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Seuraava tutkimus on ensimmäinen julkaisu niitä aineksia, 
joiden keräämiseen Pietarin ja Tarton kirjastoissa vv. 1891 — 93 
sain tilaisuutta sen kautta, että Suomen Yliopiston Korkea Kansleri 
Kirkollistoimituskunnan päällikön, senaattori Z. Yrjö-Koskisen, suo
siollisen puoltolauseen johdosta suvaitsi myöntää minulle apurahoja 
Venäjällä oleskelua varten.

Alkuperäinen tarkoitukseni oli yliopistollisessa väitöskirjassa 
käsitellä Itämeren suomalaisten kansain, Virolaisten, Liiviläisten ja 
Kuurilaisten taistelua vapautensa ja itsenäisyytensä puolesta, toisin 
sanoen, kuvata heidän olojansa XII:n vuosisadan lopulta XIV:n  
puoliväliin. Jonkunlaiseksi johdatukseksi tähän olin ajatellut heidän 
itsenäisyytensä ajan esitystä. Mutta kun täten karttunut aineisto 
näytti kasvavan yli tavallisen yliopistollisen väitöskirjan määriä, 
päätin supistaa tämänkertaisen tehtävän yksinomaan puheenalaisten 
kansojen aikaisemman historian selvittämiseen, siihen ajantaittee- 
seen saakka, jolloin saksalaiset vallanpyytäjät astuvat maahan. Täy
dellisyyden vuoksi olisi tähän esitykseen ollut liitettävä näiden 
kansain alkuperäisten sivistysoloj enkin kuvaus, mutta kun se mel
kein yksinomaan perustuu valloituksen-aikaisiin lähteisiin, pidän 
sopivampana liittää tämän osan tehtävääni erityisenä lukuna tekeillä 
olevan valloituskauden historian loppuun.

Käytän tässä tilaisuutta lausuakseni sulimmat kiitokseni kai
kille niille, jotka tavalla tai toisella ovat työtäni edistäneet, erittäin 
mainiten opettajani ja isällisen ystäväni, valtionarkeoloogin prof. 
J. Jx. Aspelinm, jonka syviä tietoja olen auliisti saanut apunani 
käyttää ja jonka tarkka silmä, teroittanut muinaisuuden tutkimisessa, 
monasti on tehtäväni hämärillä aloilla osviitakseni viehättäviä näkö
kohtia keksinyt.

Helsingissä, toukokuulla 1894.

A. H. Snellman.
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I.

Länsisuomalaiset kansat liettualaislättiläisten ja 
gootilaisten kosketusten aikana.

Länsisuomalaiset kansat saavat, samoinkuin suomensuku 
yleensä, vasta myöhään sijan ihmiskunnan historiassa, ja silloin
kin täytyy heidän tyytyä niihin armopaloihin, jotka putoovat 
vierasten hyväntahtoisuudesta. Kansallisella rakkaudella ei ole 
milloinkaan heidän vaiheitansa jälkimaailmalle kerrottu, sillä 
tapaustennäkijää omaa historioitsijaa ei heillä entisyytensä päi
vinä koskaan ole ollut. Nekin tiedonmurut, joita naapurikan
s a t  aikakirjat heistä satunnaisesti myöhemmin antavat, puuttu
vat kerrassaan niinä pitkinä aikakausina, joita nämät kansat 
ovat'eläneet, samotessaan pitkin tunnetun maailman kaukaisia ta- 
kalomaita historiallisen aikansa kovaonnisille kotisijoille. Ja 
vuosisatoja ehtii sielläkin kulua, ennenkuin tiedot heidän elämäs
tään käyvät selvemmiksi lännestä koittavan kristinuskon valossa. 
Ainoastaan kerran, meidän ajanlaskumme neljännellä vuosisadalla, 
välähtää heidän nimensä esille kansojen sekavasta luettelosta, 
mutta siinä onkin pitkiksi ajoiksi kaikki, mitä historialliset läh
teet näistä kansoista tietävät.

Itämeren idän- ja kaakonpuolisten seutujen aikuisimmat 
asutusolot, varsinkin se maantieteellinen järjestys, missä kansat 
siellä esiytyvät historiallisen ajan alussa, tarjoo kuitenkin tutki
mukselle jonkunlaista alustusta länsisuomalaistenkin kansain 
historiantakaisen entisyyden selvittämisessä. On nimittäin meidän 
aikanamme etupäässä kielitieteen kautta kumoomattomasti todis
tettu, että viimeksi-mainittujen ja liettualaislättiläisten eli niin- 
sanottujen baltilaisten sekä gootilaisten eli germaanilaisten kan-
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sain kesken on useiden vuosisatojen kestäessä vallinnut mitä lä
heisin ja monipuolisin suhde. Toinen tärkeä seikka, joka niin
ikään kielitieteen avulla voidaan pitää ratkaistuna, on se, että 
länsisuomalaiset kansat ennen nykyisille asuinsijoillensa saapu
mista ovat asuneet etelämpänä, ollen välittömässä yhteydessä 
Volgankansain, varsinkin Mordvalaisten kanssa. Sitä todistaa 
länsisuomalaisten ja Mordvankielen läheinen sukulaisuus yleensä 
sekä varsinkin edellisissä ja Volgankansain kielissä tavattavat yh
teiset puunnimet. Semmoisia ovat esim. tammi ja vaahtera, jotka 
tavataan sekä länsisuomalaisissa että Mordvan- ja Öeremissin- 
kielessä. Mainitut puunnimet antavat samalla hämärän viittauk
sen siitä, missä tämä yhteinen asuinpaikka kaukaisessa muinai
suudessa on ollut. Näiden puulajien pohjoinen raja leikkaa ni
mittäin Etelä-Suomen ja käy sitten Suomenlahden pohjasta itään- 
ja kaakkoonpäin Jaroslavin, Kostroman ja Vjatkan läänien etelä- 
osain kautta ’)• Suomalaisten kansain on siis siihen aikaan, kun 
näiden puiden nimet ovat heidän kieliinsä muodostuneet, täyty
nyt asua, samoinkuin Yolgankansainkin, tämän tammen ja vaah
teran pohjoisen rajan eteläpuolella Mordvalaisten ja mahdolli
sesti (Premissienkin läheisyydessä2). Hämärän tiedon tästä länsi
suomalaisten kansain etelämpänä olosta antaa ehkä Tacitus, 
sijoittaessaan slaavilaiset Venedit alisen Tonavan pohjoispuo
lella asuvien Peucinien ja Fennien välisiin metsämaihin3). Ta- 
cituksen Fennit voivat siten mahdollisesti tarkoittaa länsisuoma
laisia kansoja, eivätkä Lappalaisia, niinkuin joskus on oletettu4).

Tehtyämme nämät edeltävät huomautukset tarkastamme 
lyhyesti Itämeren itä- ja kaakkoisrannikon aikuisimpia asutus- 
suhteita, saadaksemme siten jotakin selvyyttä siihen hämärään, 
joka meidän ajanlaskumme ensimmäisillä vuosisadoilla verlioo 
länsisuomalaisten kansain vaiheita.

’ ) A. v. Löwis, Ueber die ehemalige Verbreitung der Eichen in Liv- 
und Ehstland, Dorpat 1824, s. 19— 20.

*) V. Thomsen, Beröringer mellem de flnske og de baltiske (litauisk
lettiske) Sprog, Kobenhavn 1890, s. 31, 32.

8) Germania, cap. 46: „Venedi — quidquid inter Peucinos Fennosque 
silvarum ac montium erigitur, latrociniis pererrant“. Vrt. K. Zeuss, Die 
Deutschen und die Nachbarstämme, München 1837, s. 130; Yrjö Koski
nen, Tiedot Suomen-suvun muinaisuudesta, Helsingissä 1862, s. 107.

*) Vrt. V. Thomsen, m. p., s. 33—34, muist. 2.
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Itämeren kaakkoinen ja eteläinen rannikko on jo useita 
vuosisatoja ennen meidän ajanlaskumme alkua muinaisajan kir
jailijain tiedonantojen mukaan ollut germaanilaisten kansojen 
hallussa. Jo Aleksanteri Suuren aikuinen Pytheas massilialai- 
nen mainitsee heidät Veikselinsuun seuduilla, Tacitus ja Ptole- 
mæus sijoittavat heidät niinikään mainitun virran varrelle. Nä- 
mät kansat, jotka historiassa tunnetaan Gootien eli Göötiläisten 
yleisnimellä, levisivät meidän ajanlaskumme toisella ja kolman
nella vuosisadalla eteläänpäin, kukistaen kansat ja valloittaen 
maat Mustanmeren pohjoispuolelle saakka. Sinne, Tonavan ja 
Donjoen välimaille, perusti itägöötiläinen Hermanarik neljän
nellä vuosisadalla mahtavan gootilaisvaltansa ja kukisti laajalta 
pohjoisessa ja luoteessa asuvia germaanilaisia, slaavilaisia ja suo
mensukuisia kansojax).

Krotonin piispa Jordanes, joka kirjoitti Gootilaisten histo
rian v. 551, kuvaa Hermanarikin laajan valtakunnan oloja ja 
luettelee koko joukon siihen kuuluvien kansain nimiä Itämeren 
ja Mustanmeren välimailta2). Useat näistä nimistä ovat Jorda- 
neksen häilyvän kirjoitustavan ja käsikirjoitusten kopioitsijain 
erehdysten vuoksi turmeltuneet siihen määrään, ettei niitä kaik
kia edes arvaamallakaan voida selittää. Toisissa on kuitenkin

l) P. J. Scha/arik, Slawische Alterthümer, Leipzig 1843,1, s. 102, 424 
—28, 454 y. m.; K. Miillenhoff, Deutsche Altertumskunde, Berlin 1887,
11, s. 4 —5, 77, 91 y. m .; Yrjö Koskinen, m. p., s. 95—97, 103, 110— 111, 
128; K. Zeuss, m. p., s. 134—36, 401— 402.

*) Jordanes, De origine actibusque Getarum (Mommsenin laitos ; 
Monum. Germ, histor. V, 1, Berlin 1882), cap. XXIII: „Hermanaricus —  
in regno successit, qui multas et bellicosissimas arctoi gentes perdomuit 
suisque parere legibus fecit. — habebat si quidem quos domuerat Golthes- 
cytha (golthescita, golthescitha, golthescyta, gothescytha, gothescitha, 
gothi scythas) Thiudos (thiumdos, thuidos, thiuidos) Inaunxis (inauccis, 
inauxis, inaunxes, ynaunxes, inaxungis) Yasinabroncas (uasinabruncas, 
uasinaboroncas) Merens Mordens Imniscaris (imnascaris, ymnascaris, ym- 
niscans) Rogas (rocas, rogans) Tadzans (tazans) Athaul (azaul, athual, 
athal) Navego Bubegenas (bubeienas, bubegentas, bumbegenas) Coldas 
(caldas). Edellisten lisäksi Hermanarik vielä kukisti Herulit (Herulorum 
gentem), Slaavit (Venethi, Antes, Sclaveni). Aestorum quoque — nationem, 
qui longissimam ripam Oceani Germanici insident, idem ipse prudentia et 
virtute subegit omnibusque Scythiae et Germaniae nationibus ac si pro- 
priis lavoribus imperavit“.
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säilynyt ensimmäinen varma historiallinen tieto länsisuomalai
sista kansoista. Senvuoksi ansaitsee tämä kansain luettelo eri
tyistä huomiota.

Nimellä G olthescytha, joka aloittaa puheenalaisen kanso
jen sarjan, luulee Müllenhoff Jordaneksen tarkoittavan suomalaisia 
kansoja. Hän väittää nimittäin, että nimen jälkiosassa piilee 
Cud-nimi, jota Slaavilaiset yleensä suomalaisista kansoista käyt
tävät; edellisen osan arvelee hän taas tarkoittavan jotakin yk
sityistä kansaa, jonka asuinsijat olivat lännessä Eestien naapu
ruudessa taikka jossain Itämeren läheisyydessä1). Mutta kun 
Cudit mainitaan Jordaneksen luettelossa vähän myöhemmin ja 
kun nimi Golthescytha toisissa käsikirjoituksissa tavataan sekä 
yhdyssanana „Gothescytha“ että myös muodossa „Gotlii scytas“ , 
lienee oikeampi se selitys, että tällä nimellä tarkoitetaan Gooteja 
ja muinaisen Skyytian asukkaita eli Mustanmeren pohjoispuolisia 
kansoja yleensä2). Muussa tapauksessa eivät varsinaiset Gootit, 
jotka kuitenkin lienevät muodostaneet tärkeimmän osan Herma- 
narikin valtakuntaa, saisi tässä luettelossa mitään sijaa.

Nimessä Tliiudos esiytyy nyt ensikerran historiassa muo
doltansa gootilaistuneena Cud-nimi, jota slaavilaiset kansat, 
niinkuin jo huomautimme, yleensä ovat käyttäneet ja osaksi vie
läkin käyttävät suomalaisista kansoista, mutta jonka merkitys 
useista oppineiden yrityksistä huolimatta vielä lienee selittä
mättä3). Päättäen siitä järjestyksestä, jossa Jordanes kansat 
luettelee, näyttää tämä nimi nyt jo tarkoittavan etupäässä länsi
suomalaisia kansoja eli niitä heimolaisiamme, jotka historialli
sena aikana asuvat Itämeren rannikolla. Nimen käytäntö on 
siten tähän aikaan jotenkin sama, kuin myöhemminkin. Lind
ström aikoinaan yhdisti „Thiudos“-kansan seuraavaan „Inaunxis“- 
nimeen, sai siten „Thiudos in Aunxis“ ja selitti näiden sanojen 
tarkoittavan „Öudeja Aunuksessa“ 4). Yrjö Koskinen on sa
maa ajatustas), ja hänen teostensa kautta on tämä mielipide

•) K. Müllenhoff, m. p. II, s. 74.
*) Yrt. Yrjö Koskinen, m. p., s. 129.
3) K. Müllenhoff, m. р. П, s. 74; P. J. Schafarik, m. p. I, s. 313— 16. 
*) J. A. Lindström, Försök till bevis, att Rurik och hans Vareger 

voro af Finsk härkomst, Tavastehus 1852, s. 9.
s) Yrjö Koskinen, Tiedot Suom.-suv. muinais., s. 129—130 ja  Sur 

l’antiquité des Lives en Livonie, s. 20 (Acta Societ. Sc. Fenn. VIII, ir).
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saavuttanut jotenkin yleisen hyväksymisen ja levinnyt tieteelliseen 
kirjallisuuteen1). Siitä huolimatta voitaneen tämän ajatuksen oi
keutta epäillä. Ensinkin on Thomsenin myöhempäin tutkimus
ten kautta käynyt varsin epävarmaksi, oliko Aunuksessa Her- 
manarikin aikana ensinkään suomalaisia asukkaita. Muut kuin 
länsisuomalaiset kansat eivät tässä missään tapauksessa voine 
tulla kysymykseen. Vaan jos oletetaankin, että Aunuksen tä- 
mänaikainen väestö oli suomalainen — seikka, joka vielä kai- 
paa todistusta — niin tuntuu omituiselta se ajatus, että Öud- 
nimi, jolla Pohjoismaiden vanhimmissa historiallisissa lähteissä 
on niin laaja ja tunnettu kaiku, tässä rajoittuisi yksistään Au
nuksen Suomalaisiin. Itse Aunus-nimeä ei tietääkseni kertaakaan 
tavata historiallisissa lähteissä vanhimpina aikoina. Jo se seikka 
yksistään panee epäilemään, että tämä nimi olisi Jordaneksen 
kuuluville tullut. Paitse sitä on tässä nimessä vielä 1500- ja 
1600-luvulla useimmiten u:n sijalla konsonantti-äänne2). Suuri 
mahdollisuus on siis, että Aunus-nimen ensi tavuun и on muo
dostunut ^-äänteestä 3). Jos niin on laita, ei Jordanes mitenkään 
olisi voinut kuulla eikä nähdä sellaista nimenmuotoa, että siitä 
hänen teokseensa olisi syntynyt puheenalainen „Aunxis“ . Näi
den syiden nojalla lienevät „Thiudos“ ja „Inaunxis“ käsitettävät 
eri kansanniminä. Jälkimmäinen niistä voisi sisältää, niinkuin 
Kruse on ehdottanut, turmeltuneen muodon nimeä „Ugauni“, 
jonka Henrik Lättiläinen kronikassaan antaa Tarton seudun Vi
rolaisille ja joka vanhoissa virolaisissa runoissa tavataan muo

•) Vrt. K. Müllenhoff, m. p. II, s. 74; Th. Mommsen (Monum. Germ. 
histor. Y. 1, s. 165); V. Thomsen, Den gotiske sprogklasses indflydelse 
pä den flnske, Kabenhavn 1869, s. 105, muist. 3.

*) Aunus-nimen olemme tavanneet seuraavalla tavalla kirjoitettuna: 
Agnismaa v. 1587 (Hist. ark. III, s. 37), Auniszma v. 1590 (Handl. rör. Skand. 
historia 38, s. 94), Aunissma ja  Agnesma v. 1612 (O . A. F . Lönnbohmin 
paikannimistö, käsikirjoituksena), Agnisma v. 1617 (Stolbovan rauhakir- 
jassa; Suomi 1842, 5:s vihko, s. 50), Augnismaa v. 1657 (K . F . Ignatius, 
Finlands historia under Karl X  Gustafs regering, Helsinki 1865, s. 100).

3) A. Ahlqvist (Suomal.-ugril. seuran aikakauskirja III, s. 126— 127); 
vrt. kuitenkin E. N. Setälä, Yhteissuomalaisten klusiilien historia, Hel
sinki 1890, s. 147—  148. *
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dossa Oandi *). Muutamat tutkijat ovat väittäneet Inaunxis-ni- 
mellä tarkoitettavan liettuansukuisia Jatvingeja 2). Tällaiseen 
selitykseen ei mielestäni Jordaneksen teksti kuitenkaan anna 
riittävää aihetta.

Vasinabroncas-nimen alkuosa (vasina) tarkoittanee sitä 
suomensukuista kansaa, jonka Nestor mainitsee nimellä Ves’ ja ara- 
pialaiset kirjailijat Visu. Nimen jälkimmäisessä osassa (broncas) 
ovat tutkijat luulleet tapaavansa Permalaiset (Beor m as Otherin 
matkakertomuksessa, Biarmar Skandinaavian saduissa). Merens 
ja Mordens taas, ollen gootilaisia akkusatiivimuotoja, edustavat 
historiassa ensi kerran Merjan ja Mordvan kansoja. Im niscaris 
on selitetty tarkoittavan Ceremissejä3). Nimen muoto 011 tosin 
turmeltunut ja liian erilainen, mutta mahdoton ei tämä oletta
mus kuitenkaan ole. Siitä järjestyksestä päättäen, jossa kansat 
luetellaan, soveltuu Imniscaris-nimi hyvin Öeremisseihin. Kieli
tieteen kannalta ei ole olemassa mitään todistuksia siihen, että 
Oeremissit olisivat olleet gootilaisen vaikutuksen alaisina. Mutta 
kielellisten todistusten puute tässä asiassa ei merkitse aivan pal
joa, sillä gootilaisia lainasanoja ei tunneta tiettävästi Mordvan
kaan kielestä, vaikka Jordanes selvästi mainitsee Mordvalaiset 
gootilaisvaltaan kuuluvina. Muutamia vuosia sitten on Smirnov 
tarinoiden ja paikannimien nojalla tullut siihen päätökseen, että 
Öeremissit ennen Slaavien tuloa ovat asuneet etelämpänä nykyi
siä asuinsijojansa Mordvalaisten välittömässä naapuruudessa. Hei
dän asumusalansa eteläinen raja kävi siihen aikaan Rjazanin, 
Tambovin, Pensan ja Simbirskin läänien keskiosani kautta4). 
Jos tämä väite on oikea, niin ei Ceremissien kuulumista Herma- 
narikin valtakuntaan millään tavalla voida pitää mahdottomana. 
Jordaneksen muita nimiä emme osaa määrätä. A. J. Europæus

’ ) Fr. Kruse, Ur-Geschichte des Esthnischen Volksstammes, Moskaa 
1846, s. 395; J. Krohn, Virolaisten historialliset runot (Hist. ark. VII, 
s. 69).

г) P. J. Schafarik, m. p. I, s. 304; K. Zeuss, Die Deutschen u. die 
Nachbarst., s. 677 seur.

*) P. J. Schaf arik, m. p. I, s. 304; K. Zeuss, m. p., s. 688—89; K. 
Müllenhoff, m. p. II, s. 74— 75.

*) И. H. Смирновъ, Черемисы, Казань 1889, s. 5 —14; Vrt. myös A. 
L . Schlözer, Несторъ. Russische Annalèn in ihrer Slavonischen Grund- 
Sprache, Göttingen 1802, II, s. 107.



on sovittanut „Tadzans“ Tanskalaisiksi, .„N avego“ Norjalai
siksi j. n. e . 1), mutta tällaisissa selityksissä 011 arvaamisella 
liian paljon sijaa, vaikka onkin mahdollista, että Hermanarikin 
valta jollakin tavalla vaikutti näidenkin kansojen oloihin.

Siihen Anittaa mielestämme se suuri maine, joka Herma- 
narikilla on sekä Skandinaavian että Tanskan muinaistarus- 
tossa. Kun näissä tarinoissa mainitaan suomalaisiakin kan
soja, saakoon niiden pääsisällys tässä sijan, vaikka tietysti 011 
itsestään selvä, että ne historiallisina todistuskappaleina yksi- 
tyisseikoissaan -ovat jotenkin arvottomia. Jo Jordanes kertoo, 
että mahtavaa gootilaiskuningasta vastaan Hunnien tulon aikana 
oli tehnyt kapinan Eosomonit niminen kansa („Kosomonorum 
gens infida“). Kun kuningas tästä suuttuneena antoi hevosilla 
ajaa kappaleiksi erään mainittuun kansaan kuuluvan Sunilda 
nimisen naisen, jonka mies oli ollut kapinoitsijain joukossa, ryh
tyivät surmatun veljet, Sarus ja Ammius, kostamaan sisarensa 
kuolemaa ja haavoittivat vanhaa kuningasta, niin että hän, kyke
nemättä vastustamaan hunnilaiskuninkaan Balamberin hyökkäyk
siä, kuoli 110 :n vuoden ikäisenä2). Eddalaulujen mukaan on 
Svanhilda (=  Sunilda) germaanilaista alkuperää. Hänen äitinsä 
Gudrun, oltuaan ensin mainion Sigurd Fafnesbanen puoli
sona, heittäytyy tyttärensä kanssa mereen ja kulkeutuu Yöl- 
sungien valtakunnasta (Pohjois-Saksasta) Jonaker-kuninkaan maa
han sekä joutuu naimisiin mainitun kuninkaan kanssa. Svanhilda 
taas menee puolisoksi gootilaiskuninkaalle Jörmunrekille, joka 
hänet surmauttaa ennen-kerrotulla tavalla. Äitirtsä kehoituk
sesta sitten Sörle ja Hamder (Gudrunin ja Jonakerin pojat) kos
tavat sisarpuolensa kuoleman3). Tämä tarina on selvä toisinto 
Jordaneksen kertomusta. Nimetkin ovat enimmäkseen samat. 
Jordaneksen Rosomoneja vastaa vaan tässä Jonakerin valta
kunta, jonka Munch sijoittaa Gootilaisten naapuruuteen johonkin 
Itämeren seuduille4).

gootilaisten kosketusten aikana. ' 7

*) Om Hervararsagans betydelse i och för flnsk historieforskning 
(Fini. allm. tidn. 1869, n:o 196— 98).

*) Jordanes, cap. XXIV.
3) Sigurdarkvida 111 (A. R. I: 17— 21); Gudrünarhvöt (A. R. I: 38 

—40); Hamdismäl (A. R. I: 40—41) y. m.
4) P. A, Munch, Det norske Folks Historie, Christiania 1852,1, s, 42,
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Tanskan vanhin kronikankirjoittaja Saxo, jonka tiedot näistä 
tapauksista näyttävät olevan saksalaisista muinaistaruista saa
tuja 1), esittää Jarmerikin Tanskan kuninkaana ja kertoo hänestä 
varsin laajasti. Hän oli nuorena isänsä Sigvardin (Syvardin) 
onnettomien sotien aikana joutunut Slaavien kuninkaan Ismarin 
vangiksi. Sieltä hänen kuitenkin onnistui paeta. Tanskan ku
ninkaaksi tultuansa hän valloitti Buotsin, kukisti Slaavit, Sem- 
bit, Kuurilaiset ja „useimmat itämaiset kansat“ . Jarmerikin tais
tellessa näitä kansoja vastaan Slaavit tekivät kapinan, jonka 
kuningas palatessaan kukisti ja surmautti julmalla tavalla kapi
noitsijain päälliköt. Saatuansa kotoiset olot taas järjestykseen 
Jarmerik lähti mcriretkelle, tapasi merellä neljä hellesponti- 
laista merirosvousta harjoittavaa veljestä, voitti heidät ja pa
kotti heidän antamaan sisarensa Svanildan itselleen puolisoksi 
sekä luovuttamaan puolet siitä verosta, jonka he ottivat voit
tamiltansa kansoilta. Näiden merirosvojen vankina oli eräs 
Bikko, „Liiviläisten kuninkaan poika“ . Hänet vapautti Jarme
rik, mutta oli ennen surmauttanut hänen veljensä. Bikko osasi 
hankkia itsellensä Jarmerikin suosion ja luottamuksen, ja kos- 
taaksensa veljiensä surman sai hän kuninkaan ryhtymään kaikenlai
siin julmuuksiin varsinkin omaa sukuansa kohtaan. Bikkon ke
hoituksesta Jarmerik siten surmautti oman poikansa ja revitytti 
puolisonsa Svanildan hevosilla kappaleiksi. Surmatun veljet 
aloittivat nyt kostosodan Jarmerikia vastaan, ja vanha kuningas 
sai tässä sodassa surmansa2).

