kõlas  hädakisa  ja suure 

tulekahju kuma segunes tõusva päikese valgusega...    See 

oli Pirita kloostri viimne päev.  
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Ülesanne 3: loe teksti ja vali sobiv lauselõpp. 

1) Algas äge 

võitlus, sest … 

A Vene väed tulid Tallinna 

piirama. 

B Mönnikhusenil ei olnud 

tütart. 

C rootsi-saksa väed ründasid 

venelaste laagrit. 

 

2) Gabriel kutsus kaks 

vene sõjameest ja 

käskis Mönnikhusen 

telki kanda, sest …. 

A Mönnikhusen oli 

haavatud. 

B Mönnikhusenil ei 

olnud tütart. 

C sakslased ja rootslased 

põgenesid. 

 

3) Käskjalg nõudis, et 

kloostriülem 

vabastaks kohe 

Agnese, sest ….. 

 

A Risbiter võtab nad 

naiseks. 

B  vürst Sagorski tuleb. 

C Mönnnikhusen 

soovib tütart enne 

surma näha. 
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4) Kloostriülem astus 

Agnese kongi ning 

hoidis käes …. 

A küünalt ja piitsa. 

B sõrmust. 

C Gabrieli oma 

väesalgaga. 

 

5) Gabriel ütles 

kloostriülemale, et … 

A Agnes on vastik 

vanaeit. 

B vürst Sagorski on 

tema armuke. 

C Pirita kloostri 

viimne päev on 

kätte jõudnud. 

 

6) Kui Agnes ja Gabriel 

saaniga laagrisse 

sõitsid, siis…. 

A pandi klooster 

põlema. 

B tulid Vene väed 

Tallinna piirama. 

C Ründas Ivo Vene 

sõjaväe laagrit. 
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JÄRELSÕNA 
13. märtsil taandusid vene väed Tallinna alt. Põhjuseks 

oli suutmatus Tallinna vallutada, eelseisev teede 

lagunemine ja raskused sõjaväe varustamisega. Ivo 

Schenkenberg ründas ja röövis oma sõjameestega 

venelaste poolt vallutatud alasid ning oli nii kardetud 

venelaste seas,  

et teda Liivimaa Hannibaliks hüüti. Ta langes lõpuks vangi 

Rakvere all, kui ta väikese sõjasalgaga suurearvulist vene 

ja tatarlaste sõjaväge Rakvere kindluses ründas.  Ta viidi 

koos kolmekümne teise vangiga Pihkvasse suurvürsti 

juurde, kus Ivo kolme uhket bojaari ehk aadlikku enda eest 

vabaks pakkus. Venelaste rõõm tema vangistamise üle oli 

aga nii suur, et see pakkumine tagasi lükati ja Ivo julmalt 

hukati. 

Ivo elulugu võid lugeda Edgar V.Saksa raamatust 

„Hannibali rahvas“ 

10. augustil 1583 sõlmis Moskva tsaaririik Rootsi 

kuningriigiga kolmeaastase  Pljussa vaherahu. Põhja- ja 

Lääne-Eesti läksid Rootsi kuninga võimu alla, Lõuna-

Eesti ja Liivimaa jäid Poolale, Saaremaa jäi aga 

kuni 1648. aastani Taanimaale. 

 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/13._m%C3%A4rts
https://et.wikipedia.org/wiki/1583
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KUIMETSA KINDLUS 

Kuimetsa ümbrus kuulus keskajal 

Tallinna Mihkli nunnakloostrile. 

Siis ehitati ka kabel ja nunnadele 

vajalikud eluruumid. 1343. aasta 

Jüriöö ülestõusu ajal põletati 

Kuimetsa mõis (Kuimetz) mõis 

maha. Mõis taastati 1412 aastal 

kolmekorruselise tornlinnusena 

ehk kindlusena.   

Liivi sõja ajal oli mõisa 

valdajaks Christoph von Münchhausen (Mönnikhusen), 

kes oli julm sõjamees ja osav diplomaat. Tal oli 

tütar Kattreyne, kellest Viimses reliikvias sai millegipärast 

Agnes. Liivi sõja ajal asus Kuimetsas nn. mõisameeste 

laager, mis koosnes ordu- ja taani sõjameestest. Kindlus 

purustati Liivi sõjas 1574. aastal. Praeguseks on linnusest 

alles vaid osa esimesest korrusest (kelder).  

Mõisast on alles suur park ning mitmed kõrvalhooned, mis 

on  ümber ehitatud. Mõisa aidas tegutseb praegu 

rahvamaja. 
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PIRITA KLOOSTER 

Pirita klooster sai 

oma nime Püha  

Birgitta ordu 

järgi. Kloostrit 

hakati ehitama 

aastal 1417. 