Anglosaksilaisessakin muinaistarustossa on Hermanarikin 
maine säilynyt. Beovulf-runossa, jossa kerrotut tapaukset eivät 
ole VI:tta vuosisataa myöhemmät, mainitaan hän nimellä Eor- 
menric3). Samannimisenä esiytyy hän Wîdsîd-laulussa, joka 
niinikään on syntynyt VLlla vuosisadalla, vaikka jäljestäpäin 
lisäilty, ja sisältää jonkunlaisen kertomuksen laulajan mat-

') P. E. Müller, Critisk Undersögelse af Danmarks og Norges Sagn- 
liistorie, Kiöbenhavn 1823, s. 130.

г) Saxonis Grammatici, Gesta Danorum (HoUerin laitos, Strassburg 
1886) VIII, s. 275—81.

3) N. F . S. Grundtvig, Beowulfes beorh, Kiöbenhavn 1861 (säe 
2395); P. P'ahlbeck, Beovulfsqvädet såsom källa för nordisk fornhistoria 
(H. Biidebrand, Antiqvar. tidskrift för Sverige, VIII, 2).
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koistal). Niiden kansojen joukossa, joidenka luona laulaja он käy
nyt, mainitaan muiden muassa Istas ja I d u min3as 2). Istas-nimen 
olettaa Yrjö Koskinen tarkoittavan liettuansukuisia Eestejä, Idu- 
minjas-nimessä taas on luultu piilevän saman kansan, jonka 
Henrik Lättiläinen mainitsee nimellä Ydumei (Idumei, maakun
nan nimi: Ydumea)3). Mutta Ydumea-nimi on sama, kuin Liivi
läisten tätä nykyä Liivinmaalle antama Vidumä (Lättiläisillä: 
Vidseme), jossa on juurisanana vid, ja jonka Koskinen on aset
tanut yhteen Jordaneksen „Vidivarii“ (Wulfstanin „Vitland“) ni
men kanssa. Näillä nimillä, sanoo hän, tarkoitettiin muinais- 
aikana erästä meren rannikolla Veikselin ja Yäinäjoen välimailla 
asuvaa liettuansukuista kansaa, ja sen mukaan johtuvat siis sekä 
Ydumea että Vidumä siitä kansasta, joka ennen Liiviläisten 
tuloa oli Liivinmaalla isännöinyt4). Tähän mielipiteeseen yhtyy 
Müllenhoff, sikäli kuin se koskee Vidseme (Vidumä) ja Vidivarii 
(Vidland) nimien yhteistä muinais-eestiläistä alkuperää, mutta hän 
huomauttaa, että vanha Vidland käsitti ainoastaan Veikselinsuun 
seudut eikä ulottunut pohjoisessa Väinäjoelle saakka5).

Aivan toisen selityksen näille Liivinmaan nimille on Bie- 
lenstein keksinyt. Hän väittää nimittäin, että molemmat nimet, 
sekä liiviläinen Vidumä että lättiläinen Vidseme, ovat, johtuen 
vanhemmasta Henrik Lättiläisen Ydumea-nimestä, liiviläistä alku
perää. Ydumea on nimittäin latinaisesta asustaan puhdistettuna 
Idumä. Sen alku-yhdysosana on liiviläinen sana idä (koillinen), 
nimen lopussa taas on silminnähtävästi liiviläinen sana mö, mä 
(suomalainen maa). Alkujaan ei Ydumea siis ole merkityksel
tään muuta, kuin „koillisessa oleva maa“ , ja sitä käyttivät Väinä- 
joen ja Toreidan Liiviläiset koillisempana asuvien heimolaistensa

*) II. T. Brink (H. Paul, Grundriss der germ. Philologie, Strassburg 
1893, II, s. 538 -4 4 ) .

2)  Mid East-pyringum ic wæs
and mid Eolum and mid Istum and Iduminjum.
And ic wæs mid Eormanrice ealle prage, —  (1t. P. Wûlcker, 

Kleinere angelsächsische Dichtungen. Halle 1882, s. 3—4, säkeet 86—88). 
ä) F . J. Wiedemann (J. A. Sjögren, Ges. Schrift. II, 1), s. XXIX.
*) Yrjö Koskinen, Sur l’antiquité des Lives en Livonie, s. 7—9; 

Suomi, Toinen jakso, 15, s. 361—362.
5) K. Müllenhoff, m. p. II, s. 345—47.



•

asuinsijoista. Yäinän Liiviläisiltä kuulivat sen Saksalaiset ja 
alkoivat sitä käyttää. Lättiläiset ovat saaneet tämän nimen 
myöhemmin Yäinän seudun asukkailta, ja heidän sekä Kuurin
maan Liiviläisten kielessä tavataan se vielä nytkin muodoissa 
Vidseme ja Vidumä Liivinmaan eteläosan yleisnimenäl).

Tämä selitys tuntuisi luonnolliselta, jos vaan voitaisiin 
näyttää toteen, että «-äänne nimien Vidseme ja Vidumä alussa 
011 syntynyt jonkun Liivin- tahi Lätinkielessä vallitsevan yleisen 
äänilain mukaan. Mutta niistä kielellisistä esimerkeistä, jotka 
Bielenstein mielipiteensä tueksi tuo esille, ei yksikään osota 
tämäntapaista äänteenmuodostumista. Kumminkin pidämme mah
dollisena, että Liivinmaan Ydumea on saanut nimensä sen vuoksi, 
että se oli koillisessapäin Liiviläisten muista maakunnista. Vidi- 
varii- ja Vidland-nimien kanssa se ei liene yhteydessä, sillä jos 
oletetaankin, että Vidland kaukaisessa muinaisuudessa olisi ulot
tunut Liivinmaalle saakka, tuntuu omituiselta, että tämä alku
jaan laajakäsitteinen vierasperäinen nimi Henrik Lättiläisen aikana 
olisi Liiviläisten kesken säilynyt juuri sisämaassa ja sielläkin 
vaan aivan ahtaalla alalla, kun kumminkin kaikilla muilla liivi- 
läismaakunnilla oli omat kotoperäiset nimensä. Vidseme- ja Vi- 
duma-nimet sitä vastoin saattavat johtua Vidland-nimestä, ja 
Kuurinmaan Liiviläiset lienevät siinä tapauksessa lainanneet 
tämän nimen lättiläisiltä naapureiltansa.

Wîdsîd-laulun Idumingas-nimi on, niinkuin jo mainitsimme, 
asetettu yhteyteen Ydumea-nimen kanssa, ja samat ainekset siinä 
näyttävät olevankin, kun germaanilainen pääte -ing erotetaan 
pois. Liiviläisyys ei kuitenkaan liene tähän seikkaan syynä, vaan 
on kaiketi tämä yhtäläisyys pidettävä satunnaisena. Vaikeata 
olisi mielestämme ajatella, että Ydumea-nimi — olkoon sen syn
typerä mikä tahansa — joka saksalaisen valloituksen aikana 
käsitti verraten vähäpätöisen alan Liivinmaata, olisi monta vuosi
sataa ennen joutunut anglosaksilaisen laulajan tietoon2).

Sekä Jordaneksen historiallinen kertomus että germaanilais
ten kansain muinaistarut todistavat siis Hermanarikin laajaa val
taa, joka todella näyttää käsittäneen „kaikki Skyytian ja Ger-

■) A. Bielenstein, Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der 
lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13 Jahrhundert, S:t Peters
burg 1892, s. 70—74.

*) Vrt. K. Müllenhoff, m. p. II, s. 347.

10 Länsisuomalaiset kansat liettualaislättiläisten ja
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maanian kansakunnat“ ja jonka on arveltu ulottuneen Skandi- 
naavian saakka '). Tämän jättiläisvaltakunnan osana olivat nel
jännellä vuosisadalla Öudit eli länsisuomalaiset kansat, Yessit, 
Merjalaiset, Mordvalaiset, mahdollisesti Ceremissit ja Permalai- 
setkin — siis jotenkin samat suomensukuiset kansat, jotka tava
taan Keski- ja Pohjois-Venäjällä puoli vuosituhatta myöhemmin, 
Venäjänvallan perustamisen aikana. Mutta missä ja minkälai
sissa oloissa nämät kansat tähän aikaan elivät, siitä eivät his
torialliset lähteet anna minkäänlaista tietoa. Vertaileva muinais- 
ja kielitiede ovat tässä suhteessa meidän aikanamme luoneet 
historiaan uutta valoa, mutta ennenkuin ryhdymme näitä tutki
muksen uusimpia tuloksia kertomaan, mainitsemme muutaman 
sanan liettualaislättiläisestä eli vanhasta Eestien kansakunnasta, 
joka historiantakaisena aikana pitkät ajat on elänyt suomalaisten 
kansain välittömässä naapuruudessa.

Liettualaislättiläiset kansat, joita olivat, meidän aikanamme 
eläviä Liettualaisia ja Lättiläisiä lukuunottamatta, muinaiset 
Jatvingit ja Preussilaiset, ovat historian aamuajoilta saakka 
olleet slaavilaisten kansain pohjoisina naapureina ja asuneet Itä
meren rantamailla Veikselinsuun itäpuolella. Sisämaassa ulottui
vat heidän asuinsijansa Pripetvirran seuduille etelässä ja rajoit
tuivat idässä Beresinajokeen. Historiantutkijat ovat pitäneet heitä 
Itämeren maakuntainkin vanhimpana väestönä ja ulotuttaneet 
heidän pohjoisen rajansa aina Suomenlahteen saakka 2). Muinais- 
tieteen tulokset, joilla kansojen vanhojen maantieteellisten alojen 
määräämisessä täytyy olla painavampi sananvalta, kuin kaukana 
eläneiden muinaisajan kirjailijain useinkin epäselvillä ja umpi
mähkään lausutuilla tiedonannoilla, eivät kuitenkaan sovellu 
tähän mielipiteeseen. Sillä germaanilaiselle väestölle, jonka ole- 
massa-olo Itämeren maakunnissa meidän ajanlaskumme ensi vuosi
sadoilla muinaistieteellisten löytöjen kautta on kumoomattomasti 
todistettu, ei siinä tapauksessa jäisi mitään sijaa. Liettualais- 
lättiläisten kansain luulemme senvuoksi tämän gootilaisen asu
tuksen aikana asuneen ainakin pääosaltaan kauvempana sisä
maassa. Veikselin itäpuolella ovat heidän asuinsijansa saatta

*) P. A. Munch, Det norske Folks Historie I, s. 237.
г) K . Zeuss, Die Deutschen u. die Nachbarst., s. 267—72, 667— 74; 

K. Müllenhoff, m. p. II, s. 11— 16, 20—26; V. Tliomsen, Beröringer, s. 
15— 18.



12 Länsisuomalaiset kansat liettualaislättiläisten ja

neet ulottua mereen saakka. Jos liettualaislättiläisiä kansoja 
tähän aikaan on Itämeren maakunnissa asunut, niin ne eivät ole 
voineet olla siellä muuna, kuin mahdollisesti Germaanilaisiin 
verraten harvalukuisena alempana väestönä.

Näitä kansoja tarkoittavat Tacituksen sveeviläisen meren 
rannalle sijoittamat Aestui (Aestyi, Aestii)1), Jordaneksen Veik- 
selin suulla meren rannikolla asuvien Vidivarien naapureina 
mainitsemat Aesti2), Cassiodoruksen Haesti3), Einhardin Aisti4) 
ja Vulfstanin Veikselin suulla tapaamat Eestit (Estum, Eastland, 
Estmere)5). Näitä vanhempiakin Eestejä ovat useat tutkijat, 
viehtyneinä tämän nimen myöhemmästä merkityksestä, pitäneet 
suomensukuisina ja sovittaneet mainittujen kirjailijain antamat 
tiedot nykyisiin Virolaisiin, jotka siten hyvin aikaisin joutuivat 
Itämeren rannikolle asumaan. Jo Porthan näyttää käsittäneen 
tämän olettamisen mahdottomuuden. Ainakin lausui hän suo
raan, että Vulfstanin Eestit ovat sitä kansaa, joka historiassa 
tunnetaan Preussilaisten nimellä6). Ja uudemmat tutkijat ovat 
yleensä olleet sitä mielipidettä, että puheenalaiset meidän ajan
laskumme ensi vuosisadoilla mainitut Eestit kansallisuudeltaan 
ovat liettualaislättiläisiä eivätkä suomensukuisia. Epäilemättä 
tämä ajatus onkin oikea. Eesti-nimellä on vanhempina aikoina 
enemmän maantieteellinen kuin kansallinen merkitys. Se on 
germaanilaisten kansain käyttämä yhteisnimi heidän idänpuoli- 
sista naapureistaan liettualaislättiläisistä kansoista ja merkinnee 
alkujaan itämaalaisia yleensä. Sitä sopi siis varsin hyvin käyt
tää Virolaisistakin, kun nämät myöhemmin tulivat germaanilai
sille tunnetuiksi, sitä suuremmalla syyllä, jos varsinaisia Eestejä, 
niinkuin on väitetty, ennen oli asunut suomalaistenkin kansain 
nykyisillä aloilla7).

Niitä tuloksia, joihinka historiantutkimus on vanhimpien 
tietojen nojalla Itämeren idänpuolisten seutujen entisistä asutus-

') Germania, cap. 45.
•) Jordanes, V, XXIII.
3) Variar. V, epist. II.
*) Vita Karoli M., cap. XII (Pertz, Monum. Germ, histor. II, s. 449).
ä) H. G. Porthan, Opera selecta V, s. 91—95.
*) m. p., s. 92, muist. 85.
’ ) Yrjö Koskinen, Tiedot Suom.-suv. muinais., s. 105— 107 ja  Suomi, 

Toinen jakso, 15, s. 361; K. Müllenhoff, m. p. II, s. 15— 16; V. Thomsen, 
Beröringer, s. 15.
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oloista tullut, täydentävät ja valaisevat muinais- ja kielitieteen 
uusimmat johtopäätökset.

Vertaileva muinaistiede 011 meidän aikanamme saanut sel
ville, että pronssikauden ja varhemman rautakauden kalumuodot 
Itämeren etelänpuolisissa maissa ovat germaanilaisten (gootilais
ten) kansain omaisuutta 1). Samaa kotoperää ovat myöskin ne 
harvat pronssikauden esineet, jotka on saatu talteen Itämeren 
maakuntain länsirannikolta ja niiden edustalla olevilta saarilta2). 
Myöskin ovat muinaistutkijat tätä nykyä yksimielisiä siitä, että 
Itämeren maakunnissa ja Lounais-Suomessa on ennen suomalais
ten kansain saapumista näille maille asunut germaanilainen rau- 
dantunteva väestö. Tämän germaanilaisen asutuksen jäljet tun
tuvat muinaisjäännöksissä Puolassa, Liettuan pohjoisosassa, var
sinkin Kovnon -ja Vitebskin lääneissä, Kuurinmaalla ja isom
massa osassa Liivinmaata. Virosta, Saarenmaalta ja Muhumaalta 
on myös saatu talteen tämän viljelyksen muistoja, vaikka vä
hemmän, kuin mainituista eteläisemmistä maakunnista. Tämä 
germaanilainen väestö, joka Monteliuksen tutkimusten mukaan 
oli haaraus nykyisen Preussin kuningaskunnan maissa asuvista 
Germaaneista, käsitti siis pohjoisen Puolan, Kovnon ja osan 
Vitebskin lääniä, koko Kuurinmaan, Liivinmaan eteläisen osan, 
ja yksityisissä löydöissä se on edustettuna aina Peipsijärven 
seuduilla idässä, pohjoisessa Vironmaassa ja Liivinmaan länsi
rannikolla olevilla saarillakin3).

Tämän asutuksen ikää määrätessä tarjoovat vertauskohtia 
kalumuotojen ohessa roomalaiset rahalöydöt, joita tavataan 
kaikkialla, missä germaanilainen varhemman rautakauden sivis
tys on ollut olemassa. Itämeren maakunnatkaan eivät ole näitä

') I. Undset, Jernalderens begyndelse i Nord-Europa, Kristiania 
1881, s. 300 y. m.; J. J. A. Worsaae, Ruslands og det skand. Nordens 
Bebyggelse- og ældste Kulturforhold, Kjebenhavn 1872, s. 90—92 ja  Nor
dens forhistorie, Stockholm 1878, s. 66.

2) C. Grewingk, Erläuterung zur Karte des Stein-, Bronze- und 
ersten Eisenalters von Liv-, Est- u. Kurland (Verh. d. gel. Estn. Ges. zu 
Dorpat XII, s. 103—104).

s) C. Grewingk, Erläuterung, s. 104— 124; J. J. A. Worsaae, Rusl. 
og det skand. Nordens Bebyggelse- og ældste Kulturforhold, s. 80— 82; 
I. Undset, m. p., s. 154— 155; O. Montelius (Compte-rendu du Congrès de 
Budapest 1876, I, s. 483— 84, 489—90); J. R. Aspelin (Suomi, Toinen jakso, 
15, s. 354 -  355).
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muistomerkkejä vailla. Roomalaisia rahoja, joidenka löytöpaikat 
varmaan voidaan määrätä, tunnetaan sieltä 50:n paikoille '). 
Saarenmaalta on saatu talteen ainakin 10 roomalaista rahaa: 
Augustuksen, Tiberiuksen, Klaudiuksen, Neron, Domitsianuksen, 
Trajanuksen, Antoninus Piuksen, Konstantinus Suuren, Yalen- 
tinianus III:n ajoilta ja eräs toinen raha viidenneltä vuosisa
dalta, useimmat tarkemmitta löytötiedoitta2). Vironmaalta tunne
taan ainoastaan kolme roomalaista rahaa, nimittäin Augustuksen 
vaskiraha ja kaksi Antoninus Piuksen hopeadenaaria *). Liivin-

l) Vanhempia rahalöytöjä, kuin roomalaiset, tunnetaan Itämeren 
maakunnista kolme kreikkalaista rahaa. Krusen (Necrolivonica, General
bericht, s. 21— 22 ja  Beilage D, s. 1— 2, taulu 21) kertoma ja  kuvaama 
Koltzenin tilalla Liivinmaalla v. 1820 tehty hautalöytö, jossa useain esi
neiden ohella tavattiin kreikkalaisia rahojakin (m. m. Demetrius Poliorke- 
teen pronssiraha) ja  jonka arveltiin todistavan Kreikkalaisten välitöntä 
yhteyttä Itämeren idänpuolisten seutujen kanssa, on kaikkea todistusvoi
maa vailla. Tämän löydön muka alkuperäisinä säilytetyt rahat on ni
mittäin myöhemmin todistettu 17:llä tahi 18:11a vuosisadalla tehdyiksi 
jäljennöksiksi (Grewingk, Sitzungsber. d. g. Estn. Ges. 4/a 1876, s. 85— 86 
ja  Undset, Jernald. begynd., s. 156— 157). Muut Krusen mainitussa teok
sessa kerrotut kolme rahaa (Saarenmaalta, Dreymannsdorfin luota Liivin- 
maalta ja  Tarton seuduilta) eivät merkitse paljoa, sillä niiden löytösei- 
koista ei ole tarkempia tietoja. Ne on vastaiseksi pidettävä satunnaisina, 
jotka rahankerääjäin kanssa tahi jollakin muulla tavalla ovat saattaneet 
näille seuduin kulkeutua. Vrt. Grewingk, Erläuterung, s. 104.

*) Tämän vuosisadan alussa lähetti Luce Tarton yliopiston museiin 
13 „kreikkalaista ja  roomalaista“ rahaa Saarenmaalta. Siellä ne sekau- 
tuivat muihin rahoihin, niin että ainoastaan viisi voidaan todistaa kuulu
neen tähän lähetykseen. Ne ovat Augustuksen, Tiberiuksen, Klaudiuksen, 
Domitsianuksen ja  Trajanuksen lyöttämiä vaskirahoja, yksi itsekunkin 
keisarin ajalta. Konstantinus Suuren vaskiraha v. 330 on löydetty hau
dasta Piila-moision maalla Kaarman (Karmel) pitäjäässä (Kruse, Necrol., 
Beilage D., s. 3 seur.), Valentinianus III:n denaari haudasta Paju-moision 
maalla ja  Theodosius Ihn byzantilainen kultaraha (v. 408— 50) Saaren
maan lähellä olevalta Vähän-Filsandin saarelta (Grewingk, Erläuterung, 
s. 122— 123). Tallinnan museissa säilytetään eräs Saarenmaalla löydetty 
Antoninus Piuksen denaari ja  Kurjensaaren museissa eräs Neron lyöttäinä 
raha, löydetty Pöiden pitäjäässä (J. li. Aspelin, muinaist. matkalla v. 1880 
tehdyt muistoonpanot).

*) Augustuksen raha, löydetty Rapian pitäjäässä Harjunmaalla 
(Aspelin, muistoonpanot ja  Grewingk, Erläut., s. 107); Antoninus Piuk
sen hopeadenaarit, löydetyt meren rannikolta läheltä Tallinnaa (Grewingk, 
m. p. ja  11. K. Hartmann, Das vaterl. Museum zu Dorpat, s. 191).
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maalla 011 löydetty tähän kuuluvia rahoja yhdeksän: Augustuk
sen, Yespasianuksen, Antoninus Piuksen, Markus Aureliuksen ja 
Gordianuksen ajoilta1). Useampia roomalaisia rahoja on saatu 
talteen Kuurinmaalta. Kapsehtenin luota läheltä Libaun kau
punkia on löydetty eräästä hautakummusta yhteensä ‘26 rooma
laista rahaa. Ne ovat Trajanuksen, Hadrianuksen, Antoninus 
Piuksen, Faustina vanhemman, Markus Aureliuksen, Kommoduk- 
sen ja Filippus Arabsin ajoilta (siis vuosilta 114—247)2). Lä
heltä Bausken kaupunkia Bornsmünden luota on niinikään» löy
detty useita roomal. rahoja (yhteensä 7), nimittäin Markus Au
reliuksen hopearaha v:lta 165 ja Klaudius Gotikuksen, Aurelia- 
nuksen, Maksimianuksen, Julius Krispuksen sekä Valentinianus 
I:n lyöttämiä vaskiralioja (vuosilta ‘269—364)3). Itämeren maa
kuntain roomalaiset rahalöydöt ulottuvat siis meidän ajanlas
kumme alusta viidennen vuosisadan puoliväliin. Niiden päätulva 
näyttää kuitenkin pysähtyneen jo Valentinianus I:n aikana, sillä 
ainoastaan kolme rahaa tunnetaan myöhemmältä ajalta.

Se soveltuu jotenkin hyvin niihin tuloksiin, jotka muinais- 
tieteilijät muototutkimuksen nojassa gootilaisen sivistyksen ikää 
määrätessään ovat saavuttaneet. Grewingk olettaa, että germaa
nilainen väestö on asunut Itämeren maakunnissa I:stä VLeen 
vuosisataan, Undset asettaa tämän sivistyksen vuosien 100—500 
välille, Montelius, jolla tässä kohden lienee enin sananvaltaa, 
sanoo germaanilaisen sivistyksen jäljet olevan selvät sekä Puo
lassa että Itämeren maakunnissa meidän ajanlaskumme ensi vuosi
sadoilla, mutta myöhemmin, V:llä ja VLlla vuosisadalla, tätä 
sivistystä siellä ei enää ole. Erittäin huomauttaa hän erästä

’ ) Augustuksen denaari, hautalöytö Vähän-Kobbinan maalta läheltä 
Tarttoa (Hartmann, m. p., s. 179); kaksi Antoninus Piuksen vaskirahaa, 
toinen hautalöytö Voron seuduilta {Kruse, m. p., s. 5), toinen löydetty 
Kalnemoisen tilalla Marienburgin pitäjäässä (Sitzungsb. d. Ges. für Gesch. 
u. Alterthumsk. der Ostseeprov. Russlands */n 1879, s. 1141; Faustina nuo
remman pronssiraha v:lta 176, löyd. Riiassa {Kruse, m. p., s. 5); Lenne- 
vadenista Markus Aureliuksen raha; Kaipenista Sissegalin pitäjäässä 
roomal. raha v. 164— 183; Kaugurista läheltä Riikaa Vespasianuksen ja  
Faustinan denaari, kreivi Sieversin löytämät v. 1876 (Verh. d. g. Estn. Ges. 
X, s. 60); Breslausta Gordianuksen raha, hautalöytö (Grewingk, Erläut.,* 
s. 107, 113).

*) Fr. Kruse, Necrol., Beilage D., s. 3—6. 
s) Fr. Kruse, m. p. ja  Generalbericht, s. 19.
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kaarisoljen lajia, joka varhemman rautakauden lopulla (V:llä ja 
VLlla vuosisadalla) on yleinen kaikissa germaanilaisten kansain 
asumissa maissa, mutta joka kerrassaan puuttuu Venäjällä (paitse 
etelä-osassa), Itämeren, Puolan ja Böömin maakunnissa, Pohjois- 
ja Itä-Saksassa y. m. Tämän seikan hän arvelee todistavan, 
että Germaanit niihin aikoihin olivat näiltä mailta väistyneet ja 
slaavilaiset kansat ottaneet haltuunsa heidän entiset asuinsijansa. 
Monteliukseen yhtyen Aspelin asettaa vuoden 400 rajavuodeksi 
germaanilaiselle sivistykselle mainitulla alalla *).

Muinaistieteelliset löydöt eivät anna ainoastaan viittauksia 
gootilaisen väestön ijästä ja maantieteellisistä rajoista, vaan ne 
todistavat myös, että länsisuomalaiset kansat olivat tämän ger
maanilaisen väestön välittöminä naapureina ja että tätä naapu
ruutta on kestänyt kauvan. Sillä sekä Suomessa että Itämeren 
maakunnissa myöhemmin tavattava suomalainen rautakauden si
vistys on, käyttääkseni muinaistutkijan sanoja, „useista kalu- 
muodoista päättäen ollut edellisen germanilaisen rautakauden 
vaikutuksen alaisena, kuitenkin niin, että lainatut muodot Suo
messakin näyttävät olevan Itämeren maakuntain Germanilaisilta 
saatuja. Tuo germanilainen vaikutus huomataan samoin Mord
valaisten muinaiskalustossa Okå ja Tsna jokien varsilla, vaan ei 
läheskään niin silmiinpistävänä Merjalaisten aloilla Vladimirin 
ja Jaroslavin lääneissä“ . Näistä seikoista tekee Aspelin sen 
johtopäätöksen, „että ennen v. 400, kun germanilainen väestö 
vielä asui Itämeren ja Puolan maakunnissa, sen koillisina naa
pureina olivat, pohjosesta aikain: Suomalaiset ja Virolaiset, Liivi
läiset ja Kuurilaiset sekä Mordvalaiset. Germanilaisen väestön 
jatkona itäänpäin asuivat kaiketi Lättiläiset ja Liettualaiset siten, 
että eteläisinä naapureina saattoivat vaikuttaa Mordvalaisten 
sekä Liiviläisten ja Kuurilaisten sivistysmuotoihin, joissa sellai
nen vaikutus on huomattava“ 2).

Siinä ovat muinaistieteen tulokset, mikäli ne ainettamme 
koskevat. Niiden mukaan on siis gootilainen sivistys Itämeren 
maakunnissa ja niiden eteläpuolella kestänyt noin vuoteen 400

‘ ) C. Grewingk, m. p., s. 104; I. Undset, m. p., s. 154; O. Montelius, 
m. p., s. 490—493; J. B. Aspelin, m. p., s. 355.

2) J. li. Aspelin (Suomi, Toinen jakso, 15, s. 356).
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ja jättänyt pysyviä jälkiä suomalaisten kansain muinaiskalustoon. 
Tämä sivistysvaikutus tulee vielä selvemmäksi niiden huomioiden 
kautta, joita kielentutkijat, varsinkin tanskalainen Thomsen, 
viime aikoina ovat tehneet. Ne suurensuuntaiset tulokset, joihinka 
tämä monipuolinen tutkija on päässyt, ovat länsisuomalaisten 
kansain historiantakaisen entisyyden selvittämiselle niin tärkeät, 
että ne ansaitsevat erityistä huomiotamme.

Lukuunottamatta niitä länsisuomalaisissa ja Lapinkielessä 
tavattavia germaanilaisperäisiä lainasanoja, jotka voidaan todis
taa historiallisena aikana näihin kieliin siirtyneen, löytyy niissä 
koko joukko vanhempiakin germaanilaisia lainoja. Länsisuoma
laisten kielten puheenalaiset lainat johtuvat niinsanotusta Gootin- 
kielestä ja osaksi vielä vanhemmasta germaanilaisesta kielen- 
muodosta. Lappalaiset olivat jo siihen aikaan, jolloin nämät lainat 
tehtiin, suomalaisista kansoista eronneet. Heidän kielensä vanhim
mat germaanilaiset lainasanat osottavat samaa muinaisskandinaa- 
vilaista kielenmuotoa, joka on säilynyt vanhimmissa riimukirjoi
tuksissa ja jota meidän ajanlaskumme kolmannella ja seuraavilla 
vuosisadoilla puhuttiin luultavasti koko Skandinaaviassa.

Länsisuomalaisten kielten germaanilaiset lainasanat viittaa- 
vat ainakin yhtä vanhaan kielenmuotoon, kuin Lapinkielessä ta
vattavat. Kun tämä germaanilainen vaikutus esiytyy yhtä vah
vana kaikissa länsisuomalaisissa kielissä, ja kun lainasanat lau
suvat varsinkin sivistyskäsitteitä eri elämänaloilta, eivät ne ole 
voineet tulla suomalaisiin kieliin satunnaisen kanssakäymisen, 
vaan pitempiaikaisen yhdessä-olon kautta korkeammalla sivistys- 
kannalla olevien germaanilaisten kansain kanssa. Siitä syystä 
on oletettava, että näitä kieliä puhuvat kansat (Liiviläiset, Viro
laiset, Vatjalaiset, Vepsäläiset, Karjalaiset ja Suomalaiset) niin- 
sanottuna yhteissuomalaisena aikana eli meidän ajanlaskumme 
ensimmäisillä vuosisadoilla ja mahdollisesti ennenkin ovat asu
neet pitemmän aikaa jonkun mahtavan germaanilaisen asu
tuksen läheisyydessä, luultavasti vielä yhdessä tahi ainakin 
paljoa lähemmässä yhteydessä toisiinsa, kuin tätä nykyä. Ajan- 
määräyksessä tarjoo Vulfilan gootilainen raamatunkäännös (nel
jänneltä vuosisadalta) tärkeän vertauskohdan. Lainasanat todis
tavat kuitenkin osaksi vielä vanhempaa germaanilaista kielen
muotoa, sekä varsinaista gootilaista että muinaisskandinaavilaista. 
Siitä voidaan päättää, että ne ovat tulleet suomalaisiin kieliin

2
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viimeistään meidän ajanlaskumme kolmannella vuosisadalla, osit
tain ehkä vähän myöhemmin1).

Samaan aikaan ja ennen, kuin lukuisat germaanilaiset muisto
merkit siirtyivät länsisuomalaisiin kieliin, ovat näitä kieliä puhu
vat kansat saaneet lainoja toiseltakin taholta, nimittäin liettua- 
1 aislättiläisistä eli baltilaisista kielistä. Mainittuun kieliyhtey
teen kuuluvat kansat, joidenka vanhimpia asuinsijoja edellisessä 
olemme koettaneet määrätä, ovat jättäneet länsisuomalaisiin kie
liin paljon lainasanoja, jotka niinikään todistavat pitkällistä 
naapuruutta näiden kansakuntien kesken. Samoinkuin germaa
nilaiset tavataan liettualaislättiläisetkin lainasanat kaikissa länsi
suomalaisissa kielissä. Paitse sitä on niitä joku määrä Mord
van- ja öeremissinkielessäkin, vaikkei likimainkaan niin paljon, 
kuin ensinmainituissa. Lainasanojen yleisyydestä kaikissa länsi
suomalaisissa kielissä seuraa, että nämät lainat, samoinkuin ger
maanilaisista kielistäkin saadut, on tehty yhteissuomalaisena ai
kana 2). Vanhojen kirjallisten muistomerkkien puutteessa ei liet- 
tualaislättiläistä vaikutusta suomalaisiin kieliin voida kronolo
gisesti tarkemmin määrätä. Varmaa on kuitenkin, että tämä vai
kutus on germaanilaista vanhempi jo siitäkin syystä, että ger
maanilaisia lainasanoja ei ole Volgankansojen kielissä. Länsi
suomalaiset kansat näyttävät siis asuneen erillään itäisistä heimo- 
laisistaan jo siihen aikaan, jolloin germaanilainen vaikutus heidän 
kieleensä alkoi 3). Gootilaisen ja baltilaisen vaikutuksen ijän 
suhteesta voidaan siis jonkunlaisella varmuudella päättää, ettei
vät suomalaiset ja liettualaislättiläiset kosketukset ole alkaneet 
myöhemmin, kuin meidän ajanlaskumme alussa. Mahdollista on, 
että ne ovat alkaneet jo aikaisemminkin.

Liettualaislättiläisten ja gootilaisten kosketusten nojalla 
määrää Thomsen länsisuomalaisten kansain asumusalat meidän 
ajanlaskumme ensi vuosisadoilla siten, että he asuivat yhdessä 
baltilaisten kansain pohjois- taikka kaakkoispuolella. Viimeksi-

*) V. Thomsen, Den gotiske sprogklasses indfl., s. 99— 109, Ja saman 
tutkijan „Bemærkninger om de russiske 0stersoegnes Bebyggelsesforhold, 
særlig om Spor af en gotisk Befolkning paa den ældre Jernalders Tid“ 
(esitelmä ll:ssä  Skandin. luonnontutkijain kokouksessa Kööpenhaminassa 
v. 1873).

*) V. Thomsen, Beröringer, s. 70, 142— 145, 153—155.
8) V. Thomsen, m. p., s. 32— 33,
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mainittujen lävitse olivat Gootilaiset yhdessä tahi useammassa 
kohden tunkeuneet Suomalaisten naapuruuteen ja keskuuteenkin. 
Liettualaislättiläiset kansat olivat vielä tähän aikaan levenneet 
niin kauvas itäänpäin Väinäjoen ja ylisen Dnjepr-virran varrelle, 
että he näyttävät eroittaneen suomalaiset ja slaavilaiset kansat 
toisistaan. Suomalaisten kansain asumusala käsitti siten nykyi
sen Liivin- ja Yironmaan idänpuoliset seudut, ulottuen Suomen- 
lahdesta ja Laatokasta pohjoisessa Väinäjoen seuduille etelässä1).

Länsisuomalaisiin kieliin tähän aikaan siirtyneet lainasanat 
valaisevat jossain määrin suomalaisten kansain tämänaikuista si- 
vistyskantaakin. Totta on kyllä, että samat käsitteet ovat saat
taneet toisennimellisinä olla olemassa jo ennen, kuin niille vas
taava nimi on ulkoapäin lainattu. Mutta jo yksistään se seikka, 
että käsite on kansan tajunnassa olemassa, olipa sitä lausuva 
sana sitten kotoperäinen tahi ulkoapäin saatu, on tärkeä sen 
aikuisimpia sivistysoloja selitettäessä. Edellisessä jo mainit
simme, että baltilainen vaikutus länsisuomalaisiin kieliin on 
gootilaista vanhempi. Sitä todistavat baltilaisista kielistä saa
dut lainasanatkin, jotka yleensä edustavat harvempia käsitealoja 
ja lausuvat paljoa vähemmän varsinaisia sivistyssanoja, kuin 
gootilaiset lainat. Niissä ei ole yhtään metallin eikä tärkeämmän 
viljelyskasvin nimeä, eivätkä ne muutenkaan lausu käsitteitä, 
jotka todistaisivat kehittyneempää yhteiskunnallista elämää eli 
kuvastaisivat varttuneempia sivistysoloja2).

') V. Tliomsen, Beröringer, s. 36— 37.
2) Tärkeimmät vanhemmista baltilaisista lainasanoista ovat esim. 

p e rh e en  ja  y h te is e lä m ä n  alalta: morsian, nepaa, sisar, tytär, heimo, 
kaima, seura, talkoo; a su n to a  koskevat: maja, malka, panu, pirtti, 
seinä, seiväs, silta, tarha, tupa; ta lo u s k a p in e ita  ja  muita t a r v e s -  
k a lu ja  merkitsevät: kantele, kauha, kela, kirves, lapio, luuta, mäntä, 
ratas, reki, suka, tuura, vaaja, varsi, kuontalo, niisi; pukuun kuuluvat: 
kinnas, kurpponen, kypärä, paarre; r a v in to a  koskevat: hiiva, olut; 
m e t s ä s t y k s e n  ja  m e ts ä o lo je n  alalta: metsä, salo, kataja, terva, 
tuohi, ansa, hirvi, peura, tarvas, hanhi, harakka, käki, rastas, teiri, metso, 
vaha, vapsiainen; k a r ja n h o ito a  koskevat: härkä, jäärä, oinas, porsas, 
vuohi, juhta, halli, laukki, udar, rieska, harja, karva, hihna, villa, 
vuota, paimen, torvi, apila, heinä, kulo, luhta, vihvilä; m a a n v i l j e ly k 
sen  alalta: hara, herne, jyvä, oka, pelu, siemen, vako, äes; m e r e n k u l
kua koskevat: karvas, laita, laiva, purje, meri; k a la s tu k s e n  alalta: 
ankerias, lohi, vähk (vir.), ahingas, tarpa, toe, tuulas (m. p., s. 145 —47).
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Yleensä käy näistä lainasanoista selville, että suomalaiset 
kansat siilien aikaan elivät liettualaislättiläisten kansain rauhal
lisina naapureina metsäisissä seuduissa. Pääelinkeinona näyttää 
heillä olleen metsästys, kalastus, karjanhoito ja jossain määrin 
maanviljelyskin. Tietämätöntä on, ulottuivatko heidän tämän- 
aikuiset asuinsijansa mereen saakka. Ainoat meren tuntemista 
osottavat lainasanat ovat meri ja la iva , mutta niiden todistus
voima on jotenkin vähäinen. Meren käsite on nimittäin olemassa 
kaukanakin meren rannoilta asuvien kansojen kielessä, ja lai
vaan, joka alkujaan lienee merkinnyt jonkunlaisella emäpuulla 
varustettua venettä, ovat suomalaiset kansat saattaneet tutustua 
sisämaassakin, esim. Ilmajärven ja Peipsijärven seuduilla asues
saan. Mahdotonta ei kuitenkaan ole, että jo tähän aikaan hei
dän pohjoiset etujoukkonsa koskettelivat Suomenlahden ranta
maita 1).

Goottilaisilta naapureiltaan ovat länsisuomalaiset kansat 
lainasanoista päättäen saaneet varsin paljon nimityksiä korke
ampaa kehitystä osottaville käsitteille2). Yasta heidän yhtey
dessään kehittyi näiden kansain oikeuslaitos ja heidän yhteiskun
nalliset olonsa alkoivat järjestyä. Gootilaisten parissa oppivat 
he tuntemaan metallit ja valmistamaan niistä sota-aseita sekä 
muita käytännöllisempiä tarveskaluja; samaan aikaan kehittyi
vät teollisuuden eri haarat. Maanviljelyskin näyttää tähän ai
kaan joutuneen uudelle uralle, sillä useat viljelyskasvien nimet 
ovat gootilaisperäisiä. Lainasanain joukossa on myös monta sel
laista, jotka osottavat meriliikkeen kehittymistä tahi kuuluvat 
ainakin merielämän alalle (valas, turska, luode, rauma). Gooti- 
laisen vallan aikana käypi siis mahtava länsimainen sivistysvir-

’ ) Vrt. V. Thomsen, m. p., s. 145— 150.
2) Gootilaisista lainasanoista koskevat v a lt io e lä m ä ä  ja  o ik e u s -  

o lo ja : kuningas, ruhtinas, valta, hallita, tuomita, laina, kihla, sakko, 
vuokra, kansa, airut, vartija; a s e i t a : huotra, keihäs, miekka; p u k u a : 
hame, kauto, paita, vantut; t y ö k a lu ja : ansas, antura, kaide, kaira, kat
tila, naula, neula, palje, raippa, rengas, tanko, marhain, satula, airo, keula, 
teljo, nuotta; a su n to a : kammio, lattia, teltta; ih m is iä : aljo, varas; 
e lä im iä : haikara, havukka, kauris, lammas, valas, turska; k a s v e ja  ja  
m a a n v i l je ly s t ä :  akana, humala, kaura, laukka, ruis, taina, aura, pelto, 
leipä; m e ta lle j a ja  muita lu o n n o n e s in e itä : kulta, rauta, tina, multa, 
kaltio, ranta, aalto, luode, rauma ( Thomsen, Den got. sprogklasses indfl., 
s. 104— 105).
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taus läpi länsisuomalaisten kansain, ja lainasanani paljoudesta 
voimine aavistaa sitä uutta järjestystä ja kaikenpuolista edis
tymistä, joka tähän aikaan tuli heidän osaksensa sekä valtio- 
ja yhteiskunta-elämän että myös elinkeinojen ja talouden alalla 
yleensä. Täydellä syyllä saattoikin senvuoksi Jordanes, ainakin 
mikäli asia koskee suomalaisia kansoja, sanoa, että Hermanarik 
ei ainoastaan kukistanut monilukuisia naapurikansojansa, vaan 
pakotti heidät myös lakejansa tottelemaan.

Baltilaisten ja gootilaisten kansain naapuruudessa asuivat 
länsisuomalaiset kansat vielä yhdessä ja muodostivat jonkunlai
sen kokonaisuuden. Mahdollista kuitenkin on, että he jo tähän 
aikaan olivat jakauneet eri heimokuntiin, joissa jo lienee ollut 
aihe myöhempään murrejakoon. Karjalaiset asuivat luultavasti 
jo silloin kauvimpana pohjoisessa ja koillisessa päin. Eteläpuo
lella heitä asuivat hämäläiset heimot: Vepsäläiset uloinna koil
lisessa; Virolaiset taas, joista Tallinnanmurretta puhuvat Thom- 
senin arveluiden mukaan ehkä ensimmäisinä ovat saapuneet ny
kyisille asuinsijoillensa Peipsijärven pohjoispuolitse, kauvimpana 
luoteessa. Näiden kansain välimailla ja eteläpuolella asuivat 
varsinaiset hämäläiset heimot, joista iso osa myöhemmin siir
tyi Suomeen Laatokan lounaispuolitse taikka osaksi Suomenlah
den poikki. Osa näitä Hämäläisiä näyttää jääneen paikoilleen 
Laatokan ja Suomenlahden eteläpuolelle, ja niistä ovat vielä 
meidän aikanamme tavattavina Inkerinmaan Vatjalaiset, joidenka 
muinaista suurempaa merkitystä ja laajempia asumusaloja todis
taa sekin, että Olhavanjoen ja Laatokan länsipuolella sekä Lau- 
kaanjoen pohjoispuolella olevalle osalle Novgorodin aluetta vielä 
XV:n vuosisadan lopulla heidän mukaansa annettiin nimi „Vat
jan viidennes“ (Вотская пятина), joka samalla käsitti Karjalaa 
aina Pielisjärven pohjoispuolelle saakka *). Huomattava on, että 
Sjögrenin mukaan yhdisti vielä paljo myöhemmin eräs hämäläinen 
kansa, asuen Laatokan eteläpuolella, Vatjalaiset ja Vepsäläiset 
toisiinsa2). Viimeisinä etelässä tahi lounaassa asuivat Liiviläi
set, ei kaukana Väinäjoesta. He lienevät saapuneet meren ran

l) К. А. Неволит, О пятииахъ и погостахъ новгородскихъ въ XVI 
Etui (Зап. Ими. русск. Геогр. Общ. VIII, C1IB. 1853), s. 43—58.

а) J. A. Sjögren, Über die älteren Wohnsitze der Jemen (Ges. Sehr.
I. s. 473-490).
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nalle pitkin tätä jokea, jonka suulta he luultavasti levenivät 
kummallekkin puolen pitkin rannikkoa l).

Tällä tavalla on Thomsen sijoittanut länsisuomalaiset kan
sat historiantakaisena aikana ja selittänyt heidän siirtymisensä 
lännemmäksi. Pystymättä omasta puolestamme paljon mitään 
lausumaan tässä hämärässä asiassa, lainaamme tähän myöskin 
Aspelinin mielipiteet suomalaisten kansain meren rannalle 
tulosta. Olettaen, samoinkuin Thomsenkin aikuisemmin, että 
länsisuomalaiset kansat asuivat yhdessä Valkeajärven, Laatokan, 
Suomenlahden, Peipsijärven ja ehkä Ilmajärven välimailla ja 
siellä olivat germaanilaisen vaikutuksen alaisina, sanoo Aspelin 
heidän eri ryhmissä hajonneen etelästäpäin tulevien kansanhyök- 
käysten tieltä. Ensimmäinen puuska kohtasi ehkä Vepsän, 
Liivin ja Kuurin heimoja, joista Vepsäläiset mahdollisesti silloin 
syöstiin pohjoiseen Valkeajärveä kohden, Kuurilaiset ja Liivi
läiset taas Itämeren maakuntiin. „Toisena ryhmänä ovat Tar
ton murteen Virolaiset sekä Hämäläiset likistyneet Karjalanpoh- 
jaa kohti ja siinä haaraantuneet, edelliset Viroon, jälkimäiset 
Suomenniemelle. Kolmantena ryhmänä vihdoin näkyvät Varsi- 
nais-Suomalaiset ja Tallinnan murteen Virolaiset väistyneen kan- 
santungoksesta Narvajoen yli Viron pohjoisille aloille, josta 
Varsinais-Suomalaiset, kuten muutamista seikoista käy luulta
vaksi, meritse ovat siirtyneet Lounais-Suomen germanilaisille 
aloille, joita Hämäläiset ennestään olivat idästäpäin ahdistaneet“ 2).

Jätämme muiden ratkaistavaksi kumpiko näistä mielipiteistä 
on totuutta likempänä. Jälkimmäistä vastaan voi tehdä sen 
muistutuksen, että länsisuomalaisten kansain asuinsijat yhteis
suomalaisena aikana siinä on asetettu liian kauvas pohjoiseen. 
Siitä mitä ennen olemme Thomsenin mukaan lausuneet käy sel
ville, että he ennen Itämeren rannikolle saapumistansa ainakin 
pääosaltaan asuivat etelämpänä.

Suomalaisten kansain hajoomiseen ja siirtymiseen lännem
mäksi vaikuttivat luultavasti samat kansanliikkeet, joita suuren 
kansainvaelluksen aikana tapahtui Mustanmeren pohjoispuo
lella. Hunnien hyökkäyksen vuoksi hajosi Gootilaisten laaja

*) V. Thomsen, Beröringer, s. 37.
*) J. L . Aspelin, Suomen asukkaat pakanuuden aikana, Helsinki 

1885, s. 55, 56.
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valtakunta ja sen raunioille ilmestyy uusia kansoja, jotka seu- 
raavilla vuosisadoilla antavat toisen muodon maailman pohjois
osalle. Slaavilaiset kansat, joidenka aikuisimmat asuinsijat näyt
tävät olleen liettualaislättiläisten kansain eteläpuolella ja kä
sittäneen Karpatien vuoriston, ylisen Veikselin ja keskisen Dnjepr- 
virran väliset seudut '), alkavat luultavasti näiden tapausten joh
dosta siirtyä pohjoiseen- ja luoteeseenpäin, pakottaen liettualais- 
lättiläiset ja suomalaiset kansat väistymään tieltänsä. Mutta 
historia ei ole säilyttänyt tietoa siitä, milloinka tämä Slaavilais
ten vaellus pohjoisille aloille tapahtui. Muut samanaikaiset 
tapaukset Pohjois-Euroopassa tarjoovat kuitenkin tämän vaelluk
sen aikaa määrätessä jonkunlaista kronoloogista alustusta. Jo 
Worsaae on lausunut sen ajatuksen, että Slaavilaisten siirtymi
nen Itämeren etelärannikolle vaikutti sikäläisten germaanilaisten 
kansain hajoamisen, jonka seurauksia oli sekin, että Anglit ja 
Saksit muuttivat Britanniaan2). Yiimeksi-mainitut kansat ovat 
sinne muuttaneet eri aikoina neljännellä ja viidennellä vuosisa
dalla 3). Todennäköiseltä näyttää silloin, että slaavilaiset kan
sat samaan aikaan siirtyivät Itämeren itäpuolellakin pohjoista 
kohden, joutuen siten kosketuksiin liettualaislättiläisten ja suo
malaisten kansain kanssa ja pakottaen heidät siirtymään län- 
nemmäksi *). Se soveltuu sekä kielen- että muinaistutkimuksen 
tuloksiin, sillä länsisuomalaisten kansain kielissä näkyvä sekä 
liettualaislättiläinen että gootilainen vaikutus on siihen aikaan 
lakannut, ja samaan aikaan häviävät myös edellisen mukaan

*) Vrt. V. Thomsen, m. p., s. 15; K. Müllenhoff II, s. 89—90 y. m.
2) J. J. A. Worsaae, Rusl. og. det Skand. Nordens Bebyggelse- og 

ældste Kulturforhold, s. 90—92 ja  Nordens Forhistorie, s. 66.
3) II. Hildebrand, När kommo Germanerna till England? (K. Vitterh., 

Hist, och Antiqvit. Akademiens Månadsblad 1882, s. 39—60, 145—49).
')  Vrt. J. Б. Aspelin, La Rosomonorum gens et le Ruotsi, Helsing

fors 1884, s. 21. — Tunnettu slaavilainen oppinut Schafarik on, suvulleen 
entisyyttä hakien, koettanut todistaa, että slaavilaiset kansat ikimuistoi
sista ajoista ovat asuneet Karpatien ja  Itämeren välisillä mailla ja  että 
heidän alueensa jo paljoa varemmin ulottuivat meren rannikolle saakka 
(Slawische Alterthümer I, s. 105— 108). Tämä väite ei pidä paikkaansa, 
sillä, niinkuin jo ennen olemme maininneet, pitävät muinaistutkijat sekä 
pronssi- että varhemman rautakauden löytöjä Itämeren etelä- ja  itä
puolella yksimielisesti gootilaisina. Vrt. Undsetin, Monteliuksen ja  Wor- 
saaen mainitut muinaistieteelliset teokset.
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sekä rahalöydöistä että kalumuodoista päättäen ne gootilaisuu- 
den jäljet, jotka varhemmalla rautakaudella ovat huomattavina 
Itämeren maakuntain muinaiskalustossa. Tätä seikkaa tuskin 
muuten voidaan selittää, kuin olettamalla, että juuri tähän ai
kaan asutuksen vaihdos tapahtui Itämeren itärannikolla, eli toi
sin sanoen, lättiläiset ja suomalaiset kansat ottivat haltuunsa 
entiset germaanilaiset rannikkoalueet. Vaikeata on sanoa, mi
hinkä germaanilainen väestö Itämeren itäpuolelta joutui. Osa 
siitä siirtyi kentiesi länteen- ja eteläänpäin, osa kulkeutui ehkä 
Skandinaaviaan. Tätä germaanilaisen väestön hajoomista voisi 
mahdollisesti tarkoittaa Ynglingasadun alussa säilynyt myytin- 
sekainen tarina Odinin ja Aasain vaelluksesta, jonka johdosta 
Skandmaavian olot monessa suhteessa muuttuivat ja joka ei liene 
historiallista perustusta vailla ‘ ). Nuoremman Eddan esipuheessa 
olevan toisinnon mukaan Odin valloitti Sakslannin ja asetti poi
kansa sitä hallitsemaan2). Odinin edustama Germaanilaisten 
vaellus länteenpäin näyttää siis tarinan mukaan vaikuttaneen 
muutoksia pohjoisen Saksankin oloissa. Tämä voisi olla hämä
rää muistoa niistä suurista mullistuksista, joita neljännellä ja 
viidennellä vuosisadalla varmaan tapahtui pohjoisgermaanilai- 
sessa maailmassa, koska osa sen väestöä historiallisten tietojen 
mukaan juuri näihin aikoihin muutti Britanniaankin3).