Ehituskrundi 

kinkis kloostrile Liivi Ordu. Kloostri kirik  pühitseti sisse 

1436. aastal. Pirita klooster sai keskajal tegutseda peaaegu 

175 aastat. Klooster hävitati Liivi sõja ajal (1558 – 1583): 

1564. aasta kevadel kloostri tulekahju tagajärjel ning 1577. 

aastal, kui vene tsaari Ivan IV väed rüüstasid Tallinna 

piiramise ajal põhjalikult ka Pirita kloostrit.  

Pirita klooster taastati  2001. aastal Birgitta ordu poolt, kui 

vana kloostri varemete lähedusse ehitati uus kloostrihoone. 

Aastail 2001–2004 juhtis kloostrit ema Patrizia, 

aastast 2004 ema Riccarda. Pirita kloostris elab kaheksa 

nunna, kes on sündinud Mehhikos ja Indias. Kloostri 

preestrina teenib  Vello Salo. 

 

IVO SCHENKENBERG 

Ivo Schenkenberg sündis kas 1549. või 1550. aastal. Tema 

isa oli müntmeister Christoffer Schenkenberg ja ema 

https://et.wikipedia.org/wiki/1550
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Christopher_Schenkenberg&action=edit&redlink=1
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kannutegija tütar Gertke Dobbien. Kuna Schenkenberg oli 

müntmeister, siis kuulus ta Mustpeade vennaskonda ning 

ka Ivo Schenkenberg kuulus Mustpeade vennaskonda. Ivo 

ema tõi abiellu kaasavarana kaasa maja Kullassepa tänaval 

(nr 12). Selles majas möödus Ivo ja tema vendade 

lapsepõlv. Poisid käisid Oleviste kiriku juures tegutsenud 

linnakoolis. Ivo oskas lugeda, kirjutada ja arvutada. Ivo 

valdas ka eesti keelt, kuigi koolis seda ei õpetatud. Ivo oli 

veel väike poiss, kui 1558 algas Liivi sõda.  

Mustpeade vennaskonnas sai Ivo ka sõjalise väljaõppe 

(koolituse) ning oskas seetõttu kasutada relvi ning 

võidelda. See oli ka põhjus, miks määras Tallinna  

Ivo abiellus 20-aastaselt ühe endast vanema jõuka 

leskprouaga. Sellest abielust sai ta kaasavarana luksusliku 

maja Karja tänaval ja hulga luksuslikke esemeid. Sealt ei 

puudunud ka raamatud, millest mõned olid lausa kapsaks 

loetud. Ivol ei olnud sellest abielust ühtegi last ning tema 

naisel ei olnud ühtegi last ka eelmisest abielust.  

Liivi sõja ajal osalesid mustpead aktiivselt linna 

kaitsmisel: nad aitasid ehitada ja tugevdada linna 

kindlustusi ning võtsid osa lahingutest. Ivo paistis silma 

just osava luureandmete kogujana ning talle usaldati 

talupoegade väesalga  juhtimine, kus oli üle 400 tugeva ja 

julge eesti mehe. Ivo õpetas oma väesalga välja ja neist 

said head sõjamehed, kes sageli Vene vägesid lahingus 

võitsid.  1560. aastal kuulus nende relvastusse mõõk ja 
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püss. Kroonik Russowi järgi hakkasid need, kes teda 

kadestasid teda pilgates Hannibaliks kutsuma ning tema 

sõjamehi Hannibali rahvaks. 

  

1577 osales Ivo oma väesalgaga edukalt Tallinna 

kaitsmisel. Pärast Tallinna piiramise lõppemist alustas Iwo 

salk partisanisõda vaenlase vallutatud alal. Balthasaw 

Russow kirjutab kroonikas, et ta oli julge, vapper ja osav 

sõjamees, kellele heideti ette vaid hulljulgust.  