Suomalaisten kansain, varsinkin Liiviläisten, Lättiläisiin ver
raten edullinen maantieteellinen asema Itämeren maakunnissa 
saksalaisen valloituksen aikana, jolloinka jokien suut ja meren 
rannikko yleensä ovat ensinmainittujen kansojen hallussa, ja se 
sorto, jota Lättiläiset läntisiltä ja pohjoisilta naapureiltansa sil
loin kärsivät, todistaa, että suomalaiset kansat ovat valloittajina 
tulleet meren rannikolle ja pakottaneet Lättiläiset vetäytymään 
sisämaahan4). Tämän lisäksi tulevat vielä, muita seikkoja mai
nitsematta, Liiviläisten ja Kuurilaisten asumalla rannikkoalueella 
historiallisissa asiakirjoissa tavattavat lätinkieliset paikannimet,

’ ) Ynglingasaga: 2— 8 (A. K . I, s. 246— 53).
J) A. R. I, s. 47.
3) J. J. A. Worsaae, Ruslands og det Skand. Nordens Beb. og ældst. 

Kulturforh., s. 92; Nordens Forhistorie, s. 70—71; V. Thomsen, Bemærk- 
ninger om de russiske 0stersoegnes Bebyggelsesforhold, s. 10.

4) Yrjö Koskinen, Sur l ’antiquité des Lives en Livonie, s. 10—12.
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joita, jos ne todella ovat sellaisia, ei voida muuten selittää, kuin 
olettamalla, että Lättiläiset kerran ovat olleet näiden seutujen 
asukkaina 4 .

Tämän asian käsittämiseksi on muistettava, että liettualais- 
lättiläiset kansat yhteissuomalaisena aikana nähtävästi asuivat 
semmoisella alalla, joka eroitti Suomalaiset ja Slaavilaiset toisis
taan 2). Sitä todistaa sekin, että tämänaikaisia slaavilaisia laina
sanoja suomalaisissa kielissä ei ole. Slaavilaisten hyökkäys vai
kutti siten ensikädessä liettualaislättiläisiin kansoihin ja pani 
heidät liikkeelle, Suomalaiset joutuivat tämän puuskan alaisiksi 
vasta toisessa sijassa. Luonnollisesti tulivat Lättiläiset siten 
ennen meren rannikolle eteläosassa Liivinmaata ja Kuurinmaalla; 
epäiltävää on, oliko heitä Suomalaisten tulon aikana virolais- 
alalla ensinkään. Liiviläiset saapuivat myöhemmin pitkin Väinä- 
jokea, ottivat luultavasti väkivallalla haltuunsa Väinänsuun 
ja levisivät siitä sitten sekä pohjoiseenpäin että Kuurinmaan 
rannikolle, asettuen varsinkin jokien suiden ympärille. Yäinän 
eteläpuolella, joen suuta lukuunottamatta, ei heitä historiallisena 
aikana ensinkään mainita. Luultavasti he eivät sinnepäin pääs
seet levenemään Semigallien ja Selonien vastustusvoiman vuoksi. 
Pitkää aikaa ei liene kuitenkaan kulunut lättiläisen ja liiviläi
sen vaelluksen välillä. Varsinaisia todistuskappaleita ei tämän 
mielipiteen puolella tosin ole, mutta ei sitä mielestäni pätevät 
syyt ole vastustamassakaan. Ne liiviläisalalla tavattavat lätti
läiset paikannimet, jotka Bielenstein mainitsee 3), ovat voineet 
syntyä siten, että Lättiläisiä on vähemmässä määrässä jo gooti- 
laisena aikana näillä mailla asunut. Ja muuten sietäisivät mai
nitun tutkijan paikannimien selitykset suomalaisen kielimiehen 
tarkastusta, ennenkuin niiden nojaan jyrkkiä päätelmiä rakenne
taan. Se seikka, että kansalliset ja yhteiskunnalliset olot Kuu
rinmaalla jo IX:n vuosisadan puolivälissä Rimbertin antamista 
tiedoista päättäen näyttävät olevan jotenkin samanlaisia, kuin 
saksalaisen valloituksen aikana, viittaa mielestämme siihen, että 
suomalaiset asukkaat siellä ovat jo silloin asuneet pitemmän

*) A . Bielenstein, Die Grenzen, s. 348— 75.
s) V. Thomsen, Beröringer, s. 37.
3) A. Bielenstein, Die Grenzen, s. 363—68.
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aikaa. Ja Kuurinmaalle lienevät he kuitenkin saapuneet aina
kin vähän myöhemmin, kuin Väinän seuduille.

Kuurilaistenkin vaiheet joutuvat tästälähin tämän esityksen 
esineiksi. Senvuoksi on tässä sopiva tilaisuus lausua pari sanaa 
heidän kansallisuudestaan. Heitä on väitetty milloin suomensukui
siksi, milloin Lättiläisiksi. Viime aikoina ovat useimmat tutkijat 
olleet sitä mielipidettä, että Kuurilaiset ovat suomensukuista kan
saa ja samaa heimoa, kuin tätä nykyä Kuurinmaan pohjoisranni
kolla elävät Liiviläisetг). Bielenstein on hiljakkoin saattanut 
kysymyksen heidän kansallisuudestansa ratkaisua lähelle. Hän 
on lähteinään käyttänyt sekä historiallisissa asiakirjoissa mai
nittuja että vielä Kuurinmaalla käytettyjä paikannimiä ja niistä 
tehnyt sen hauskan huomion, että useimmat saksalaisen valloi
tuksen aikana mainitut nimet Kuurinmaan pohjoisosassa voidaan 
selittää Liivinkielen avulla. Länsirannikollakin ja Vindau- sekä 
Abau-jokien varrella on vielä paljon liiviläisiä nimiä, vaikka 
ne vähenevät, kuta etelämmäksi tullaan. Kuurinmaan väestö 
näyttää siten jo ennen saksalaisen valloituksen aikaa olleen An- 
ger-järvestä Vindaunsuulle saakka pitkin meren rannikkoa yk
sinomaan liiviläistä. Etelämpänä on väestö yli koko niemi
maan Liiviläisistä ja Lättiläisistä yhdistynyttä sekakansaa. Liivi
läinen asutus on lättiläistä vahvempi jokien suilla ja paikoin 
länsirannikollakin, vaikka sielläkin näyttää jo ennen Saksalais
ten tuloa Lättiläisiäkin asuneen. Nimi Kuurilaiset tarkoitti luul
tavasti alkujaan rantaseuduilla asuvia Suomalaisia. Siihen viit
taa sekin seikka, että Saarenmaan Virolaiset vielä nytkin erään 
tiedon mukaan käyttävät nimeä „Kurelazed“ Liiviläisistä, mutta 
eivät koskaan tarkoita sillä nimellä Kuurinmaan lättiläistä vä
estöä. Myöhemmin siirtyi tämä nimi suomalaisen asutuksen kanssa 
sisämaahankin ja tuli vihdoin germaanilaisten kansain käyttä- 
mäksi yleisnimeksi kaikista Kuurinmaan asukkaista. Semmoisena 
näyttää se olleen Rimbertin kertomuksen mukaan jo IX:llä vuosi
sadalla. Sille seikalle, että alkujaan ahtaammasta alasta käy

*) F . J. Wiedemann, Liivin kieliopin esipuhe, s. XIV— XXVIII (./. A. 
Sjögren, Ges. Sehr. II,1); Yrjö Koskinen, Sur l ’antiquité d. Lives, s. 7, 10 
y. m .; V. Thomsen, Beröringer, s. 22.
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tetty nimi maantieteellisesti täten aikojen kuluessa laajenee, tar- 
joo historia monta vertauskohtaa1).

Liiviläisten kielessä on väitetty olevan enemmän karjalai
sia kuin hämäläisiä ominaisuuksia ja sen johdosta tehty se johto
päätös, että he mahdollisesti meritse ovat Liivinmaan ja Kuurin
maan rannikoille jostakin Äänisjärven seuduilta saapuneet2). Nä- 
mät kielitieteelliset arvelut eivät uusimpien tutkimusten mukaan 
pidä paikkaansa 3). Kuurilaiset ovat kyllä voineet meritse saa
pua Kuurinmaalle, mutta siinä tapauksessa lienee heidän meri
matkansa alkanut vasta Yäinänsuulla. Yhtä suuri mahdollisuus 
on sekin, että he ovat pitkin rannikkoa Kuurinmaalle tulleet, 
ottaneet haltuunsa jokien suiden seudut ja sieltä levinneet sisä
maahan, karkoittaen Lättiläiset tieltänsä. Onko Saarenmaan 
väestö kuurilaista eli liiviläistä alkuperää, niinkuin Kunik puo
littain arvelee, jää kielentutkijain ratkaistavaksi4).

Monta kohtaa jääpi hämäräksi niiden olosuhteiden selvittä
misessä, joissa suomalaiset kansat ovat meren rannikolle siirty-

*) A. Bielenstein, Die Grenzen, s. 175—333, 487, kartta II.
2) Y. Koskinen, m. p., s. 14—23; A. Bielenstein, m. p., s. 360— 

61, 374.
3) Länsisuomalaiset kielet jaetaan tätä nykyä kahteen ryhmään. 

Toiseen kuuluu Liivi, Viro ja  Vatja, toiseen Vepsä, Karjala ja  Suomi 
(prof. E . N. Setälän suullinen tiedonanto).

*) A. Bielenstein, m. p., s. 487. — Kunik väittää Nestorin kronikassa 
tavattavan Корсь-nimen nojalla, että Slaavit ovat saaneet tämän nimen suo
malaisilta kansoilta ja  että sen vanhempi Suomalaisten käyttämä muoto 
on K u rsi (Korsi). Vrt. Nestorin: Водь, Сумь, Ямь, Лопь, Весь, Пермь, Либь, 
joita vastaavat suomalaiset: Vadi, Suomi, Hämi, Lappi, Vesi, Permi, Liivi. 
(A. Bielenstein, m. p., s. 461—62). Valitettavasti emme ole ehtineet saada 
käsiimme Kunikin esitystä „Düna und Tschuden“ (Pietarin tiedeakate
mian Bulletinein 35:ssä osassa), jossa hän laajemmin tekee selkoa mielipi
teistään tässä asiassa ja  myös käsittelee Öud-nimen alkuperää. Koska 
muoto Chori (Cori) tavataan Rimbertillä ja  luultava kaiketi on, että ger
maanilaiset kansat kuulivat tämän nimen Itämeren itärannikon asukkailta, 
lienee syytä olettaa, että rannikolla käytetyssä ja  siis suomalaistenkin 
kansain käyttämässä nimenmuodossa ei ollut s-äännettä. Sitä todistavat 
kaikki muutkin länsimaiset lähteet, joissa Kuurilaisten nimi tavataan. 
Senvuoksi lienee oikeampi se ajatus, jonka Bielenstein ensin lausui, 
että slaavilaiset kansat ovat saaneet puheenalaisen nimen Liettualaisilta, 
joidenka kielessä se tavataan muodossa Kurszei (A. Bielenstein, m. 
p., s. 29). Asia on muuten sitä laatua, että siinä kielentutkijat saavat 
lausua viimeisen sanan.
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neet. Kieli- ja muinaistieteen on kuitenkin onnistunut jotakuin
kin määrätä aika — vuosisata ei tässä merkitse mitään — jo l
loin suomalaisten kansain sekä kieleen että muinaiskalustoon 
pysyväisen leimansa painanut germaanilainen väestö Itämeren 
maakunnista poistuu. Tämän asutuksen poistuminen taas on 
seuraus suuresta kansainvaelluksesta. Sen päähyöky vyöryi pit
kin Etelä-Euroopan maita, mutta pohjoiseenkinpäin levisi siitä 
maininki, joka oli kyllin voimallinen panemaan slaavilaiset, liet- 
tualaislättiläiset ja suomalaiset kansat liikkeelle. Edellisillä 
lehdillä olemme jo lausuneet sen ajatuksen, että tätä pohjoisten 
kansain vaellusta ei kestänyt kauvan, ennenkuin Itämeri heidän 
kulkunsa ehkäisi. Siten tulivat suomalaisetkin kansat jotenkin 
pian germaanilaisen asutuksen häviämisen jälkeen saamaan sijan 
Itämeren rannikolla. Tämä heidän siirtymisensä rannikolle on 
voinut tapahtua, niinkuin kansainvaellukset aina, täälläkin eri 
seuduille eri aikoina. Vuosiluvuilla ei tätä kysymystä voida 
tarkoin määrätä, mutta kovin suuri ei erehdys liene, kunThom- 
senin kanssa oletamme, että suomalaiset kansat noin vuoden 
500:n paikoilla ainakin jo osittain ovat Itämeren rannikon asuk
kaina 1).

*) V. Thomsen, Beröringer, s. 38—39.



II.

Skandinaavian saduston tiedot Itämeren Suomalaisista 
ennen Venäjänvallan perustamista.

Länsisuomalaiset kansat ovat edellisen mukaan noin vuo
den 500:n paikoilla siirtyneet Itämeren rannikoille. Ensimmäiset 
vuosisadat heidän siellä-olonsa aikaa peittyvät synkän pimeyden 
verhoon. Historialliset lähteet eivät mainitse heistä pitkiin ai
koihin sanaakaan, muinaistiede ei ole vielä pystynyt heidän vai
heitansa valaisemaan ja kielitiedekkään ei näiltä ajoilta voi 
korvata historiallisten tietojen puutetta. Ainoat lähteet suoma
laisten kansojen entisyyden selvittäjällä ennen Venäjänvallan 
perustamista ovat islantilaiset sadut, joidenka tarunsekaisissa 
kertomuksissa toisinaan on joku pieni viesti Itämeren idänpuoli- 
seltakin rannikolta. Varsinaisten historiallisten lähteiden arvoa 
ei näillä saduilla tietysti ole, ja niitä on senvuoksi historian 
hyväksi varovaisuudella käytettävä. Useimmiten perustunevat 
ne kuitenkin johonkin historialliseen tapaukseen, joka ensin pol
vesta polveen suullisen tarinan kautta säilyneenä vihdoin on sa- 
dunkirjoittajan kertomuksessa saanut sijan. Parempien lähtei
den puutteessa on niille kaikessa tapauksessa joku arvo myön
nettävä. Olemme senvuoksi tähän lukuun keränneet skandinaa- 
vilaisten satujen vanhimpia ainettamme koskevia kohtia. Itä
meren suomalaisten kansain entisyyteen ei niistä tosin paljon 
valoa leviä, mutta hyvä on vähäkin. Historian alkuajoilla ei 
paista päivä täydeltä terältä, senvuoksi täytyy tyytyä aamu- 
hämärään.

Koskinen on asettanut suomalaisten kansain hajoamisen ja 
siirtymisen meren rannikolle yhteyteen niiden kansanliikkeiden 
kanssa, jotka aiheutuivat VILllä vuosisadalla tapahtuneesta Suur-
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Bolgaarin valtakunnan muodostumisesta Volgan varrelle. Hän 
väittää siten suomalaisten kansain saapuneen meren rannikolle 
vasta VIII:n vuosisadan alussa. Vaikutta vimpana syynä siihen, 
että hän on viehtynyt asettamaan tämän tapauksen niin myö
häiseen aikaan, näyttää olevan se seikka, että ruotsi-sana 
tavataan kaikissa länsisuomalaisissa kielissä ja on siis yhteis
suomalaiselta ajalta. Mutta tämä sana taas ei ole voinut tulla 
suomalaisille kansoille tunnetuksi ennen varsinaisen viikinkiajan 
alkua, sillä silloin vasta alkoivat Skandinaavian kansat, joita 
ruotsi-nimellä tarkoitetaan, tehdä retkiä Itämeren idänpuolisiin 
maihin. Siitä seuraa, että suomalaiset kansat, omistaessaan kie
liinsä ruotsi-sanan, vielä asuivat yhdessä, ja heidän hajaantu- 
misensa tapahtui siis myöhemmin, kuin viikinkiretket alkoivat4).

Tätä väitettä vastaan huomauttaa jo Thomsen, vaikka hän 
ruotsi-niinen ijän suhteen on samaa mielipidettä kuin Koskinen, 
että tämän nimen olevaisuudesta länsisuomalaisissa kielissä ei 
seuraa näitä kieliä puhuvien kansain yhdessä-olo siihen aikaan, 
jolloin puheenalainen nimi on heidän kielissään sijan saanut. Sa
malla tavalla on esim. saksa-sana levinnyt laajalle alalle 
länsisuomalaisiin kieliin, vaikka Saksalaiset todistettavasti vasta 
monta vuosisataa yhteissuomalaista aikaa myöhemmin tulivat suo
malaisille kansoille tunnetuiksi2). Vaikka oletettaisiinkin siis, 
että ruotsi-nimi vasta viikinkiaikana on länsisuomalaisiin kieliin 
tullut, ei se siinäkään tapauksessa yksinänsä pysty todistamaan 
suomalaisten kansain silloista yhdessä-oloa. Kysymys tämän nimen 
ijästä ei ole vielä ratkaistu. Keyser ja Munch ovat sovittaneet sen 
Suomen ja Itämeren maakuntain varhemman rautakauden germaa
nilaiseen väestöön ja luulleet löytäneensä sen kirjallisuudessa ensi 
kerran mainittuna Roxolaneissa, joka nimitys muutamissa käsi
kirjoituksissa tavataan Jordaneksellakin Hermanarikin aikaisten 
Rosomonien sijalla3). Roxolanien germaanilainen kansallisuus on 
kuitenkin epäiltävä4). Aspelin pitää Jordaneksen Rosomoneja

‘ ) Y. Koskinen, Sur l ’antiquité des Lives en Livonie, s. 19—20, 22 
ja  Suomi, Toinen jakso, 15, s. 362—63.

г) V. Thomsen, Beröringer, s. 38—39, muist. 3.
*) P. A. Munch, Det norske Folks Historie I, s. 41 — 42; R. Keyser 

Sami. Afhandlinger, Christiania 1868, s. 185—190.
‘ ) E . Kunik (Bull, de la CI. hist, philol. de l’Acad. des Sc. de St. 

Petersbourg VII, s. 289—302, 314—59); V. Thomsen, Ryska rikets grund- 
älggning, Stockholm 1882, s. 84.
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Germaanilaisina ja luulee heissä löytäneensä myöhempien aikojen 
Ruotsit*). Ne syyt, jotka hän tämän mielipiteensä tueksi on tuonut 
esille, eivät -tosin ole saavuttaneet kaikkien tutkijain hyväksymistä, 
mutta ei niitä vielä tietääkseni ole kumottukaan2). Emme ota 
ratkaistuksemme tämän nimen ikää länsisuomalaisissa kielissä, 
mutta se on mielestämme kaiken historiallisen todennäköisyyden 
ja vanhojen tärinäin mukaan varma, että Skandinaavian Ger
maanit, joille Suomalaiset mahdollisesti vasta myöhemmin antoi
vat Ruotsien nimen, olivat jo kauvan ennen viikinkiajan alkua 
tulleet suomalaisille kansoille tunnetuiksi. Islantilainen sadusto 
sisältää nimittäin useissa kohden viittauksia aikaisesta yhtey
destä Skandinaavian ja Itämeren idänpuolisten seutujen kesken. 
Tämä yhteys esiintyy satujen kertomuksissa niin elävänä ja 
monenlaisissa eri suhteissa jo vanhimmista ajoista alkaen, että 
sen totuutta ei mielestäni voi epäillä. Täytynee kaiketi myön
tää, että yhä uudistuvalla samaan tapaan käyvällä tarinalla on 
joku historiallinen perustus.

Mainitsemme muutamia tähän kuuluvia kohtia tuosta laa
jasta sadustosta, josta varsinkin Munch useinmainittuun teok
seensa on koonnut runsaan määrän tietoja.

Muinaisten Skandinaavilaisten historiantakaista yhteyttä 
Itämeren idänpuolisten seutujen kanssa todistaa, niinkuin jo mai
nitsimme, se monipuolinen suhde, joka tärinäin mukaan jo van
hoista ajoista saakka oli olemassa Skandinaavian ja mainittujen 
itäisten maiden välillä. Yleisnimenä on Itämeren idänpuolisilla 
mailla muinaisskandinaavilaisessa sadustossa A u s t r v e g i r  ja 
A u str ik i ,  joka merkitsee „itäistä valtakuntaa“ ja asemansa 
puolesta jotenkin vastaa Saxo Grammatikuksen Hellespontus- 
maata. Paljon ahtaampi merkitykseltään on satujen Garda  - 
r ik i ,  jota nimeä Skandinaavilaiset säännöllisesti käyttävät 
IX: 1 lä vuosisadalla perustetusta Venäjän valtakunnasta ja joka 
näyttää käsittäneen koko luoteisen Venäjän Suomenlahden poh
jasta alkaen. Tämä nimi merkitsee „linnojen valtakuntaa“ ja 
johtuu niistä linnoitetuista paikoista, joita samoilla seuduin oli 
olemassa ehkä jo Vilillä ja Villillä vuosisadalla, siis ennen 
Venäjänvallan perustamista. Sen mukaan siis Gardariki-nimi

*) J. B. Aspelin, La Rosomonorum gens et le Ruotsi, s. 8 seur.
*) Vrt. V. Thomsen, Beröringer, s. 38—39, muist. 3.
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on syntynyt vasta pakanuudenajan lopulla, mutta muinaistarut 
antavat viittauksia siitä, että skandinaavilaiset kansat jo ennen 
tunsivat tämän seudun, mahdollisesti Svitiodin nimellä 1). Itä
meren itäpuolelle tekevät nimittäin Skandinaavilaiset usein ret
kiä, solmivat naimiskauppoja ja ovat vanhimmista ajoista saakka 
monenlaisissa sukulaissuhteissa sikäläisten ruhtinaskuntien hallit- 
sijasukujen kanssa. Ja yleensä saa tarinoista sen käsityksen, 
että näissä maissa liikuttiin niinkuin tutuissa seuduissa ainakin. 
Useat niistä henkilönnimistä, jotka tarinat jo aikaisin sijoittavat 
Gardarikiin, ovat johtonsa puolesta skandinaavilaisperäisiä2). 
Sieltä johtavat tarinat äidinpuolelta vanhat kuningassukunsakin. 
Niinpä Halfdan Vanha, Skandinaavian ruhtinassukujen kanta
isä, nai Almveigin, joka toisen kertomuksen mukaan oli Holm- 
gardin (Novgorodin) kuninkaan Emundin tytär3).

Sinne viittaa myös kertomus Odinin ja Aasain vaelluksesta 
Skandinaaviaan. Tarujen iso eli kylmä Svitiod („Svijijod en 
mikla eda hin kalda“), joka on eroitettava toisesta Ruotsin kä
sittävästä Svitiodista, oli Mustanmeren pohjoispuolella4). Sen 
läpi juoksi Tanaisvirta (Tanakvisl, Vanakvisl-Don), jonka var
rella oli Vaanien maa (Vanaland, Vanaheimr). Tämän joen 
itäpuolelle sijoittavat tarinat Aasain kotipaikan (Asialand, Asa- 
heimr), jonka pääkaupungissa (Asgard) Odin hallitsi. Sieltä al
koi hänen ja Aasain vaellus länteenpäin, jatkuen sitten Garda- 
rikin ja Sakslannin kautta Ruotsiin saakka5). Siellä luultiin 
hänen kuoltuaan ikuisesti elävän ja sieltä häntä myöhemmin et
sittiin. Svegder, Yngve Frejn pojanpoika, teki kaksi retkeä 
„isoon Svitiodiin“, etsiäksensä Odinia. Ensi retkellänsä sano
taan hänen siellä tavanneen „paljon sukulaisia“ , toinen retki 
päättyi onnettomasti. „Svitiodin itäosassa“ oli nimittäin Stein- 
niminen paikka, jossa kuningas sai surmansa6). Tarina ei kerro,

’ ) P. A. Munch, Det norske Folks Historie, s. 234, 286, 291—92.
2) Sellaisina pitää Munch esim. Hervararsadussa esiytyviä : Herlaug- 

ja  Rollaug-nimiä. Kts. m. p., s. 39.
3) Hyndluljod : 14—16 (A. It. I, s. 11— 12); Nuorempi Edda: 64 (A.

E . I, s. 61); Vrt. Munch, m. p., s. 39.
*) Vrt. N. M. Petersen, Haandbog i den gammel-nordiske Geografi, 

Kjobenhavn 1834, I, s. 27 0 -71 .
6) Ynglingasaga: 1, 2, 5 (A. li. I, s. 245—46, 248—50). 
e) Ynglingasaga: 10, 15 (A. R. I, s. 254, 258 —59).
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tarkoitetaanko tässä vanhaa vaiko myöhempää Svitiodia, mutta 
kun Svegderin kuolema mainitaan välittömässä yhteydessä hänen 
itäisen retkensä kanssa, on syytä olettaa, että tämä paikka on 
Itämeren itäpuolella. Yksi Stein-niminen paikka oli Vironmaalla. 
Mahdotonta ei ole, että tässä tarkoitetaan sitä. Se ei voi miten
kään olla ison Svitiodin itäosassa. Mutta kun germaanilaista 
kansaa muinoin asui Itämeren itärannikollakin, ei ole mieles
tämme mahdotonta, että Svitiod-nimi myöhemmässä merkitykses
sään käsitti nämätkin seudut. Siten joutuisi Vironmaan Stein 
Svitiodin itäosaan.

Vanlande, Svegderin poika, oli suuri sotilas ja vietti kerran 
talven Suomessa, josta hänen sanotaan naineen Drifvan, kunin
gas Snö Vanhan tyttären *). Vanlanden jälkeläinen kuudennessa 
polvessa oli Agne. Hän teki retken Suomeen, voitti sen asuk
kaat ja heidän kuninkaansa ankarassa taistelussa sekä sai paljon 
saalista2). Ottar Vendelkråka oli Agnen jälkeläinen kuuden
nessa sukupolvessa. Hänen aikanansa mainitaan Tanskan kunin
kaan Froden tehneen hävityksiä itämailla3). Ottar on Yng- 
lingasuvun kuninkaista ensimmäinen, joka on pidettävä histori
allisena henkilönä. Hän ja hänen poikansa Adils mainitaan 
myös anglosaksilaisessa Beovulf-laulussa, ja frankkilaisten lähtei
den nojalla voidaan hänen hallitusaikansa asettaa vuosien 510 
—530:n vaiheille 4).