27. juulil 1579 Rakvere all peetud lahingus langes 

ebavõrdses lahingus langes Ivo koos 59 mehega haavatuna 

tatarlaste kätte vangi. Peamine süüdlane selles tragöödias 

oli Ivo vanem vend Christoffer, kes oma venda ei kuulanud 

ning hästi kindlustatud linnusesse tormas,  vedades endaga 

kaasa ka kõik teised. Ivo Schenkenberg koos kolmekümne 

kaaslasega viidi Pihkvasse suurvürsti  ette. Ivo pakkus oma 

elu eest vabaks kolme bojaari, kuid asjata. Vaevalt 30-

aastane Tallinna kodanikust sõjakangelane hukati Pihkvas 

koos kaaslastega, "mis tallinlastele suurt kurvastust 

tekitas".  

https://arhiiv.err.ee/vaata/eesti-lugu-333-ivo-

schenkenberg-2 

https://arhiiv.err.ee/vaata/eesti-lugu-333-ivo-schenkenberg-2
https://arhiiv.err.ee/vaata/eesti-lugu-333-ivo-schenkenberg-2
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Aruteluküsimused 
1. Missugustes kloostrites sa oled käinud? Mida sa tead 

Pirita kloostrist tänapäeval? 

2. Mis oli Agnese isa nimi. Kes ta oli? Milline mõis talle 

kuulus?  

3. Kes oli Gabriel? Millise jõe orus asus Gabrieli kodu? 

4. Kes oli Gabrieli isa? Kuidas sattus Gabriel venelaste 

juurde? 

5. Miks Gabriel sattus Agnese isa mõisa, kuhu ta läks ja 

milleks? 

6. Kellega pidi Agnes abielluma? Kus asus Risbiteri 

mõis?  

7. Kes põletasid Agnese mõisa maha? Miks? Kes päästis 

Agnese põlevast mõisast? 

8. Kes oli Gabrieli kasuvend? Kelle vastu ta sõdis ja 

palju tal mehi oli? Mida sa temast veel tead?  

9. Kellega pidi Agnes abielluma ja kuhu elama asuma?  

10. Kus Agnese laulatus toimus ja mis juhtus laulatusel? 

11. Kuidas Agnes sattus Pirita kloostrisse? 

12. Kes põletas Pirita kloostri maha? Mis aastal see 

juhtus? 
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ÜLESANDED FILMI VAATAMISEKS 

Vaata filmi „Viime reliikvia“ ja võrdle seda raamatuga.  

Too esile vähemalt kolm erinevust, mille poolest film 

erineb raamatust? 

https://www.youtube.com/watch?v=eG-wQvNNonk 

 

Mis on reliikvia? 

Mis on selle kasti sees? 

Kas raamatus räägitakse reliikviast?  
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https://www.youtube.com/watch?v=eG-wQvNNonk
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FILMI „VIIMNE RELIIKVIA  MUUSIKA 

 Filmi "Viimne reliikvia" 

loetakse menukaimaks Eesti 

filmiks läbi aegade. "Viimse 

Reliikvia" stsenaarium põhineb 

Eduard Bornhöhe romaanil 

"Vürst Gabriel ehk Pirita 

kloostri viimased päevad.  

"Viimse reliikvia" stsenarist Arvo Valton õppis tookord 

Moskvas üleliidulises kinoinstituudis stsenaristiks ja 

tollane Tallinnfilmi peatoimetaja Lembit Remmelgas 

soovitas tal kirjutada  Eduard Bornhöhe "Vürst Gabriel" 

filmikäsikirjaks. Filmi režissööriks sai Grigori 

Kromanov. Filmi stsenaarium erineb väga palju ajaloost, 

mistõttu tuli ka tegelaste nimesid muuta. Ajaloolis-

psühholoogilisest draamast kujunes romantiline 

seiklusfilm, mis innustas nii filmi sõnade kui ka muusika 

autorit.   

Filmimuusika kirjutas Uno Naissoo, kes oli selleks ajaks 

juba tuntud filmimuusika autor. Nädalaga olid laulud 

http://www3.keskraamatukogu.ee/naitus/film/pildid/viimne_reliikvia.png


 

73 
 

valmis. Laulud laulis sisse Peeter Tooma ning venekeelses 

versioonis Georg Ots. Filmi taustamuusika kirjutas Tõnu 

Naissoo. "Viimse reliikvia" edu üheks olulisemaks 

põhjuseks ongi just filmi muusika ja laulud. Laulud 

"Pistoda" ning "Põgene vaba laps" said tänu 

vabadusvõitluse temaatikale ja ilusale muusikale kiiresti 

populaarseks.  Vabadustemaatikast on kantud ka teised 

laulud "Mässajad"  ja "Mõisad põlevad".  

Esimese aastaga kogus Viimne Reliivia  45 miljonit 

vaatajat, millega saavutas 1971. aastal Nõukogude Liidus 

vaadatavuselt teise koha. Filmi on näidatud  enam kui 80 

riigis. Ükski teine Eesti mängufilm pole hiljem niisugust 

populaarsust  saavutanud. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XeqwlTKwZGY
https://www.youtube.com/watch?v=XeqwlTKwZGY