Ottarin pojanpojan Östenin aikana mainitaan myös itämai
hin tehdyistä ryöstöretkistä. Östenin poika Ingvar oli mahtava 
sotilas, joka teki meriretkiä sekä Tanskalaisia että itämaalaisia 
vastaan. Näiden kansain sanotaan ennen hänen aikaansa usein 
sodalla ahdistaneen Svealaisten valtakuntaa. Tehtyänsä rauhan 
Tanskalaisten kanssa Ingvar purjehti Eestien maalle (Eistland) 
ja hävitti sitä Stein-nimisessä paikassa. Mutta Eestit (Eistr) 
kokosivat ison sotajoukon häntä vastaan. Maasotajoukko oli 
niin iso, että Ruotsalaiset eivät pitäneet puoliansa, vaan Ingvar- 
kuningas kaatui ja hänen väkensä pakeni. Kuningas haudat

*) Ynglingasaga: 16 (A. li. I, s. 259—60).
-) Ynglingasaga: 22 {A. R. I, s. 261—63).
a) Ynglingasaga: 31 (ff. Bildebrand, Konunga-boken, Örebro 1869,

I, s. 36). .
*) P. Fahlbeck, Beovulfsqvädet (Antiqvar. tidskrift för Sverge VIII

2 haft., s. 68— 69).
3
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tiin rannalle Adalsyslaan, jossa vanhan Tjodulfin mukaan „Itä
meri Ruotsin ruhtinaan iloksi Ahdin virttä veisaa“ . Kosteak
sensa isänsä kuoleman purjehti Ingvarin poika Anund laivas
tolla Eestien maalle, vei sotajoukkonsa maihin, hävitti laajalta 
maata ja palasi seuraavana syksynä ison saaliin kanssa takaisin 
Ruotsiin1).

Nämät, retket voidaan, ottamalla huomioon Ottar-kuninkaan 
hallitusaika, asettaa noin vuoden 600:n paikoille. Varmaan oli
vat jo siihen aikaan edellisen mukaan suomalaiset kansat Itä
meren itärannikon asukkaina. Sadussa mainitut Eestit lienevät 
siis Virolaisia. Nimi Adalsysla (Adalsysla), joka mainitaan Ing
varin hautapaikkana, tarkoittaa Skandinaavian sadustossa yleensä 
Vironmaan läntistä rannikkoa, n. s. Wiikin maakuntaa eli 
Läänemaata. Sen 011 arveltu säilyneen Vatlan (Wattei) moi
sion nimessä Karusen pitäjäässä. Adalsysla on tarinoissa vasta
kohtana Eysyslalle (Eysÿsla), jolla tarkoitetaan sen edustalla 
olevaa saaristoa, etupäässä Saarenmaata (Ösel). Stein-niminen 
paikka, joka jo esiytyi Svegder-kuninkaan tarinassakin, on sovi
tettu Ridalan kirkkokunnassa (Röthel) olevaan Kividepää-nimi- 
seen niemekkeeseen. Seudulla on isoja kiviä, joihin kansan
tarinat yhdistävät paholaisjuttuja y. m. Myöskin kertoo kansa, 
että eräs Ruotsin kuningas on sinne muinaisaikana haudattu. 
Tämä rannikkoseutu on tätä nykyä Virolaisten silakanpyynnin 
pääpaikkoja, ja siitä on oletettu, että se muinoinkin oli varalli- 
simpia seutuja virolaisalueella ja siten jo varhain houkutteli 
saaliinliimoisia skandinaavilaisia retkeilijöitä kaikenlaisiin seik- 
kailuyrityksiin2).

Olemme täten päässeet historiallisen ajan rajoille. Tapa
ukset alkavat nyt käydä selvemmiksi ja ajanmääräyksiSsäkin 
saadaan vähitellen jonkunlaista varmuutta. Tarinat eivät tie
tysti yksityisseikoissa kelpaa historiallisiksi todistuskappaleiksi, 
mutta jonkunlaisena historiallisten tapahtumain kaikuna on niitä 
mielestäni kuitenkin pidettävä. Ainakin sen luulemme edellä-mai- 
nituista islantilaisten satujen kertomuksista käyvän selville, että 
Itämeren idänpuoliset seudut olivat jo Ruotsin Ynglingasuvun lial-

*) Ynglingasaga: 36, 37 (A. Ii. I: 263—64),
2) J. van der Smissen, Ueber König Yngwars Zug nach Esthland 

(llunge, Archiv für die Geschichte Liv-, Esth-und Curlands IY, s. 146 — 159).
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litsijoille tunnettu maailma, johonka Skandinaavilaiset olivat mil
loin ystävän, milloin vihollisen suhteessa, ennenkuin varsinaiset 
viikinkiretket länteenpäin alkoivat. Samaa yhteyttä idän ja län
nen välillä todistavat tanskalaisetkin muinaistarut, joista Saxo 
on koettanut kansallensa historiaa tehdä, vaikka tapausten krono- 
looginen järjestys ja niiden yksityiskohdat hänen esityksessään 
ovat vielä enemmän sekautuneet mielikuvituksen ja jumalais- 
tarullisten ainesten hämärään.

Itämeren idänpuolisten seutujen yhteisnimenä on Saxolla 
Hellespontus. Siellä asuvien kansojen joukossa mainitsee hän 
muiden muassa Virolaiset, Liiviläiset, Kuurilaiset ja Semgallit, 
jotka kaikki hänen esityksensä mukaan ikimuistoisista ajoista 
kuuluvat Tanskan valtakuntaan. Ehtimiseen täytyy Tanskan 
hallitsijani kuitenkin tehdä sotaretkiä heitä vastaan ja siten pa
kottaa heitä pysymään alammaisuudessa. Semmoisia retkiä te
kee jo kuningas Hadding, joka Saxon mukaan eli useita vuosi
satoja e. Kr. s. Hän taisteli Lokerin, Kuurilaisten kuninkaan  ̂
kanssa ja voitti hänet. Sitten ryhtyi hän sotaan Handvania, 
Hellespontin kuningasta vastaan, jonka vahvoilla muureilla ympä- 
röitty kaupunki oli Väinäjoen varrella. Pystymättä asevoimalla 
valloittamaan tätä lujaa paikkaa Hadding turvautui petokseen 
ja sai siten vastustajansa kukistetuksi1). Frotho I, Haddingin 
poika, jatkoi isänsä toimia itämailla. Hän kävi sotaa Dornin, 
Kuurilaisten kuninkaan kanssa, hävitti sitten Trannon, Venäläis
ten kuninkaan, laivaston ja pakotti hänet maksamaan veroa. 
Tanskaan palattuansa Frotho sai kuulla, että Venäläiset olivat 
surmanneet hänen lähettiläänsä, joidenka tuli nostaa voitetuilta 
kansoilta veroa. Frotho lähti taas itämaille ja ryhtyi piirittä
mään Rotalan kaupunkia. Tämän paikan sanotaan olleen erään 
joen rannalla. Piirittäjät johtivat, tehden kaivannon, joen veden 
eri suunnalle juoksemaan ja saivat siten paikan helposti valloi
tetuksi. Saxon ßotala muistuttaa Länsi-Virossa olevaa Ridalan 
pitäjästä, jonka nimen saksalainen muoto vieläkin on Röthel. 
Henrik Lättiläinen käyttää samasta seudusta nimeä Rotalia. Itä
mailla ollessaan valloitti Frotho vielä Polotskin kaupungin („ur
hem Paltiscam“), jonka kuninkaana oli Vespasius-niminen mies,

‘ ) Saxonis Grammatici Gesta Danorum {Holdenn laitos, Strassburg 
1886) I, s. 23, 24.
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sekä sai myös haltuunsa Handvanin pääkaupungin ja nai hänen 
tyttärensä J). Saxon kertomukset Frotho III:n taisteluista Hun
nien kanssa, joihinka Kuurilaiset ja Virolaisetkin olivat yhty
neet2), ovat niin liioiteltuja, että ne eivät ansaitse sen enempää 
huomiota.

Kun Saxo näissä kertomuksissa antaa suomalaisten ja 
slaavilaisten kansain olla osallisina Itämeren rannikolla ennen 
meidän ajanlaskumme alkua suoritetuissa sotatapauksissa, niin 
on selvä, että hän on sovittanut oman aikansa olot vanhempiin
kin aikoihin. Yksityisseikoissa ja ajanmääräyksissä hänen esi
tyksensä ei siitä syystä ansaitsekkaan mitään huomiota. Niiden 
tärinäin, joita hän esim. Frotho I:n historiaa kirjoittaessaan on 
lähteinänsä käyttänyt, on arveltu syntyneen XI:llä vuosisa
dalla 3). Kun sen ajan ihmiset voivat yleisesti ajatella, että itäi
siä retkiä on tehty jo ennen meidän ajanlaskumme alkua, niin 
lienee syytä olettaa, että Tanskalaistenkin yhteys Itämeren idän- 
puolisten maiden kanssa on viikinkiaikaa vanhempi.

Me palaamme takaisin islantilaiseen sadustoon, etsiäksemme 
sieltä niitä viestejä, jotka mahdollisesti voisivat luoda valoa 
suomalaisten kansain elämään niinä aikoina, joina historian päivä 
alkaa pohjoismaita valaista.

Anundin poika ja seuraaja Ruotsin valta-istuimella oli Ing- 
jald Illråda, viimeinen Ynglingasuvun hallitsijoita. Hänet ku
kisti mainio Sköldungi Ivar Vidfanme, jonka hallitusaika voita
neen asettaa VILn vuosisadan puoliväliin. Ivar oli mainio soti
las ja valloitti, paitse Ruotsia, Tanskaa, Pohjois-Saksaa ja Eng
lantia, myöskin Kuurinmaan, Vironmaan ja „kaikki itämaat aina 
(tardarikiin saakka“ 4).

Vanhoilla päivillänsä Ivar-kuningas joutui rettelöihin Gar- 
darikin ruhtinaan Radbartin kanssa. Kuninkaalla oli nimittäin 
Aude-niminen tytär, joka ensin oli Tanskan kuninkaan puolisona. 
Jouduttuaan isänsä kanssa riitoihin Aude kalleuksinensa pakeni 
ison seurueen ja poikansa Harald Hildetandin kanssa Seelannista

г) Saxo II, s. 39—42.
2) Saxo V, s. 159.
3) P. E . Müller, Critisk Undersögelse af Danmarks ok Norges Sagn- 

historie, Kiobenhavn 1823, s. 24—25.
4) Ynglingasaga : 45 (A. It. I, s. 267); Hervararsaga: 20 (A. R. I, 

s. 208—209).
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Gotlannin kautta Gardarikiin. Siellä hallitsi siihen aikaan Rad- 
bart-kuningas. Hän antoi pakolaisille suojaa ja otti Auden puoli
soksensa. Ivar Yidtamne, johonka Munch arvelee Radbartin ol
leen veronalaisen suhteessa, ryhtyi tämän johdosta sotaan vävy
änsä vastaan ja kokosi sotilaita „valtakuntansa kaikista maista, 
sekä Ruotsista että Tanskasta“ . Laivastonsa, jossa oli aluksia 
niin paljon, „ettei niitä kukaan voinut lukea“, hän johti „itä
maille Radbart-kuningasta vastaan, uhaten hävittää ryöstöllä ja 
tulella koko hänen valtakuntansa“ . Sotajoukko purjehti Karja- 
lanpohjaan (Karjälahotn) ja hankki maalle-nousua „siinä pai
kassa, josta Radbart-kuninkaan valtakunta alkaa“ . Silloin Ivar 
Vidfamne, suuttuneena unenselittäjän ennustuksista, syöksyi me
reen ja saavutti siten surmansa4).

Tässä kertomuksessa mainitaan ensi kerran Karjalaiset Suo
menlahden rannalla, sillä Karjalanpohja on tietysti saanut ni
mensä heistä. Kronoloogiseksi todistuskappaleeksi ei tämäkään 
tiedonanto valitettavasti kelpaa, sillä satu semmoisena kuin se nyt 
tunnetaan lienee sepitetty, vaikka tosin vanhempien lähteiden 
mukaan, vasta 1200-luvulla 2). Siitä mitä ennen olemme lausuneet, 
selviää, että Karjalaiset varmaan jo Ivar Vidfamnen aikana asu
vat meren rannalla. Ne johtopäätökset, joihinka sadun sisällys 
suomalaisten kansain asuinsijoihin nähden antaa aihetta, eivät 
siten mitenkään ole mahdottomia. Ivar-kuninkaan retkestä käy 
selville, mihinkä saakka vanha Gardariki ulottui lännessä. Munch 
on lausunut sen mielipiteen, että sotajoukon maallenousu-paikka 
oli Nevajoen suun seuduilla eli nykyisen Pietarin kaupungin 
paikoilla.

Ivar Vidfamnen vallan peri hänen tyttärenpoikansa Harald 
Hildetand, joka hallitukseen tultuansa oli vaan 15-vuotijas3). 
Munch on koettanut todistaa, että Harald Hildetand eli vuosien 
650—730 välillä4). Ivarin kuolema Karjalanpohjassa olisi siten 
tapahtunut noin v. 665. Harald-kuninkaan sanotaan eläneen ta
vattoman korkeaan ikään ja hallinneen kaikkia niitä maita, jotka

’ ) Sögubrot a f nokkrum fornkonungum i Dana ok Svia veldi: 1—3 
(.1. lt. I, s. 6 7 -7 5 ) ; P. A. Munch, m. p. I, s. 266 -68 .

2) Yrt. A. II. I, s. 66— 67; ö . Montelius (Sveriges historia från äldsta 
tid till våra dagar I, s. 249).

3) Sögubrot: 4 (A. R. I, s. 75).
4) Det norske Folks Historie I, s. 285.
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hänen äidin-isänsä aikoinaan oli omistanut 4 . Siitä päättäen hä
nen valtansa lienee ulottunut Itämeren idänpuolisillekkin suoma
laisille aloille. Harald kaatui mainiossa Bråvallan tappelussa 
taistellessaan Sigurd Ringiä vastaan, joka oli Kadbartin ja An
den pojanpoika. Tämä tappelu, ollen lopullinen kamppailu Svea- 
laisten ja Göötalaisten välillä, päättyi jälkimmäisten ja Harald- 
kuninkaan tappiolla ja on saavuttanut Skandinaavian sadustossa 
suurimman pohjoismaisen taistelun maineen. Taistelijani joukossa 
mainitaan paitse Tanskan ja Skandivaavian kansoja myöskin 
Saksilaisia, Friisejä ja Englantilaisia. Paitse sitä näyttävät siinä 
suomalaisetkin kansat olleen edustettuina. Ainakin sanotaan, että 
Haraldin puolelle tuli „iso sotajoukko itämailta ja Kijevin seu
duilta“ (Konagard)2), ja Saxo mainitsee nimenomaan Liiviläiset, 
Kuurilaiset ja Virolaiset tappelussa osallisina3).

Bråvallan tappelu on asetettu vuoteen 730 4). Harald 
Hildetandin valta siirtyi nyt Sigurd Ringille. Hänen sano
taan vanhoilla päivillään puolustaneen Ruotsia Kuurilaisten 
ja Kainulaisten hyökkäyksiä vastaan5). Näitä Kuureja 011

*) Ilervararsaga : 20 (A. R. I, s. 209).
2) Sögubrot : 7 (А. В. I, s. 78).
3) Saxo VIII, s. 261. —  Saxon laaja esitys Bråvallan tappelusta pe

rustuu vanhoihin lauluihin, jotka ovat sepitetyt lX:llä vuosisadalla ja  myö
hemmin. Pääpiirteissään on se yhtäpitävä niiden tietojen kanssa, jotka 
islantilaiset sadut samasta tapauksesta antavat. Saxo väittää näitä lau
luja mainion Starkadin (Starkodder) tekemiksi, joka muka itse otti tais
teluun osaa. Tämän sankarin urotöistä kertoo hän laajasti norjalaisten, 
tanskalaisten ja  saksalaisten tarujen nojalla sekä yhdistää hänen elä
määnsä kaikenlaisia seikkailuja, jotka tarkoittavat eri vuosisatojen ta
pahtumia. Monien muiden sankaritöiden ohella Starkad yhdessä Slaavien 
kuninkaan Vinuksen kanssa kukisti Kuurilaiset, Semhit ja  paljon muita 
itämaalaisia kansoja ( Saxo VI: 186—87). Eräässä laulussa annetaan hä
nen ennen kuolemaansa kertoa sankarityönsä ja  siinä sanotaan hänen 
kukistaneen Kuurilaiset, Vironmaan kansat ja  Semgallit (Saxo VIII: 272)- 
Vrt. P. E . Müller, mainittu teos, s. 77— 95, 112— 17; K. Müllenlioff, Deut
sche Alterthumsk. V, s. 304 seur. — A. Olrik (Festskrift til Vilhelm Thom
sen, Kohenhavn 1894, s. 116— 130) on luullut löytävänsä Hama-, Visinn- 
ja  F<m-nimissä, jotka edustavat taruissa Starkadin itämailla tapaamia 
sankareita, Hämäläiset, Vessit ja  Vjaticit. Fi«(Vinus)-nimen luulee hän 
johtuvan Vienajoen nimestä.

4) P. A. Munch, m. p. I, s. 285.
*) „Kürir ok Kænir“ (toisin: Kvænir, Kvinir); Saga a f Norna-Gesti: 

7 (A. R. I, s. 212).
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Cronholm Torfæuksen mukaan koettanut tehdä Karjalaisiksi, mutta 
mielestäni ilman riittävää syytä *). Varsinaiset Kuurilaiset näyt
tävät ainakin lähinnä seuraavana aikana olevan Skandinaavilaisten 
kanssa sotaisissa tekemisissä. Sitä osottavat Ragnar Lodbrokin, 
viikinkiajan mainioimman sankarin, seikkailut. Ragnar on islanti
laisten satujen ja Saxon mukaan Sigurd Ringin poika ja seuraaja2). 
Mutta samanaikaisissa irlantilaisissa kronikoissa mainitaan hä
nen isänänsä Halfdan. Näiden lähteiden mukaan on hän elänyt 
800-luvun alkupuoliskolla 3). Pohjoismaiset tiedonannot kerto
vat, että Ragnar liikkui paljon Itämerenkin vesillä ja voitti 
muun muassa kahdeksan ruhtinasta „Väinänsuun itäpuolella“ 4). 
Saxo kertoo laajasti hänen sodistaan itämailla. Ensin taisteli 
Ragnar Hellespontin kuninkaan Dianin kanssa, jonka kaaduttua 
hänen poikansa Dian ja Daxon jatkoivat sotaa appensa, Venä
läisten kuninkaan, avulla. Sekä Hellespontilaiset että Venäläiset, 
vieläpä Skyytalaisetkin, jotka myös olivat sotaan sekauneet, voi
tettiin. Senjälkeen Ragnar asetti poikansa Hvitserkin Helles
pontin kuninkaaksi. Itse taisteli hän nyt Bjarmeja ja heidän 
liittolaisiansa Finnejä vastaan. Kuurilaiset ja Sembit kunnioitti
vat häntä myös kuninkaanansa. Sitten alkoi Daxon ahdistaa 
sodalla Hvitserkiä, joka nyt sanotaan olevan Ruotsin hallitsi
jana, ja sai hänet vangiksikin. Hän tarjosi voitetulle puolet 
valtakunnasta ja lupasi hänelle tyttärensä puolisoksi, mutta 
Hvitserk, kieltäytyen niitä vastaanottamasta, poltti itsensä ja 
seuralaisensa. Kostaaksensa poikansa kuoleman Ragnar lähti 
toistamiseen itämaille, voitti Daxonin ja pakotti hänet maksa
maan vuotuista veroa 5). Islantilaisenkiu sadun mukaan joutui 
Hvitserk itämailla vihollisten vangiksi6).

Omituista Saxon esityksessä on se, että hän antaa Ragna

*) A. Cronholm, Fornnordiska minnen, Lund 1835, II, s. 369—71; J. 
R. Aspelin (Suomen asukkaat, s. 86) pitää heitä Kyröläisinä. ■

*) Sögubrot: 10 (A. li. I, s. 85); Saxo IX, s. 300.
*) O. Montelius, m. p., s. 251. P. A. Munch (Det norske Folks Hist. 

I, s. 373) arvelee Ragnarin eläneen loppupuolella VIILtta ja  alussa IX:ttä 
vuosisataa; P. E . Müller (m. p., s. 160—65) asettaa Ragnarin elämän 
vuosien 720—93:n vaiheille.

*) Krdkumdl: 3 (A. K. I, s. 89).
*) Saxo IX, s. 307— 312.
*) Ragnar Lodbrokin satu: 19 (A. R. I, s. 87—88).
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rin asettaa Hvitserkin Hellespontin hallitsijaksi, mutta mainitsee 
saman Hvitserkin Ruotsin kuninkaana, kun Daxon häntä sodalla 
ahdistaa 1). Hellespontus ja Ruotsi (Suetia) näyttävät siis tässä 
paikassa tarkoittavan samaa. Munch on selittänyt tämän risti
riitaisuuden siten, että Ruotsilla tässä tarkoitetaan „kylmää eli 
itäistä Ruotsia“ 2). Niistä syistä, jotka Svegder-kuninkaan ret
kistä puhuessamme olemme maininneet, voisi Suetia, jonka Saxo 
on kääntänyt luultavasti tarinan Svitiod-nimestä, tarkoittaa täs
säkin kohden läntistä Svitiodia.

Yhdeksäs vuosisata, jonka kynnykselle olemme esitykses- 
sämme päässeet, on monessa suhteessa merkillinen länsisuoma
laisten kansain historiassa. Kristinusko alkaa nyt levetä Poh
joismaihin, ja sen turvin tunkeuvat historiansäteet lännestäpäin 
entistä selvempinä Itämeren idänpuolisiinkin maihin. Idässä taas 
muodostuu tällä vuosisadalla Venäjän mahtava valtakunta, jonka 
perustamisessa länsisuomalaisilla kansoilla on huomattava osa. 
Mutta ennenkuin ryhdymme tarkastamaan näitä itäisiä oloja, 
mainitsemme germaanilaisista lähteistä tältä vuosisadalta pari 
tärkeätä tiedonantoa.

Pyhän Ansgariuksen jälkeläisen ja hänen elämäkertansa 
kirjoittajan Rimbertin teoksessa on säilynyt jälkimaailmalle en
simmäinen varma historiallinen tieto Kuurilaisista. Hän tietää 
tästä kansasta, että se ennen oli ollut Ruotsalaisten vallan alai
nen, mutta jo kauvan aikaa sitten tehnyt kapinan, pitäen tätä 
alammaisuutta itsellensä alentavana 3). Samaan aikaan, jolloin 
Ansgarius teki toisen matkansa Ruotsiin, lähtivät Tanskalaiset 
isolla laivastolla Kuurilaisten maahan, aikoen ryöstää heidän 
omaisuutensa ja kukistaa heidän itsenäisyytensä. Heidän valta
kunnassaan sanotaan olleen viisi maakuntaa4). Kuultuansa muu
kalaisten tulon kokoontuivat maan asukkaat (populi) yhteen, 
alkoivat urhoollisesti vastustaa vihollisia ja puolustaa omai
suuttansa. He pääsivät taistelussa voitolle surmattuansa puolet

‘ ) „Interea Daxon Withsercum Suetie principantem - - - aggreditur“ ; 
Saxo IX, s. 310—311.

2) P. A. Muncli, m. p. I, s. 368.
3) „Gens enim quaedam longe ab eis posita, vocata Cori (toisin

noissa: Chori, Chor) Sueonum principatui olim subiecta fuerat; sed iam 
tune diu erat, quod rebellando eis subici dedignabantur“.

*) „Regnum vero ipsum quinque habebat civitates“.
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Tanskalaisista, ryöstivät paljaaksi puolet heidän laivojaan (mé
dias quoque naves eorum diripuerunt) ja saivat paljon kultaa, 
hopeaa sekä muuta saalista. Ruotsin kuningas Olavi, saatuansa 
kuulla Tanskalaisten onnettomuuden, kokosi „epälukuisen“ sota
joukon ja lähti seuraavana vuonna Kuurilaisten maahan, aikoen 
saattaa tämän kansan entiseen alammaisuuteen. Äkkiarvaamatta 
tulivat Ruotsalaiset Seeburg-nimiseen satamakaupunkiin, jossa oli 
7000 sotilasta. Sen he ryöstivät perinpohjin ja sytyttivät lopuksi 
palamaan. Jätettyään laivansa tähän satamaan kulkivat he nyt 
viiden päivän matkan Kuurilaisten toiseen Apulia-nimiseen kau
punkiin, jossa oli 15000 sotamiestä. Ne sulkeutuivat kaupun
kiinsa, jota ruotsalaiset retkeilijät koettivat ulkoapäin ahdis
taa. Ankarassa taistelussa kului siten kahdeksan päivää. Kum
maltakin puolen kaatui useita, mutta voittoa ei saanut kumpikaan. 
Yhdeksäntenä päivänä olivat Ruotsalaiset pitkällisestä taistelusta 
väsyneinä ja miettivät epätoivoisina paluumatkaa. He tieduste
livat nyt arvalla jumaliensa mieltä, voittaisivatko he ja pääsisi- 
vätkö hengissä takaisin. Ei yksikään heidän jumalistaan luvannut 
auttaa heitä. Siitä tulivat he vielä alakuloisemmiksi. Silloin 
muutamat saapuvilla olevat kauppamiehet kehoittivat heitä tur- 
vaumaan kristittyjen Jumalaan. Kun arpa näytti, ettei tämä Ju
mala ollut heitä hyljännyt, lähtivät he taas rohkaistuina kau
punkia ahdistamaan. Piiritetyt sanoivat nyt tahtovansa keskus
tella rauhasta ja lupasivat sen ehdoksi antaa takaisin kaikki ne 
tavarat, jotka he edellisenä vuonna olivat Tanskalaisilta ryöstä
neet, sekä paitse sitä maksaa jokaiselta kaupungissa olevalta 
hengeltä puoli naulaa (dimidiam libram) hopeaa. Sen ohessa 
suostuivat he suorittamaan veron, jonka he ennenkin olivat Ruot
salaisille maksaneet, sekä sitoutuivat, annettuansa panttivankeja, 
tulevaisuudessakin pysymään heidän alammaisinansa. Kuningas 
ja muut mahtavat miehet tekivät nyt Kuurilaisten kanssa rauhan 
ja lähtivät paluumatkalle, saatuansa 30 panttivankia ja paljon 
omaisuuttaJ).

Tanskalaisten retken sanoo Waitz tapahtuneen v. 853, Ruot
salaisten siis seuraavana vuonna, mutta Kunik väittää kumpaa
kin retkeä yhtä vuotta aikaisemmaksi2). Seeburg oli luultavasti

’ ) Vita Anskarii auctore liimberlo, recensuit G. Waitz, Hannoverae 
1884, cap. 30.

2) A. Bielenstein, Die Grenzen, s. 482.
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Libaunjärven pohjoisrannalla •). Rimbertin mainitsema Apulia 
arvellaan olleen Libausta kaakkoonpäin, jossa Kovnon läänin 
ja Kuurinmaan rajalla vieläkin 011 Appule(Opule)-niminen k .ylä 
(10:n virstan päässä Sodenista). Seeburg ja Apulia tulisivat siten 
olemaan noin 63:n virstan päässä toisistaan2). Se soveltuu jo
tenkin hyvin Rimbertin mainitsemiin viiteen päivänmatkaan, kun 
otetaan lukuun silloiset kulkuneuvot ja muistetaan, että Ruotsa
laiset vieraassa maassa kulkivat luultavasti pitkin jokia, jotenka 
matka tuli pitemmäksi.

Siitä, mitä ennen olemme Bielensteinin mukaan Kuurin
maan kansallisuussuhteista lausuneet, seuraa, että Ruotsalaiset 
lienevät tavanneet suomalaisia Kuurilaisia vaan meren ranni
kolla Seeburgin seuduilla, vaikka heidän nimeään nyt jo käyte
tään sisämaassakin asuvista kansoista. Apulian lähistöllä ei 
paikannimistä päättäen ole asunut suomalaista väkeä, vaan mai
nitut seudut olivat Rimbertin aikana luultavasti Samaitein hal
lussa 3).

Muuten käy näistä Rimbertin antamista tiedoista selville, 
että Kuurilaiset tähän aikaan olivat mahtava kansa, jota Skan- 
dinaavilaiset ja Tanskalaiset pitivät pelättynä vastustajana. Ne 
viisi maakuntaa, jotka heidän maassaan mainitaan, soveltuvat 
varsin hyvin 1200-luvulta tunnettuun maakuntajakoon Kuurin
maan länsi- ja pohjoisosassa. Rimbertin tiedonanto, että Kuuri
laiset kauvan sitten olivat olleet Ruotsalaisten vallan alaisia, 
011 selvä todistus siihen, että satujen kertomuksissa, mikäli ne 
koskevat Skandinaavilaisten toimia Itämeren itäpuolella, on his
toriallista perustusta paljoa enemmän, kuin usein on luultu.

Rimbertin mainitsemasta Olavi-kuninkaasta eivät skandinaa- 
vilaiset sadut tiedä mitään, mutta sen sijaan kertovat ne Eerikki 
Emundinpojan melkein samanaikaisista suurista valloituksista 
idässä. Tämä kuningas kuoli noin v. 885. Hän teki paraimman 
miehuutensa päivinä joka kesä retkiä Itämeren rantamaille ja 
valloitti Suomen, Karjalan, Viron, Kuurinmaan ja muita maita 
Itämeren itäpuolella. Vielä XI:n vuosisadan alussa sanotaan

В m. p., s. 178, 180, 225.
2) m. p., s. 242.
*) A, Bielenstein, Die Grenzen, s. 330, 351 ja  E. Kunik (m. p., s. 482).
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siellä olevan nähtävänä maalinnoja ja muita varustuksia, jotka 
hän oli kukistamiensa kansojen maahan rakennuttanut1).

Hermanarikin ajoista on nyt kulunut puolituhatta vuotta. 
Sen ajan kuluessa ovat suomalaiset kansat ottaneet Itämeren 
itärannikon haltuunsa, ja Slaavilaiset ovat nyt heidän lähimpinä 
itäisinä naapureillansa. Mitenkä ja milloin nämät suuret muu
tokset ovat tapahtuneet, olemme koettaneet edellisessä osottaa. 
Ne islantilaisten ja muiden länsimaisten lähteiden paikat, joissa 
suomalaisia kansoja mainitaan, olemme samoin edellisillä sivuilla 
kertoneet. Ne viittaavat mielestämme siihen, että suomalaiset 
kansat, Itämeren rantamaille saavuttuaan, melkein heti joutuivat 
milloin sotaisaan, milloin rauhalliseen tekemiseen Skandinaavian 
niemimaan ja Tanskan germaanilaisten asukasten kanssa. Tä
män molemminpuolisen kanssakäymisen syyksi voimme ajatella 
kaupanteon ja saaliinhimon, jotka houkuttelivat ihmisiä lähte
mään kotoansa ja etsimään onneansa vieraissa maissa. Se lienee 
kuitenkin varmaa, että ne valloitukset suomalaisten kansain 
aloilla, joita Ruotsin ja Tanskan hallitsijat satujen mukaan teki
vät, eivät merkitse muuta, kuin vihollisten maan tilapäistä hä
vittämistä ja veronottoa, sillä muuten ei sotaretkiä olisi tarvin
nut niin usein uudistaa. Svegder-kuninkaan retkistä ja Ragnar 
Lodbrokin toimista puhuessamme olemme huomauttaneet, että 
Svitiod, myöhemmässä merkityksessään käsittäen Skandinaavian 
Svealaisten alueen, mahdollisesti ulottui Itämeren itärannikolle 
saakka. Tämä seikka viittaisi siihen, että Itämeren idänpuoli- 
sissa maissa vielä varsinaisen gootilaisen asutuksen poistuttuakin 
oli germaanilaista väkeä. Muinaistieteelliset löydöt eivät kui
tenkaan salli olettaa, että etnograafinen väestö näissä maissa olisi 
ollut germaanilainen. Mutta mahdotonta ei ole, että saduissa 
mainitut hallitsijasuvut, joidenka jäsenten kanssa Skandinaa
vian ja Tanskan ruhtinaalliset henkilöt rakentelevat naimiskaup- 
poja ja jotka toisinaan, niinkuin esim. Radhart Gardarikissä, 
näyttävät olevan jonkunlaisessa alammaisuuden-suhteessa länti
siin germaanilaisiin hallitsijoihin, tarkoittavat suomalaisilla aloilla 
olevia germaanilaisia siirtokuntia. Selvää on, että Gootit, jotka 
vuosisatoja varsinkin lainasanoista päättäen näyttävät olleen 
suomalaisten kansain isäntinä, itse hallitsivat näitä kansoja ja

*) Olavi Pyhän satu: 81 {A. R. I, s. 316).
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ehkä pienemmissä ryhmissä asuivat heidän keskuudessaankin. Itä
meren länsipuolelta muuttaneiden siirtokuntain vaikuttamaksi 
taas täytynee selittää se muinaisskandinaavilainen vaikutus, joka 
samaan aikaan on jättänyt jälkiä suomalaisiin kieliin ')■ Kan
sainvaelluksen myrskyt hajoittivat gootilaisen väestön etelämpänä 
ja pakottivat sen muuttamaan eri tahoille, mutta pohjoisessa 
saattoi joku osa germaanilaista väestöä jäädä entisille paikoil
leen. Ei mikään tee mielestämme mahdottomaksi sitä oletta
musta, että näiden vanhojen Germaanien jälkeläiset, joko Gooti
laisten tahi Skandinaavilaisten, vielä seuraavillakin vuosisadoilla 
elivät suomalaisten kansojen keskuudessa, muodostaen siellä jon
kunlaisen ylimystön. Siten käy ymmärrettäväksi se keskeymätön 
liike, joka saduista päättäen Venäjänvallan perustamisen edelli
sillä vuosisadoilla oli olemassa Itämeren länsi- ja itärannikon 
välillä2). Samansuuntaisen ajatuksen lausuu Thomsenkin, huo
mauttaen kuitenkin, että Skandinaavian ja nykyisten Itämeren 
maakuntain välinen yhteys Hermanarikin ja Rurikin välisenä ai
kana ei ollut likimainkaan yhtä vilkas, kuin sekä ennen että 
myöhemmin 3). Tätä mielipidettä vahvistaa se, että Venäjän
vallan perustamisen edellisiltä vuosisadoilta ei tunneta germaa
nilaisia muinaisjäännöksiä Itämeren itäpuolelta. Mutta tämä mui
naislöytöjen puute ei kuitenkaan riitä todistamaan pienempien 
germaanilaisten siirtokuntien olemattomuutta siellä puheenalai
sena aikana.

Itämeren suomalaisia kansoja koskevat länsimaisten lähtei
den vanhimmat tiedot olemme edellisillä lehdillä maininneet. 
On jo aika luoda silmäys itäänpäin, josta nyt alkaa levetä va
loa näiden kansojen asumusaloille.

*) V. Thomsen, Den gotiske sprogklasses indflydelse, s. 106—108.
2) Vrt. O. Montelius (Sveriges historia I, s. 255); li. Pabst (Bunye, 

Archiv V, s. 28 seur.).
3J V. Thomsen, Ryska rikets grundläggning, s. 74—75, 88—89.



Itämainen kauppa ja Venäjänvallan perustaminen.

Ensimmäiset tarkemmat tiedot Keski- ja Pohjois-Venäjällä 
asuvista kansoista ovat säilyneet niinsanotussa Nestorin kroni
kassa, jonka kirjoittaja eli Kijevin luostarin munkkina ja kuoli 
jonakin vuosista 1114—16. Kronikassaan, jonka monista toi
sinnoista lavrentilaista (käsikirjoituksena säilynyt vuodelta 1377) 
yleensä on pidetty vanhimpana, käsittelee hän Venäjän historiaa 
sen alkuajoilta saakka noin vuoten 1110.l) Hän on varustanut 
kertomuksensa jonkunlaisella esipuheella ja luettelee siinä kah
dessa eri paikassa hänen aikanansa pohjois- ja keskiosassa nykyistä 
Venäjän valtakuntaa asuvat kansat. Sen mukaan asuivat Ja- 
fetin osassa maapalloa (Euroopassa) muiden muassa: Eus’, Ôud’, 
Merja, Muroma, Ves’, Mordva, „taipaleentakainen“ СшГ, Perm’, 
Ребега, Jam’, Ugra, Litva, Zimêgola, Kors’, Lêtgola, Ljub’. Lja- 
hit, Prussit ja öud’ ovat varjaagilaisen meren rannalla. Saman 
meren rannalla asuvat myös Varjaagit itäänpäin aina Semin 
alueeseen (itämaille) saakka.

Toisessa kohden Nestor antaa Itä-Euroopan kansoista vä
hän tarkempia tietoja. Hän kertoo, näet, että Slovêneilla on 
oma ruhtinaallinen sukunsa Novgorodissa. Krivicit asuvat Vol
gan, Väinän ja Dnjepr-virran latvoilla; heidän kaupunkinsa on 
Smolensk. Heistä pohjoiseenpäin, Valkeajärven luona, asuu Ves’,

1) C. W. Smith, Nestors russiske Krenike, Kjebenhavn 1869, s. 2, 
4—5; V. Thomsen, Ryska rik. grundl., s. 8. E . Bonnell pitää perejaslavl- 
suzdalilaista käsikirjoitusta vanhimpana ja  väittää, että Nestor itse on 
kirjoittanut sen vuoteen 1075 saakka (Russisch-Liwländische Chronogra
phie, St. Petersburg 1862, Commentar, s. 26 — 29).
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Rostovin- ja Klescinojärven luona Merja, siinä niissä Oka laskee 
Volgaan Muroma, vielä Öeremissit ja Mordva. Lueteltuaan ete
lämpänä asuvat slaavilaiset kansat, jotka aineeseemme kuulumat
tomina voimme jättää mainitsematta, jatkaa kronikan kirjoittaja: 
„Mutta nämät ovat ne kansat, jotka maksavat Russille veroa: 
Öud’, Merja, Ves’, Muroma Ceremis', Mordva, Perm’, Pecera, 
Jani’, Litva, Zimigola, Kors’, N aro va, Lib’ . *)

Russeista ja Varjaageista lausumme tuonnempana muutaman 
sanan. Öud-nimeä Nestor käyttää laajemmassa merkityksessä, 
kuin muita, sillä sennimellisenä mainitaan kaksi toisistaan eril
lään olevaa kansaa. Se saa selityksensä, kun muistamme, että 
tätä nimitystä Slaavilaiset varsinkin muinoin käyttivät jonkun
laisena suomensukuisten kansain yhteisnimenä. Se on selvästi 
sama nimi, kuin Jordaneksella tapaamamme Thiudi. Öud ilman 
määräystä merkitsee Nestorilla yleensä Itämeren ja Suomenlah
den rannikolla asuvia pohjoisia suomensukuisia kansoja, useim
miten Virolaisia. Tässäkin sillä tarkoitettaneen etusijassa heitä. 
Mahdollisesti sisältyvät tähän nimeen vielä Vatjalaiset ja Kar
jalaiset 2), mutta sekä Kuurilaiset (Kors’) että Liiviläiset (Lib’) 
mainitaan erikseen. Z a v o l o c s k a j a  Öud’ nimen ensi osassa 
on venäläinen sana v o i  ok , joka merkitsee kahden joen välissä 
olevaa kapeaa maakannasta, varsinkin sellaista, jonka poikki 
alukset vetämällä kuljetetaan yhdestä joesta toiseen. Se vastaa 
siis merkitykseltään jotenkin suomalaista sanaa „telataival“ . Pi
sin näistä taipaleista oli se, joka eroitti Äänisen ja Vienan vesis

l) Nestor käyttää useimmiten kansojen nimiä kollektiivisina yksi
kössä. Mainitut paikat hänen kronikassaan kuuluvat näin: „В Афетовк 
же части скдять Русь, Чюдь и вей языци: Меря, Мурома, Весь, Моръдва, За- 
волочьская Чюдь, Пермь, Печера, Ямь, Утра, Литва, Зимкгола, Корсь, ЛЬтьгола, 
Любь. Ляхъве же, и Пруси, Чюдь прескдять к морю Варяжьскому: по семуже
морю еЬдять Варязи еЬмо ко въстоку до предала Симова“ ,  .

„— — Словкни свое (княженье) в Новкгородк, —  — Кривичи, иже ci- 
дять на верхъ Волги, и на верхъ Двины и на верхъ Днкпра, ихже градъ есть 
Смоленьскъ; — — . Таже скверъ отъ нихъ на БклФозерк скдять Весь, а на 
Ростовьскомъ озер'Ь Меря, а на Клещинк озерк Меря же. (А) по ОцФ рфц’к, 
гдЬ втечеть в Волгу, Мурома языкъ свой, и Черемиси свой языкъ, Моръдва свой
языкъ.----------- - .  А  се суть инии языци, иже дань дають Руси: Чюдь, Меря,
Весь, Мурома, Черемись, Моръдва, Пермь, Печера, Ямь, Литва, Зимигола, Корсь,
Норова (Морава, Нерома), Либь (Ливь)“ ;  . Лавр. Л., s. 3, 9— 10.

*) Vrt. G. Rein, De vetere Carelia, Aboæ 1825, s. 22 seur.
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töt toisistaan. Tämän selityksen mukaan ovat useimmat vanhem
mat tutkijat olettaneet, että Zavolocskaja öucT tarkoittaa Äänisen 
ja Vienanmeren välillä olevia suomensukuisia asukkaita. Mutta 
Sjögren huomauttaa, että volok-sanalla Pohjois-Venäjällä ja Sipe
riassa on toinenkin merkitys, nimittäin asumattoman laajan met
säisen erämaan, ja väittää, että Nestor käyttää zavoloce-sanaa 
tässä laajemmassa merkityksessä. Jos hänen selityksensä on oikea, 
olisi Zavolocskaja Öud’ käytetty yliteisnimenä kaikista niistä 
suomalaisista kansoista, jotka asuivat Valkeajärven ja Pecera- 
virran välisillä aloilla.1) Kummassakin tapauksessa ovat tällä 
nimellä tarkoitetut kansat meidän aineemme ulkopuolella.

Vessit sijoittaa Nestor Valkeajärven seuduille. He olivat 
ennen mahtava kansa, mutta ovat muinaisilta asuinsijoiltansa 
joko kerrassaan tahi ainakin suurimmaksi osaksi hävinneet.2) 
Yleensä pitävät tutkijat meidän aikanamme pohjoisempana asuvia 
Vepsäläisiä heidän jälkeläisinänsä, vaikka Vepsäläisten löytäjä 
Sjögren oli toista mielipidettä. 3)

Useimmat Nestorin mainitsemista muista kansoista ovat niin 
tunnetut, etteivät ne tarkempaa selitystä kaipaa. M e r j a l a i s e t  
ja Mu г oma la i se t ,  jotka vielä Nestorin aikana yhdistivät län
nempänä asuvat suomalaiset kansat heidän heimolaisiinsa, keski
sen Volgan etelä- ja itäpuolella asuviin M o r d v a l a i s i in  ja Ce- 
remisseihin,  ovat kerrassaan hävinneet. Mutta heidän muistonsa 
on säilynyt meidän aikoihimme saakka monissa paikannimissä, 
kielellisissä omituisuuksissa ja kansantavoissa Jaroslavin, Kost- 
roman, Vladimirin ja Moskovan läänien nykyisen venäläisen 
väestön keskuudessa, puhumattakaan niistä runsaista suomalais-

*) J. A. Sjögren, Ges. Schriften I, s. 285—86, 466—68.
2) Vepsäläiset kertoivat prof. E . N. Setälä lie, että Vesjogonskin 

ujeesdissa Valkeajärven eteläpuolella vielä asuu kansaa, joka puhuu hei
dän kieltänsä. Saman tiedon sai t:ri Th. Schwitidt Tverin Karjalaisilta, 
jotka nimittivät tätä kansaa Vessiläisiksi, huomauttaen vielä, että sen 
kieli on vähän erilaista, kuin heidän (suulliset tiedonannot). Näyttää siis 
siltä, että Vessit eivät vielä ole vanhoiltakaan asuinsijoiltansa aivan suku
puuttoon hävinneet. Asia sietäisi tarkempaa tutkimista. Itse Vesjogonsk- 
nimessä piilee ehkä nimi Ves’ ja  suomalainen sana joki (?).

3) J. A. Sjögren, m. p., s. 468—74; A. Ahlqvist, Muistelmia matkoilta 
Venäjällä vuosina 1854—58, s. 72—75 ja  Kalevalan karjalaisuus, Helsinki 
1887, s. 19; Hj. Basilier (Suom.-ugril. seuran aikakauskirja VIII, s. 41 
seur.) ; V. Thomsen, Den got. sprogklasses indflyd., s. 14 y. m.
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laisperäisistä muinaistieteellisistä löydöistä, jotka heidän asumus- 
alallaan on tavattu1). Perm’ ja Pecera (nähtävästi samanni
misestä joesta saatu kansannimi) ovat nykyisten Syrjäänien, Per- 
malaisten ja Votjakkien esi-isiä. Ugra taas tarkoittaa selvästi 
heidän itäisiä suomalaisia naapureitansa (Ugrilaisia).

Että Nestorin Jam’ on sama kansa, kuin Suomen Hämä
läiset, on ensiksi Lehrberg todistanut2). Sjögren taas koettaa 
varsinkin paikannimillä näyttää toteen, että Jäämit aikoinaan 
ovat asuneet Pohjois-Venäjällä aina Pecera-virtaan saakka idässä. 
Toisessa kohden hän kuitenkin tulee siihen päätökseen, että tämä 
kansa XLllä vuosisadalla asui Laatokan kaakkois- ja eteläpuo
lella, ollen mahdollisesti yhteydessä Vatjalaisten kanssa etelässä3). 
Mahdoton ei tämä väite ole, sillä saattoihan osa hämäläistä hei
moa jonkun aikaa asua Laatokan eteläpuolella samaan aikaan, 
jolloin toinen osa jo oli siirtynyt Suomeen.

Nestorin Litva, Z im êgola, L êtgo la  ja Prus’ tarkoitta
vat liettuansukuisia kansoja (Liettualaisia, Semgalleja, Letgal- 
leja 1. Lättiläisiä, Preussiläisiä). Ljahit eli Lechit ovat tun
nettua slaavilaista kansaa 4).

Narova (toisin: Neroma, Morava) tarkoittanee tässä luet
telossa liettualaislättiläisiä kansoja, ehkä Samaiteja5). Se käy 
mielestämme selville jo siitä yhteydestä, jossa kansat luetellaan, 
sillä yleensä näyttää Nestor luettelossaan noudattaneen jonkun
laista maantieteellistä järjestystä. Vatjalaisia ei Nestor tässä 
eri nimellä ensinkään mainitse, vaan he sisältynevät yleiseen 
Öud-nimeen. Nereva tavataan kyllä Venäjän kronikoissa Narva- 
joenkin nimenä®). V. 1145 ja 1167 mainittu novgorodilainen 
päällikkö Nerevin lienee nimestä päättäen ollut joku Narvajoke-

')  Kts. esim. Д. Корсаковъ, Меря и ростовское княжество, Казань 1872, 
s. 12— 14; Д. ИловайскШ, HcTopia рязанскаго княжества, Москва 1858, s. 
2 3 -2 4 .

2) A. C. Lehrberg, Untersuchungen zur Erläuterung der älteren Ge
schichte Russlands, St. Petersburg 1816, s. 103— 236.

2) J. A. Sjögren, Ges. Sehr. I, s. 411— 15, 474—90.
4) P. J. Schafarik, Slawische Alterth. II, s. 394 seur.
B) Perejaslavlsuzdalilaisessa toisinnossa onkin puheenalainen paikka: 

Зимгола, Корсь, Нерома спречь Жемоить, Либь (E . Bonnell, т .  р., С о т т ., s. 
25). Vrt. A. Bielenstein, Die Grenzen, s. 28— 29.

“) Esim. „Чудь на Нереву“. Сузд. Л., V. 6722 (Лавр. Л., s. 467).
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lainen ja ehkä vatjalaista alkuperää 1). Narvajoen nimestä joh
tunee myös Novgorodin kronikassa usein mainittu „nerevalainen 
kaupunginosa“ 2). Itse Vatja-nimi tavataan tietääkseni ensi ker
ran mainittuna Jaroslavin aikana 3).

Nestorin aikana on siis suomalaisten kansain hallussa koko 
pohjoinen Venäjä Kamajokea ja Keski-Volgaa myöten. Slaavi
laiset kansat asuvat vielä enimmäkseen Dnjepr-virran länsi
puolella. Ainoastaan kolme heimoa on tämän virran itäpuolella, 
ja yksi ainoa (Vjaticit) on asettunut Keski-Venäjälle, niin että 
sen asuinsijat ulottuvat Oka-joen läheisyyteen saakka4). Mutta 
pohjoisessa on kaksi slaavilaista heimoa kiilan tavoin tunkeunut 
suomalaisten kansain välittömään naapuruuteen, nimittäin Krivicit 
ja Slovênit. Edelliset asuivat Volgan, Dnjepr-virran ja Väinäjoen 
lähteillä. Heidän kaupunkejansa olivat Smolensk ja Polotsk. 
Tämän heimon pohjoispuolella asuivat Ilmajärven seuduilla var
sinaiset Slaavit eli Slovênit, joiden pääkaupunkina Nestor mai
nitsee Novgorodin, Olhavanjoen niskassa. Varmoja tietoja puuttuu 
siitä, milloinka slaavilaiset kansat, joiden asumusalaa Suomalaiset 
tarkoittivat Germaanilaisilta lainaamallansa Venäjä-nimellä, oli
vat näin kauvas pohjoiseen ehtineet. Jokseenkin suurella toden
näköisyydellä voitaneen kuitenkin heidän levenemisensä näille 
aloille olettaa tapahtuneen heti sen ajan jälkeen, jolloin gooti- 
lainen väestö Länsi-Venäjältä hävisi ja suomalaiset kansat alkoi
vat siirtyä länteenpäin5). Varmaan olivat Ilmajärven seudut 
ennen Slaavilaisten tuloa suomalaisten kansain hallussa. Sitä 
todistavat paikannimet sellaiset, kuin Olhava, josta uudet 
tulijat muodostivat Volchovin ja Ilmajärvi, joka Nestorilla tava
taan muodossa Ilmen ja Ilmer. Ja paljon etelämpänäkin ylisen

‘ ) Новг. I  Æ , v. 6653 ja  6675 (s. 136, 147).
2) „Неревьскый Коньць“, ensi kerran mainittu v. 1172. Лот. I  JI., v. 

6680 (s. 151).
3) Adjektiivimuodossa „Вочьскаа" (Уставъ Ярослава о мостпхъ; Новг. 

I Л., s. 488); Vrt. П. Кеппенъ, Хронол. указат. матер1аловъ для исторш 
Инородцевъ европ. Росст, СПБ. 1861, s. 80.

4) Vrt. V. Thomsen, Ryska rikets grundl., s 8—9.
s) Venäjä on suomalainen muunnos nimeä Venedi (Veneti, Venadi, 

Vinidae, Ovvéôou y. m.), jota germaanilaiset kansat ikimuistoisista ajoista 
ovat käyttäneet Slaavilaisten yhteisnimenä. Suomalaista muotoa on lä
hinnä muinaisskandinaavilainen Vindr. V. Thomsen, Den got. sprogkl. 
indflyd., s. 63, 159; Ryska rik. grundl., s. 4 seur.
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Dnjepr-virran itäpuolella ja Väinäjoen pohjoispuolella ovat tutki
jat luulleet tapaavansa suomalaisperäisiä paikannimiä. Ne ovat 
tietysti tieteellisesti tarkastettavat, ennenkuin ne historiallisiksi 
todistuskappaleiksi kelpaavat. Suomalaisten kansain historian- 
takaisen maantieteellisen alan määräämiselle tarjoovat ne epäi
lemättä tärkeän aineiston, ja ansaitsisivat senvuoksi varsinkin 
kielentutkijain puolelta suurempaa huomiota, kuin niihin yleensä 
on pantu. Näistä nimistä lausuu esim. J. Perwolf näin: „Novgo
rodin Slovênit ovat joka tapauksessa myöhemmin etelästäpäin 
tulleita uudisasukkaita, niinkuin Novgorodilaisten murrekkin muis
tuttaa Etelä-Venäjän kieltä. He ovat valloittaneet maansa sikä
läisiltä Suomalaisilta joko miekalla taikka auralla. Vielä nytkin 
on maantieteellinen nimistö, varsinkin jokien nimet, Väinän poh- 
jois- ja ylisen Dnjepr-joen itäpuolella isoksi osaksi suomalainen. 
Tämä itäisten Slaavien „tunkeuminen itäänpäin“ , nimittäin Novgo
rodin Slovênien, Krivicien, Vjaticien ja Sêverjanien, alkoi jo 
vanhimpina historiantakaisina aikoina ja sitä kestää vhä vie
läkin“ !).

Vanha Novgorod oli noin kaksi virstaa nykyisen kau
pungin yläpuolella Olhavanjoen varrella2). Sen nimi (uusi 
linna 1. kaupunki) viittaa siihen, että seudulla mahdollisesti jo 
ennen Slaavien tuloa oli joku varustettu paikka. Useat tutkijat 
ovat arvelleet Novietunumin, josta Jordanes sanoo Slaavilaisten 
alueen alkavan ja ulottuvan Dnjestr-jokeen sekä pohjoisessa Veik- 
seliin saakka, tarkoittavan Novgorodia 3). Tämä väite ei pitäne 
paikkaansa, sillä Jordaneksen sanoistakin käy selville, että No- 
vietunum (toisinnoissa: Noviodunum) ei voinut olla slaavilaisalan 
pohjoisrajalla. Hän näet sanoo nimenomaan, että tämä ala alkaa 
Novietunumista ja ulottuu pohjoisessa Veiksel-virtaan saakka.

') J. Perwolf, Slavische Völkernamen (Jagic, Archiv für slavische 
Philologie VIII, s. 30).

*) K. Müllenhoff, Deutsche Alterthumsk. II, s. 69—70 (Kunikin mu
kaan).

*) Jordanes, cap. V : „Sclaveni a civitate Novietunense et laco qui 
appellatur Mursiano usque ad Danastrum et in boream Viscla tenus com- 
morantur: hi paludes silvasque pro civitatibus habent“ . P. Hunfalvy, 
Ethnographie von Ungarn, Budapest 1877, s. 76, 394.
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Toiset tutkijat ovatkin löytäneet sekä Novietunumin että Mursia- 
nus-järven etelässä Tonavan varrella *).

Tällä kannalla ovat siis kansalliset olot Pohjois- ja Keski- 
Venäjällä Nestorin aikana eli noin vuoden 1100:n paikoilla. 
Muut, osaksi samanaikaiset, osaksi vanhemmat, tiedot oikeuttavat 
meitä olettamaan, etteivät ne useaan vuosisataan ainakaan sanot
tavasti ole muuttuneet.

Näiden kansain vanhempiakin oloja valaisevat nimittäin 
ne kauppasuhteet, jotka muinoin olivat olemassa Venäjän 
asukasten ja Aasian sivistyskansain välillä. Euroopan ja 
Aasian välisen kaupan ikää on mahdoton vuosiluvuilla mää
rätä, mutta varsinkin Perman aloilla tavatut itämaiset mui- 
naiskalut sekä baktrilaiset ja sassaniidilaiset rahalöydöt todista
vat, että sitä jo hyvin varhain käytiin2). Tarkempia tietoja 
tästä idän ja lännen välisestä kaupasta saadaan vasta Ara- 
pialaisten mahtavuuden ajoilta. Muisto heidän kauppayhtey- 
destään Venäjän kansojen kanssa on säilynyt paitse kirjallisissa 
lähteissä myöskin lukemattomissa rahalöydöissä, joita on tehty 
Venäjällä, Skandinaaviassa, Tanskassa, Pohjois-Saksassa ynnä 
muissa Itämeren ympärillä olevissa maissa3). Useimmat näitä 
löytöjä ovat joutuneet hukkaan, mutta melkoinen määrä niitä on 
tutkimuksellekkin pelastettu. On laskettu, että kutilaisia rahoja 
Venäjältä ja Itämeren ympärillä olevista maista on kaikkiaan 
saatu talteen ainakin sata tuhatta. Kun otetaan huomioon useat

*) P. J. Schafarik, Slawische Alterthiimer II, s. 660—61; K. Müllen- 
hoff, m. p. II, s. 94; T. Mommsen (Monum. Germ, histor. V, 1, s. 163); J. 
Perwolf (Jagic, Archiv VIII, s. 31).

*) J. li. Aspelin, Suom.-ugril. muinaistutk. alkeita, Helsinki 1875, s. 
188 seur., 206-208.

*) J. L . Rasmussen, De Orientis commercio cum Russia et Scandi
navia medio ævo, Hauniae MDCCCXXV, s. 56 seur; X . v. Ledebur, Ueher 
die in den Baltischen Ländern in der Erde gefundenen Zeugnisse eines Han
dels-Verkehrs mit dem Orient zur Zeit der Arabischen Weltherrschaft, 
Berlin 1840; H. C. v. Minutoli, Topographische Uebersicht der Ausgrabun
gen griechischer, römischer, arabischer u. anderer Münzen und Kunstge
genstände, wie solche zu verschiedenen Zeiten in den Küstenländern des 
baltischen Meeres statt gehabt, Berlin 1843; C. J. Tornberg, Numi cufici 
regii numophylacii holmiensis, Upsaliae 1848; G. Jacob, Der nordisch
baltische Handel der Araber im Mittelalter, Leipzig 1887, s. 30—46.
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äärettömän suuret hävinneet rahalöydöt, joidenka paino toisinaan 
on noussut useampiin puntiin, ja muistetaan, että niitä varmaan 
vielä on paljon liikuttamattomina maan povessa, johonka niitä 
kasoittain muinoin kätkettiin, niin ei liene liian rohkea se ajatus, 
että itämaisia rahoja arapialaisen kaupan aikana levisi pohjoi- 
seenpäin miljoonittain ’ ).

Vanhimmat näitä rahoja on leimattu 690-luvun viime vuo
sina, useimmat ovat IX:ltä ja X:ltä vuosisadalta, nuorin on vuo
delta 10 12 2). Itse kauppa on kuitenkin epäilemättä paljoa 
vanhempi. Sitä todistaa Jordaneksenkin tiedonanto, että Hunu- 
gurien maasta, joka lienee ollut jossain Itä-Venäjällä, ehkä 
Etelä-Uraalin seuduilla, etelän kansat saivat metsäneläinten nah
koja 3). Syynä siihen, ettei vanhempia kufilaisia rahoja ole 
Pohjoismaihin kulkeunut, on se, että nämät rahat yleensä ovat 
vasta Vililtä vuosisadalta. Arapialaisia rahoja aljettiin nimittäin 
leimata noin v. 639, mutta niiden arvo ja muoto vakaantui vasta 
saman vuosisadan lopulla. Niiden kronolooginen todistusvoima 
on jotenkin suuri, sillä yleensä olivat ne liikkeessä vaan sen 
kaliifin ajan, jonka hallitessa ne leimattiin. Ne siis eivät kovin 
paljoa myöhemmin liene löytöpaikoilleenkaan kulkeuneet4). Koska 
Itämerenkin maissa löydetään rahoja, jotka on leimattu Vilin

*) G. Jacob, m. p., s. 26—27. — Etenkin Venäjältä on tietoja säily
nyt muutamista tarumaisen suurista rahalöydöistä. V. 1802 eli 1803 löy
sivät paimenet Lovat-joen rannalta Pihkovan läänissä kaksi kattilaa, joissa 
oli arapialaisia rahoja. Isompi vyöryi löydettäessä jokeen ja  osa sen si
sällystä hävisi sinne, mutta siitä huolimatta oli tässä löydössä rahoja 6 
— 7 puutaa. Ne näyttävät säilyneistä kappaleista päättäen olleen X:ltä 
vuosisadalta (Minutoli, m. p., s. 56—57). Laatokan rannalta, noin 12 
virstaa Olhavanjoen suulta, löysi eräs kalastaja v. 1809 tahi 1810 kaatuneen 
puun juurien alta kokonaisen tynnyrin itämaisia hopearahoja. Seitsemän 
puutaa tästä löydöstä tuli muiden tietoon, mutta löytäjälle itsellensä jäi 
vielä niin paljon, että hän vähän myöhemmin lunasti itsensä ja  perheensä 
vapaaksi ja  osti talon (Jacob, m. p., s. 26— 27; Minutoli, m. p., s. 68—69). 
Läheltä Muromin kaupunkia on niinikään löydetty aarre, joka sisälsi yli 
11 tuhatta kufllaista rahaa (Jacob, m. p., s. 25—26).

2) G. Jacob, m. p., s. 48—50, 69.
3) Jordanes, cap. V : „Hunuguri autem hinc sunt noti, quia ab ipsis 

pellium murinarum venit commercium“. Vrt. P. Hunfalvy, m. p., s. 77 ja  
G. Jacob, m. p., s. 20, 4 9 -5 0 .

*) 11. Савелъевъ, Мухаммеданская нумизматика въ отношенш къ русской 
исторш, СГ1Б. 1847, s. XVII, XXII; G. Jacob, m. p., s. 50.
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vuosisadan lopulla, ovat ne alkaneet levetä Venäjälle heti, 
kun ne Arapialaisten kesken tulivat käytäntöön. Tämä rahojen 
nopea leveneminen todistaa sitä, että liike Venäjän kansain ja 
Aasian välillä jo siihen aikaan oli täydessä voimassa.

Vielä vilkkaammaksi kävi Arapialaisten yhteys ja kauppa 
pohjoisten kansain kanssa senjälkeen, kun he, kukistettuansa 
Sassaniidit VILllä vuosisadalla, pitkien taistelujen jälkeen pani
vat valtansa alaisiksi Katsaarienkin alat alisen Volgan seuduilla. 
Tämän kaupan keskustana Itä-Venäjällä oli Bolgaari, johonka 
kauppatavaroita kokoontui sekä pohjoisesta että etelästä. Ara- 
pialaiset itse eivät liene tehneet kauppamatkoja Bolgaaria 
kauvemmaksi, mutta holgaarilaiset kauppijaat vuorostansa välit
tivät liikettä pohjoisempana olevien kansojen kanssa.

Jo maantieteellisen asemansa vuoksi joutuivat useat Venä
jällä asuvista suomensukuisista kansoista osallisiksi tähän kaup
paan. Arapialaiset kirjailijat, joidenka tiedonannot monessa 
suhteessa valaisevat rahojen levenemistä, mainitsevatkin nimel
tään useita kansoja, joita tutkijat ovat selittäneet suomalaisiksi.

Osalliseksi tähän kauppaan mainitsevat arapialaiset maan
tieteilijät Burtas-nimisen kansan. Sen maasta saatiin hunajaa, 
vahaa, näädännahkoja ja varsinkin mustia ketunnahkoja, joita 
siellä oli varsin runsaasti ja joita siitä syystä kutsuttiinkin „bur- 
tasilaisiksi“ . Itämaiset ylimykset pitivät niitä paraimpina kai
kista turkiksista. Volganmaista levisi niitä Espanjaan ja Afrik
kaan saakka O-

Burtaseja, jotka näyttävät olleen mahtava kansa, ovat 
useat tutkijat pitäneet suomensukuisina. Saveljev arvelee heitä 
Mordvan Moksaheimoksi2), Chvolson pitää Öuvaseja ja Öeremis- 
sejä heidän jälkeläisinänsä3). Harkavi on selittänyt, että Burtas 
on vaan arapialainen muunnos Mordva-nimeä, jonka alkuäänne 
m Arapiankielessä on muuttunut &:ksi — ilmiö, joka siinä kie

’ ) Ihn Rostehin (muodot Ibn Dustah ja  Ibn Dasta, joissa tämän kir
jailijan nimi on kirjallisuudessa yleensä tunnettu, ovat uusimpain tutki
musten mukaan vääriä), Masudin ja  Rl-Iialhin mukaan Д. А. Хволъсонъ, 
ИзвЬепя о Хозарахъ, Буртасахъ, Болгарахъ, Мадьярахъ, Славянах и Руссахъ 
Абу-Али Ахмеда Бенъ Омаръ Ибнъ-Даста, СПБ. 1869, s. 19, 31, 79, 159—60, 
163— 65.

*) Я. Савелъевъ, т .  р., s. LXIV—VII.
3) Д. А. Хволъсонъ, т .  р., s. 79.
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lessä ei ole harvinainen1). Hiljakkoin on Smirnov kuitenkin 
osottanut, että arapialaiset kirjailijat sijoittavat Burtasit Volgan 
itäpuolelle, ja myöhemmillä asiakirjoilla todistanut, että Burtasit 
ja Mordvalaiset ovat kaksi eri kansaa. Hän pitää ensinmainit- 
tuja Turkkilaisina, ja se mielipide lieneekin oikeampi2).

Paitse Burtaseista kertovat arapialaiset kirjailijat (ensin 
El-Balhi, joka kirjoitti vuosien 935—51 välillä, ja hänen mu
kaansa Ihn Haukal, Istachri, Edrisi y. m.) Artanija-nimisestä 
kansasta, joka myös kävi kauppaa Bolgaarilaisten kanssa. Tämän 
kansan pääkaupunki oli Arta, ja sen maasta saatiin mustia soo- 
belinnahkoja sekä lyijyä. Se ei sallinut kenenkään muukalaisen 
tulla maahansa, vaan teki itse kauppamatkoja, kulkien laivoilla 
jokia pitkin3).

Artanija-nimellä arveli Frähn tarkoitettavan Mordvalaisten 
Ersa-heimoa ja luuli löytäneensä Artan nimen nykyisessä Arsa- 
masin kaupungissa, joka on Niznij-Novgorodin läänissä4). Tätä 
mielipidettä vastustaa Chvolson, huomauttaen täydellä syyllä, 
että Mordvalaiset, jotka maantieteellisen asemansa puolesta oli
vat jotenkin lähellä Bolgaareja, eivät voineet olla Arapialai- 
sillekkaan niin tuntemattomat, kuin tämä Artanija-kansa näyttää 
olleen. Paitse sitä ei mordvalaisalan lähitienoilla missään tiettä
västi ole saatavana lyijyä, jonka runsautta Artanija-kansan 
maassa todistaa se, että tämä metalli mainitaan maan tärkeänä 
vientitavarana. Chvolsonin selityksen mukaan on kansan nimi 
Barmanija ja sen kaupunki Abarka- eli Abarta-niminen. Hän 
väittää, että tällä nimellä tarkoitetaan Permalaisia, jotka sai
vat lyijyä Uraalin vuorikaivoksista5). Tämä selitys on mieles
tämme oikeampi, sillä vaikeata olisi ajatella, että Permalaiset, 
ollen muinoin etevin kauppakansa koko Pohjois-Venäjällä, eivät

*) А . Я. Таркави, Сказашя Мусульмапскихъ писателей о Славянахъ и 
Русскихъ, СПБ. 1870, s. 20—21.

J) И. Н. Смирновъ, Мордва (Изв4спя Общества археод., истор. и этногр. 
при Имп. Каз. Унив., X, 1892, s. 300 seur.).

3) А. Я. Гаркави, т .  р., s. 276.
*) C. М. Frälin, Ibn-Foszlan’s und anderer Araber Berichte über die 

Russen älterer Zeit, St. Petersburg 1823, s. 162—68.
*) Д. A. Хволъсонъ, m. p., s. 174— 77.
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olisi olleet kauppasuhteissa Bolgaarin kanssa1). Yhtä luonnoton 
on sekin ajatus, että Arapialaiset eivät olisi heitä tunteneet, 
kun he kumminkin antavat tietoja edempänäkin asuvista ja pie- 
nempimaineisista Pohjois-Venäjän kansoista. Heidän juttunsa 
Permalaisten raakuudesta on nähtävästi Bolgaarien keksimä ve
ruke, jonka kautta he koettivat estää muukalaisia matkusta
masta Permalaisten maahan ja siten säilyttää tuottavan kaupan 
yksityisenä etunansa.

Tämä Volgankansain kauppa, jossa Mordvalaiset ja Ugri- 
laisetkin luultavasti olivat osallisina, jatkui sitten pitkin Volgaa 
länteenpäin Muromalaisten, Merjalaisten ja Vessien alueen läpi 
aina Itämerelle saakka. Kaikkia näitä kansoja ei tosin arapia- 
laisissa lähteissä mainita, mutta Nestor sijoittaa heidät niin, että 
he eivät voineet olla tämän kauppaväylän ulkopuolella. Bolgaarit 
itse tekivät kauppamatkoja Visu-nimisen kansan maahan, vaihet- 
taen siellä omia tavaroitansa vastaan majavan-, soobelin- ja ora
vannahkoja. Tämän kansan ovat tutkijat, ensin Frähn ja hänen 
mukaansa muut, selittäneet samaksi, jonka Nestor mainitsee ni
mellä Ves’ ja joka edellisen mukaan asui Valkeajärven seuduilla2).

Edullisen asemansa kautta tulivat pohjoiset slaavilaiset hei
mot, Slovênit ja Krivicit, sen kaupan välittäjiksi, joka täten Kas- 
pian- ja Mustanmeren maista kävi Itämerelle. Kaspianmereltä 
päästiin Volgaa ja Seksna-jokea myöten Valkeajärvelle, Vessien 
maahan. Siitä ei ollut enää ylisen Volgan kautta pitkä taival 
Ilmajärven vesistöön, ja yhtä helposti päästiin siitä Väinäjoen 
lähteillekkin. Toinen kauppatie kävi Mustanmeren rannoilta pit
kin Dnjepr-virtaa pohjoiseen. Mainitun virran latvoilta kuljet
tiin taipaleen poikki Väinäjoelle ja sitä myöten Itämerelle, 
taikka Lovat-joelle, jota myöten taas päästiin Ilmajärvelle. Siitä 
oli laivareitti Olhavanjokea, Laatokkaa (Nevajärveä) ja Neva- 
jokea pitkin Suomenlahteen3)

') Vrt. G. Jacob, Der nordisch-baltische Handel der Araber im Mittel- 
alter, s. 45.

2) C. M. Frähn, m. p., s. 205 seur.; A. F . Mehren, Fremstilling af 
de islamitiske Folks almindelige geographiske Kundskaper (Annaler for 
nordisk oldkynd. og historié 1857, s. 170 seur.).

a) Tämänaikaisia Venäjän kulkuteitä kuvaa Nestor näin: — „б-f; путь 
изъ Варягъ въ Греки и изъ Грект. по Днепру, и верхъ Днкпра волокъ до Ловоти,
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Novgorodin maantieteellinen asema oli sellainen, että se 
välttämättömästi tuli tämän kaupan pääpaikaksi lännessä, samoin
kuin Bolgaari oli sen keskustana idässä. Novgorodin kauppa län
teenpäin kävi suomalaisten kansain kautta, joidenka hallussa oli 
sekä Laatokan, Nevan että Itämeren läheinen rannikko. Sekä 
Slaavilaisilla että näillä läntisillä suomalaisilla kansoilla olivat 
kauppaedut yhteisesti puolustettavina. Siitä jo seurasi, että nii
den täytyi olla jonkunlaisessa yhteydessä keskenänsä. Tämä 
rauhallinen kauppasuhde oli sitä välttämättömämpi, kun meren 
rannikko ja siis merenkäyntikin epäilemättä oli suomalaisten 
kansain hallussa. Sitä todistaa sekin, että Venäjänkielessä ta
vattavat vanhemmat isompain alusten nimet ovat lainasanoja. 
Sana lojva, joka tavataan muutamia kertoja Novgorodin kro
nikassa (ensi kerran v. 1143), on kaiketi sama, kuin länsisuoma
laisten kielten liettualaisperäinen laiva *). Sneka-sana 011 selvä 
germaanilainen laina. Sudno-sana on kyllä slaavilainen, mutta 
merkitsee alkujaan vaan astiata. Slaavilainen on myös lodja- 
sana, mutta se lienee slaavilaisissa kielissä ennen merkinnyt yk
sinomaan jokivenettä, jota sen vastine Liettuankielessä vielä nyt
kin merkitsee2). Slaavilaisten kansain varhaista meriliikettä ei 
siis yksikään näistä sanoista pysty todistamaan.

Täten on Keski- ja Pohjois-Venäjällä jo ennen Venäjänval
lan perustamista olemassa kaksi laajaa kansanryhmää, joita yh
teiset kauppaedut tutustuttavat toisiinsa. Idässä on Bolgaari se 
keskus, johonka keskisen ja alisen Volgan varrella olevat kansat 
kohdistuvat. Lännessä taas vetää yhteinen kauppa Vessien, Kri-

(и) по Ловоти внити въ Илмерь озеро великое, из негоже озера потечеть Вол- 
ховъ и вътечеть в озеро великое Нево, (и) того озера внидеть устье в море 
Варяжьское — — . Днкпръ бо потече из Волковьскаго лЬса, и потечеть на 
полъдне, а Двина ис тогоже лЬса потечеть, а идеть на полунощье и внидеть 
въ море Варяжьское; ис того же лкеа потече Волга на въетокъ — . ТФ.мже и 
из Руси можеть ити в Болгары и въ Хвалисы, (и) на въетокъ доити въ жре
бий Симовъ, а по ДвинЬ в Варяги . Лавр. Л., s. 6; E . Bonneil, Chro
nographie, Comm., s. 3, 4 ; 77. Савелъевъ, m. p., s. CLII—LIV.

') Новг. I  Л., v. 6651, 6699 (s. 135, 163) y. m.; Vrt. V. Thomsen, 
Beröringer, s. 193.

2) Fr. Miklosich, Etymol. Wörterbuch der slav. Sprachen, so n d ü -  
ja  oldija-artikkelit (s. 315— 16, 221). Liettuankielessä e ld ija  vieläkin =  
Flusskahn. Fr. Kurschat, Littauisch-Deutsches Wörterbuch.
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vieien, Slovênien ja Itämeren Suomalaisten harrastukset Novgo
rodiin. Suomalaisten kansain osuus tähän kauppaan 011 erittäin 
huomioon-otettava. Heidän maansa kautta levisivät itämaiden 
tuotteet länsimaihin, ja kaikista Länsi-Venäjän kansoista olivat 
he ainoat, jotka pystyivät liikkumaan merellä. Kun muistetaan 
tämä seikka, tuntuu aivan luonnolliselta, että Skandinaavian ja 
Tanskan sadustossa jo ennen Venäjänvallan perustamista puhu
taan näiden kansojen retkistä Itämeren lännenpuolisiin maihin *).

Arapialaisen kaupan muisto suomalaisten kansain alalla on 
säilynyt rahalöydöissäkin, joita aikojen kuluessa on tehty kai
kissa Itämeren maakuntain osissa. Useimmat löydetyistä rahoista 
ovat täälläkin joutuneet hukkaan. Ainoastaan vähäinen määrä 
011 niitä tieteelle korjattu. Minkäänlaista täydellistä luetteloa 
näistä löydöistä emme yritäkkään tekemään, sillä tiedot niistä 
ovat vaillinaiset ja useat suuret löydöt, joissa rahoja kertomuk
sien mukaan on ollut sadoittain, ovat joko kerrassaan taikka 
ainakin suurimmaksi osaksi joutuneet tietämättömiin. Siellä täällä 
kirjallisuudessa tapaamiemme tiedonantojen mukaan on vanhin 
Itämeren maakunnissa löydetty arapialainen raha leimattu v. 762, 
nuorin 011 vuodelta 1011. Kahdeksannelta vuosisadalta mainitaan 
niitä kaikkiaan kymmenkunta, yhdeksänneltä kolmattakymmentä, 
useimmat rahat (noin 70) ovat 900-luvulla leimattuja, seuraavan 
vuosisadan alkukymmeneltä tunnetaan vaan kolme kappaletta. 
Huomautamme vieläkin, että nämät tiedot, ollen tilapäisiä ja kä
sittäen ainoastaan osan myöhempien aikojen löytöjä, eivät pysty 
todistamaan itämaisen kaupan koko merkitystä Itämeren suoma
laisten kansain historiassa. Jonkunlaisia viittauksia arapialai
sen kanpan ijästä ne kuitenkin tarjoavat, ja ollen melkein kaikki 
eri vuosilta todistavat ne sen katkeamatonta pitkittymistä enem
män kuin kahden vuosisadan kuluessa2).

>) Vrt. II. Савельеву m. p., s. CLVI— CLXIII.
2) Tietoja Itämeren maakuntain tähän kuuluvista rahalöydöistä olen 

saanut seuraavista teoksista: Fr. Kruse, Necrol. D, s. 8— 10; Verh. dergel. 
Estn. Ges. I, H. 1, s. 6 8 -7 2 , H. 2, s. 77— 78; II, H. 1, s. 84—85, H. 2, s. 
78—79; Sitzungsber. d. gel. Estn. Ges. */u 1870 (s. 95—96), ‘ / 1  1871 (s. 23), 
•/,„ 1871 (s. 6 8 -6 9 ) , ‘ / 3  1876 (s. 71), 1883 (s. 99); H. E . Hartmann, Das
vaterl. Museum zu Dorpat (Verh. d. gel. Estn. Ges. VI), s. 173—75, 178, 
189, 190, 192; J. B. Holzmayer, Osiliana III (Verh. d. gel. Estn. Ges. X), s. 
5; Jahresverh. d. Kurl. Ges. II, s. 395—400. — Hukkaan joutuneista isoista
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Itämaisen kaupan tärkeä historiallinen merkitys on siinä, 
että se on yhdistänyt Pohjois-Venäjän kansoja toisiinsa ja siten 
valmistanut maa-alaa senraavan ajan tapauksille. Minkäänlaista 
valtiollista yhteyttä ei näillä kansoilla vielä tähän aikaan ol
lut. Heidän yhteiskunnallisistakaan oloistaan ei tiedetä mitään. 
Nestorin mukaan olivat sekä slaavilaiset että suomalaiset kan
sat jakauneet eri heimoihin, jotka eivät olleet missään valtiolli
sissa suhteissa toisiinsa. Jos on lupa sovittaa myöhempiä tietoja 
vanhempiin aikoihin, niin voidaan olettaa, että eri heimoilla oli 
omat päällikkönsä eli vanhimpansa, jommoisia ainakin Itämeren 
Suomalaisilla saksalaisen valloituksen aikana mainitaan. Niin 
kauvan kun olot olivat rauhallisia ja kauppayhteyttä voitiin kat
keamatta ylläpitää, kävi tällainen hajanainen asiain tila päinsä. 
Mutta ulkoapäin ahdistavaa vihollista vastaan ei tämäntapainen 
yhteys tarjonnut riittävää suojaa. Yhteinen vaara ja yhteisin 
voimin puolustettavat kauppaedut pakottivat kansat lähemmin 
liittymään toisiinsa ja vihdoin IXdlä vuosisadalla yhtymään tär
keään valtiolliseen liittoon, jonka seurauksena oli Venäjänvallan 
perustaminen. Järjestetyn yhteiselämän tarve tuli näille kansoille 
ulkonaisten olojen pakosta välttämättömäksi, ja senvuoksi omis
tivat he entisiltä vihollisiltaan ne valtiollisen ja kehittyneemmän 
yhteiskunnallisen elämän muodot, joita he eivät itse pystyneet 
saamaan toimeen.

Edellisessä olemme koettaneet osottaa, että Itämeren idän- 
puoliset kansat Hermanarikin ajoista asti olivat olleet yhtä mittaa 
tekemisissä Germaanien, varsinkin Skandinaavian kansojen, kanssa. 
Todennäköisenä olemme lausuneet senkin arvelun, että joku osa

rahalöydöistä länsisuomalaisten kansain alalta olemme jo  maininneet Laa
tokan rannalla tehdyn suuren löydön. V. 1797 löydettiin Vasili-Ostrovalla 
Pietarissa iso joukko arapialaisia rahoja. Karusen pitäjäässä Viron Lääne- 
maalla löydettiin v. 1685 iso aarre, jossa oli kufilaisia, saksalaisia ja  anglo
saksit rahoja (Minutoli, m. p., s. 43). Tallinnan seuduilla saatiin talteen v. 
1813 useiden hopeakalujen ohessa kokonaisia ja  lohotuita arapialaisia rahoja, 
ja  Göttingenissä säilytettiin v. 1843 arapialaisia rahoja, joista 12 oli ko
toisin Tallinnan lähistöltä (Minutoli, m. p.). Kuurinmaalla löydettiin v. 
1796 Libaun kaupungin läheltä vaskiastiallinen arapialaisia rahoja, jotka 
painoivat kolme naulaa, mutta sulatettiin kaikki. Lähellä Grobinin kaupun
kia tavattiin samana vuonna toistasataa saviastiaan pantua kufilaista ra
haa. Noin v. 1790:n paikoilla löydettiin Riian kaupungin lähistöltä 36 ara- 
pial. rahaa (Minutoli, m. p., s. 43, 6 2 -6 3 ).
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näitä muukalaisia Hermanarikin jälkeisinäkin aikoina eli ehkä 
siirtolaisten tavoin suomalaisten kansain keskuudessa tahi aina
kin niiden välittömässä naapuruudessa. Luonnollista on silloin, 
että he, ollen laajalti tunnettuja kauppijaita, varhain tulivat 
osallisiksi ennen kerrottuun kauppaankin. Jo Jordaneksen ai
kana mainitaan Skandinaavian Svealaiset etevänä kauppakansana, 
ja heidän sanotaan lähettävän lukemattomain kansain kautta 
kauneudestaan mainioita mustia nahkoja Roomalaisille 1). Mistä 
maasta nämät nahat olivat kotoisin, on jäänyt mainitsematta, 
mutta mahdotonta ei ole, että Skandinaavilaiset. keräsivät niitä 
Itämeren idänpuolisiltakin kansoilta, ja Keski-Euroopassa asu
vien kansojen kautta nämät kallisarvoiset kauppatavarat luulta
vasti eri kauppateitä myöten sitten kulkeutuivat Välimeren mai
hin 2). Jos tämä olettamuksemme on oikea, olisivat Skandinaa
vian asukkaat jo Jordaneksen aikana olleet osallisina siinä kau
passa, jota Venäjän kansat keskenänsä kävivät. Näin varhain 
he eivät kuitenkaan liene liikkuneet Venäjän sisäosissa, vaan 
tulivat luonnollisesti ensin yhteyteen rannikolla asuvien suoma
laisten kansain kanssa. Verraten aikaisin näyttävät kuitenkin 
Sisä-Venäjänkin alat auvenneen Skandinaaviluisten kauppatoi- 
melijaisuudelle. Sitä todistaa sekin, että nimi Ruotsit, jolla Suo
malaiset ensin Skandinaavian Germaaneja nimittivät, jo IX: 1 la 
vuosisadalla on näiden kauppijasten yleisenä nimityksenä sekä 
slaavilaisten että itämaisten kansojen keskuudessa. Nimen siir
tyminen niin kauvas itäänpäin todistaa, että itse kansakin jo 011 
ehtinyt siellä tulla tunnetuksi.

Ja tämä Germaanien aikuinen tutustuminen idempänä ole
viin maihin ei ole mitään muuta, kuin luonnollinen seuraus edulli
sesta kaupankäynnistä, johonka vielä yhdistyi saaliin- ja voiton- 
himo. Se käy selville niistä tiedoista, jotka Nestor antaa Ve
näjänvallan perustamisesta, ja sitä vahvistavat kreikkalaisten 
sekä arapialaisten kirjailijain kertomukset.

') Jordanes, cap. III: „alia vero gens ibi (Skandinaaviassa) moratur
Suehans, —  .h i  quoque sunt, qui in usibus Romanorum sappherinas
pelles commercio interveniente per alias innumeras gentes transmittunt, 
famosi pellium decora nigridine“. — Sappherinus-sanan merkitys on tun
tematon; saphirinus keskiajan latinassa merkitsee sinistä (caeruleus).

2) Vrt. C. F . Wiberg, De klassiska folkens förbindelse med norden 
och inflytande på dess civilisation, Stockholm 1868, s. 28 seur.
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Venäjänvallan perustamisesta kertoo Nestor näin:
„V. 6367 (859) tulivat Yarjaagit meren takaa ja ottivat ve

roa Öudeilta ja Slovêneilta, Merjalaisilta, Vesseiltä ja Krivi- 
ceiltä.“ Katsaarit taas verottivat etelämpänä asuvia slaavilai
sia kansoja. Sitten hän jatkaa:

„V. 6370 (862) karkoittivat he Yarjaagit meren taakse, ei
vätkä antaneet heille veroa, vaan alkoivat itse hallita itseänsä. Ja 
ei ollut heillä oikeutta, suku nousi sukua vastaan, ja heidän vä
lillänsä oli riita ja eripuraisuus, ja he alkoivat käydä sotaa kes
kenänsä. Ja he sanoivat toisillensa: Etsikäämme ruhtinas, joka 
hallitsisi meitä ja tuomitsisi oikeuden mukaan. Ja he menivät 
meren yli Varjaagien, Russien luo, sillä niin kutsuttiin näitä Var- 
jaageja Russiksi, niinkuin toisia kutsutaan Svealaisiksi, toisia 
N orjalaisiksi, toisia A nglianeiksi, toisia G o o t ila is ik s i1). 
Ja Öudit, Slovênit, Krivicit ja Vessit sanoivat Russille: Meidän 
maamme on suuri ja hedelmällinen, mutta siinä ei ole järjestystä, 
tulkaa hallitsemaan meitä ja olemaan meidän ruhtinainamme. Ja 
kolme veljestä valittiin seurueinensa, lie ottivat koko Russin mu
kaansa ja tulivat. Vanhin Rurik asettui Novgorodiin, toinen 
Sineus Valkeajärvelle, mutta kolmas Truvor Izborskiin. Näiden 
mukaan sai Russin maa, nimittäin Novgorod, nimensä. Novgoro
din varjaaginsukuiset miehet ovat täten saaneet alkunsa, ennen 
olivat he (Novgorodilaiset) Slovêneja. Kahden vuoden kuluttua 
kuoli Sineus ja hänen veljensä Truvor, ja Rurik otti vallan hal
tuunsa ja antoi miehillensä kaupunkeja, yhdelle Polotskin, toi
selle Rostovin, kolmannelle Valkeajärven. Näihin kaupunkeihin 
ovat Varjaagit tulleet asumaan, mutta aikuisempina asukkaina 
olivat Novgorodissa Slovênit, Polotskissa Krivicit, Rostovissa 
Merjalaiset, Valkeajärvellä Vessit, Muromassa Muromalaiset. 
Kaikkia näitä hallitsi Rurik“ . 2)

Näin kuuluvat Nestorin kronikassa säilyneet Venäjänvallan 
syntysanat. Harva tieteellinen kysymys on antanut aihetta 
niin moniin toisistansa eroaviin mielipiteisiin ja synnyttänyt niin 
paljon oppinutta riitaa, kuin näiden sanojen selvittäminen. Ja

*) — — „идоша за море къ Варягомъ, к Руси, сице бо тш звахуся lia- 
рязи Русь, яко се друзии зовутся Свие, друзии же Урмане, Анъгляне, друзш Гъте, 
тако и си“.

2) Лавр. Л., v. 6367, 6370 (s. 18—20); C. W. Smith, Nestors russiske 
Kranike, s. 29.
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kuitenkin on Nestorin kertomus vallan selvä ja lausuu vaan yksin
kertaisen historiallisen totuuden, joka on luonnollinen seuraus 
vanhemmista oloista ja varsin hyvin soveltuu seuraavan ajan his
toriallisiin tietoihin, kun sitä vaan tyynesti ja puolueettomasti mal
tetaan tarkastaa. Sille, joka tuntee Kumikin ja Thomsenin Venä
jänvallan perustamista koskevat etevät teokset4), joidenka kautta 
niinsanottu „varjaagilaiskysymys“ voidaan pitää ratkaistuna, ei 
Nestorin kertomuksessa, ajanmääräyksiä ja muutamia runollisen 
mielikuvituksen synnyttämiä pikkuseikkoja lukuunottamatta, mi
kään tärkeämpi asia ole mahdoton. Mutta ennenkuin ryhdymme 
Nestorin kertomia tapauksia tarkastamaan, mikäli ne ainettamme 
koskevat, mainitsemme muutaman sanan hänen kertomuksessaan 
esiytyvistä kahdesta kansasta. Ne ovat Bussit ja Varjaagit.

Rus-niminen kansa, jolle Nestor antaa niin tärkeän sijan 
Venäjänvallan perustamisessa ja jonka syntyperästä löytyy koko
nainen tulva kirjallisuutta, tavataan historiallisissa lähteissä ensi 
kerran v. 839. Troyesin piispa Prudentius mainitsee sen silloin muo
dossa Rhos, ja hänen kertomuksestaan käy selville, että tällä kan
salla tarkoitetaan Svealaisia2). Byzantilaisten kirjailijain IX:llä 
ja X:llä vuosisadalla mainitsema 7Jwc (jonkun kerran myös ‘Povaioi) 
tarkoittaa samoin Skandinaaveja ja vastaa merkitykseltään Länsi- 
Euroopassa siihen aikaan esiytyviä Normanneja. Aivan samassa 
merkityksessä käyttävät arapialaisetkin kirjailijat iüüs-nimeä3). 
Kaikki ulkomaalaiset lähteet viittaavat siten Bussien skandinaa- 
vilaisperäisyyteen, ja nekin muistot, jotka tästä kansasta ovat 
Venäjää koskevissa vanhimmissa historiallisissa lähteissä säily
neet, todistavat kieltämättä, että Nestor, johtaessaan Venäjän
vallan perustajat Skandinaaviasta, on vaan lausunut kumoomatto- 
man historiallisen totuuden. Dnjepr-joen putousten nimet, jotka 
Constantinus Porphyrogennetos luettelee vuoden 950:n paikoilla, 
voidaan kaikki selittää muinaisskandinaavilaisen kielen avulla4).

') E . Kunik, Die Berufung der Schwedischen Rodsen durch die Fin
nen und Slawen I, II, St. Petersburg 1844—45; V. Thomsen, Ryska rikets 
grundläggning, Stockholm 1882.

2) Annales Bertiniani (Prudentii Trecensis annales; Perte, Monum. 
Germ, histor. I, s. 434); E . Kunilc, m. p. II, s. 195 seur.; V. Thomsen, m. 
p., s. 24— 29.

3) V. Thomsen, m. p., s. 29—50,
*) V. Thomsen, m. p., S. 50—64.
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Vielä merkillisemmän todistuksen siitä, että Russien kotipaikka 
011 etsittävä Skandinaaviasta, tarjoovat henkilönnimet, joista Ve
näjän historian ensi vuosisadalla mainitut melkein kaikki ovat 
skandinaavilaisia. Thomsen selittää näistä nimistä noin satakun
nan muinaisskandinaavilaisiksi. Vanhojen riimukirjoitusten no
jalla on hän vielä tehnyt sen tärkeän huomion, että verraten 
suurin osa puheenalaisia nimiä oli käytännössä etenkin Uplan- 
nissa, Södermanlannissa ja Itägöötinmaalla ') Kaikki nämät sei
kat todistavat siten, että Russit kansallisuudeltaan ovat Skandi
naavilaisia, tarkemmin määriteltynä Ruotsalaisia, ja kotoisin etu
päässä siltä rantaseudulta, joka on Skandinaavian itärannikolla 
Suomenlahden kohdalla.

Ei mikään skandinaavilainen heimo ole nimittänyt itseänsä 
Rus-nimellä. Tämä nimitys ei olekkaan syntynyt Skandinaa- 
viassa, vaan Itämeren itäpuolella. Siinä piilee nimi R uotsi 
(Ruotsalainen), joka tavataan kaikissa länsisuomalaisissa kie
lissä ja niissä merkitsee, kuten tunnettu on, suomalaisten kan
sain läntisiä merentakaisia naapureita. Skandinaavilaiset tulivat 
Itämeren itärannikolla tietysti ensin yhteyteen suomalaisten kan
sain kanssa, joiden hallussa meren rannikko oli. Suomalaisilta 
saivat he nimen Ruotsi, jota sitten slaavilaisetkin kansat rupesi
vat näistä tulijoista käyttämään. Sillä tavalla tuli Ruotsi eli 
Rus Skandinaavien yleisnimeksi koko Venäjällä. Ollen ensi alussa 
vaan hallitsevan kansanluokan nimenä, siirtyi se ajan oloon itse 
kansankin nimeksi ja levesi Kreikkaan, itämaille, Saksaan, vie
läpä itse Skandinaaviaankin. Sillä tavalla on Ruotsi (Slaavi
laisten Rus) saanut sen merkityksen, joka sillä vieläkin on muo
dossa „Ryssä“ .

Vaikeampi on sanoa, mistä suomalaiset kansat saivat Ruotsi- 
nimen, sillä alkujaan ei tämä nimi ole suomalaisperäinen. Thom
sen arvelee, että se voisi johtua sanasta roj>er (ro J>in) =  soutu 
eli meriretkelle lähtö kuninkaan vaatimuksesta („rodd, utfart till 
sjöss i leding“). Tällä nimellä kutsuttiin muinoin Uplannin ja 
Itägöötinmaan meren rannalla olevaa osaa — sitä seutua, jonka 
riimukivissä useimmat Venäjän henkiiönnimistä tavataan — sen- 
vuoksi, että sen asukasten tuli sodan aikana asettaa laivamiehiä. 
Tämän seudun asukkaat, purjehdittuansa Itämeren itäpuolelle,

V. Thomsen, m. p., s. 64—71.
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kutsuivat itseänsä ammattinsa mukaan mahdollisesti nimellä ro j>s- 
mæn, roJ)s-karlar (laivamiehet), josta Suomalaiset muodostivat 
Ruotsi-nimen (). Jos tämä mielipide on oikea, niin lienee Ruotsi- 
nimi Hermanarikin aikoja nuorempi, sillä sen alkuperä edellyttää, 
että suomalaiset kansat tämän nimen siirtyessä heidän kieliinsä 
jo asuivat meren rannalla.

Nimeä Varjaagit (Варяги) käyttää Nestor selvästi Skandi
naavian asukasten yhteisnimenä. Russit, Svealaiset, Norjalaiset, 
Anglianit (joko Englannin asukkaat tahi Slesvigin Anglit) ja 
Gootilaiset (luultavasti Gotlannin asukkaat) mainitaan itsekukin 
pienempänä varjaagilaiskansan osana. Sama nimi tavataan by- 
zantilaisissa lähteissä muodossa ßctQayyoi ja merkitsee erästä 
Konstantinopolissa sijaitsevaa henkivartija-väestöä, joka oli ko
koonpantu pääasiallisesti Skandinaaveista ja mainitaan ensi ker
ran v. 1034. Tämä nimitys on usein asetettu yhteyteen foederati- 
nimen kanssa, jolla tarkoitetaan byzantilaisessa sotajoukossa 
111:11a ja LY: lia vuosisadalla palvelevaa gootilaista palkkasotu
rien osastoa, ja väitetty, että varangit oli näiden sotilasten 
kansallinen germaanilainen nimitys. Thomsen on kuitenkin usei
den historiallisten asiakirjain nojalla varsinkin XL:Itä vuosisadalta 
todistanut, että varangit itämailla eivät alkujaan merkitse mi
tään sotilaskuntaa, vaan tätä nimitystä käytetään XLllä vuosi
sadalla, aivan samoin kuin ennen nimeä сРыс ( 'Povoioi)  merkitse
mään Skandinaavilaisia tahi vielä tarkemmin Ruotsalaisia. Vasta 
myöhemmin tuli se merkitsemään sotaväen osastoa, joka oli ko
koonpantu Pohjois-Euroopalaisista yleensä. Arapialaisten kirjai
lijain Varank-nimellä on niinikään yksinomaan sama kansatieteel
linen merkitys.

Skandinaavisissa lähteissä væ rin g j ar (yksik. væringr, myö
hemmin ja useammin væringi) merkitsee useimmiten vaan Kreikan 
sotaväessä palvelevia Skandinaaveja. Merkitykseltään on tämä 
nimitys siis puoleksi muukalainen, mutta johtonsa puolesta sel
västi skandinaavilainen. Tätä seikkaa ei voi selittää muuten, 
kuin olettamalla, että tämä nimitys on syntynyt Skandinaavian 
ulkopuolella, mutta germaanilaisen kansan keskuudessa. Thom
sen on tässäkin asiassa mielestäni lausunut viimeisen sanan. Hän 
johtaa nimittäin tämän nimen muinaisskandinaavilaisesta sanasta

') V. Thomsen, m. p., s. 80—89.
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vå r (monikossa: vårar) =  „uskollisuuden vakuutus“ . Siitä 
saatiin ensin muoto vår in g (myöhemmin væring), joka mer
kitsi „turvan saanutta“ eli „sitä, jonka asema on turvattu“ . 
Tämä nimitys syntyi Itämeren itäpuolella asuvien Ruotsien kes
kuudessa, jotka sitä käyttivät meren toisella puolen asuvista 
heimolaisistaan tahi ainakin niistä Ruotsin asukkaista, jotka liik
kuivat heidän maassansa. Jo itse nimi todistaa samalla sitä 
edullista asemaa, joka näillä muukalaisilla Venäjällä asuvien 
heimolaistensa kesken oli, ja sitä vahvistavat muutkin seikat. 
Venäjällä tuli tämä nimi käytäntöön luultavasti samaan aikaan, 
jolloin Ruotsien herruus siellä alkoi. Slaavitkin omistivat myö
hemmin saman nimen ja alkoivat käyttää sitä yleisnimenä Skan- 
dinaavian asukkaista, varsinkin Ruotsalaisista, jommoisena sitä 
Nestorkin käyttää. Venäjältä siirtyi tämä nimitys sitten Kreik
kaan ja itämaille, syrjäyttäen siellä vanhemman Russien nimen 
sitä myöten, kun Venäjän Russit slaavilaistuivat. Myöhemmässä 
sotilaskunnan merkityksessä sama nimi ajan oloon tuli Skandi- 
naaviassa tunnetuksi luultavasti niiden Varjaagien kautta, jotka 
Konstantinopelissa jonkun aikaa sotamiehinä palveltuaan sieltä 
kotimaahansa palasivat. Siten on selitettävä tämän nimen esiy- 
tyminen ja merkitys islantilaisessa sadustossa *).

Siinä ovat lyhyesti kerrottuina ne tulokset, joihinka meidän 
aikamme tutkimus on päässyt Russien ja Varjaagien syntyperästä. 
Molemmat nämät nimet ovat syntyneet Itämeren itäpuolella ja 
ovat alkujaan skandinaavilaisia, vaikka edellinen kerrassaan ja 
jälkimmäinenkin suurimmaksi osaksi menetti alkuperäisen merki
tyksensä sen mukaan, kuin historialliset olot Venäjällä kehit
tyivät.

Ryhdymme nyt tarkastamaan kronikankirjoittajan mainit
semia muita seikkoja.

Olemme jo ennen viitanneet siihen, että Nestorin kronolo
giset määräykset eivät voi olla oikeat. Varjaagien tulo „meren 
takaa“ ja veronotto useilta toisistaan erillään laajalla alalla 
asuvilta kansoilta, joista jokainen tietysti täytyi erikseen tai
vuttaa veroa maksamaan; samojen veronottajain karkoittaminen ; 
ensin sisälliset rettelöt, vieläpä sodatkin Itämeren idänpuolisten 
kansojen kesken ja sitten jonkunlaisen liiton muodostuminen

’) V. Thomsen, m. p.. s. 93—107.
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siellä; karkotettujen Varjaagien kutsuminen takaisin ja kolmen 
veljen asettuminen eri osiin vierasta aluetta — ne kaikki ovat 
niin suuria ja tärkeitä tapahtumia, että ne meidänkään aika
namme tuskin voisivat tapahtua kolmen vuoden kuluessa, saa
tikka sitten IX:llä vuosisadalla niin kehittymättömissä yhteis
kunnallisissa oloissa, kuin näiden kansojen olivat. Selvää on, 
että jokaisen luetellun tapauksen välillä kului pitempi aika. 
Nestor, joka kirjoitti ehkä n. 250 vuotta myöhemmin, on Ve
näjän oloja kuvatessaan, ainakin vanhimmilta ajoilta, lähteenä 
käyttänyt aikansa suullista traditsioonia. Aikuisempia kirjallisia 
muistoonpanoja, muutamia byzantilaisia asiakirjoja lukuunotta
matta, ei hänellä tiettävästi ole ollut*). Kronikkansa on hän 
varustanut vuosiluvuilla, mutta tapausten määrääminen niin van
hoina aikoina oli vaikea, sillä suullinen tarina ei yleensä vä
litä ajanmääräyksistä. Senvuoksi täytyi hänen jollakin ta
valla sovittaa vanhemmat tapaukset kertomukseensa, ja hän 
näyttää läjänneen kaikki, mitä tiesi Venäjän sisällisistä oloista 
ennen Rurikin aikoja, vuoteen 862, josta lähtien hänen krono
logiset tietonsa saavat varmemman perustuksen nähtävästi by- 
zantilaisten lähteiden nojalla2).

Mutta vaikka Nestorin ajanmääräykset Venäjän historian 
alussa eivät pidä paikkaansa, sisältää se tarina, jonka hän Venäjän
vallan perustamisesta on kronikkaansa kirjoittanut, historialle 
tärkeitä viittauksia siitä, millä tavalla valtiollinen elämä Itä
meren idänpuolisten suomalaisten ja slaavilaisten kansojen kesken 
alkoi. Nestorin Varjaagit, jota nimitystä hän käyttää oman ai
kansa merkityksessä, eivät ole mitään muuta, kuin niitä ger
maanilaisia, etusijassa ruotsalaisia, siirtolaisia, joita epäilemättä 
jo kauvan ennen näitä aikoja oli Itämeren idänpuolisissa maissa 
asunut3). Nämät suomalaisten kansain „Ruotsit“ tutustuivat 
kauppamatkoillaan Sisä-Venäjän oloihin nähtävästi jo hyvin var
hain. Historiallisissa lähteissä heitä tosin ei mainita, ennenkuin 
pari vuosikymmentä ennen Venäjänvallan perustamista, mutta sil-

‘ ) C. W. Smith, m. p., s. 9— 10.
! ) Vrt. A. L . Schlözer, Nestor I, s. 13—14; H. Карамзинъ, IlcTopia го

сударства poccificaaro, издан, шестое, СПБ. 1851, I, s. 52—54.
a) Vrt. F . M. Franzén, Om Ryska namnets och Rikets ursprung af 

ett Svenskt, i Ryssland bosatt folk, vid namn (Rhos Kongi. Vitterh. Hi
storie och Antiquitets Acad. handlingar XIII, s. 29— 112).
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loin (v. 839) liikkuvat he jo Konstantinopelissa saakka. Myöhem
mistä tällaisista retkistä voimme päättää, että matka nytkin teh
tiin pitkin Djnepr-virtaa Mustallemerelle ja sieltä Kreikan kei
sarikunnan pääkaupunkiin1). Näin laajan matkan suoritta
minen läpi koko Venäjän valtakunnan todistaa jo semmoisenaan, 
että Venäjän olot ja kansat eivät enää silloin voineet olla Rus- 
seille outoja.

Arapialaiset kirjailijat antavat niinikään selviä viittauksia 
Russien aikaisesta tutustumisesta Volgan ja Kaspianmeren seu
tuihin. Heidän kertomuksistaan käy yleensä selville, että Russit 
pitkin Venäjän jokia olivat erittäin vilkkaassa kauppayhteydessä 
Bolgaarin ja itämaiden kanssa ja aina kulkivat näille maille aluk
silla. Pohjois-Venäjän kansoilta kokosivat he etusijassa tur
kiksia ja kuljettivat niitä itämaille sekä Välimeren maihin. 
Myöskin miekat ja slaavilaiset orjat mainitaan niiden kauppa
tavaran joukossa, jotka Russien kautta levisivät etelän kan
soille. Tärkeä tätä kauppaa valaiseva seikka on Ihn Rostehin 
tiedonanto, että Russit Bolgaarissa ja Itilissä luovuttivat tava
ransa rahaa vastaan. Siten selviää se ääretön paljous ara
pialaisia rahoja, joka on löydetty Skandinaaviassa, varsinkin 
Ruotsin itäisissä maakunnissa. Konstantinopelissa oli Russeilla 
myös kauppasuhteita, mutta siellä he näyttävät käyneen pää
asiallisesti vaihtokauppaa. Senvuoksi löydetäänkin hyzantilaisia 
rahoja, arapialaisiin verraten, jotenkin vähän 2).

Useimmat arapialaiset historioitsijat ja maantieteilijät (Ihn 
Fadian, Masudi, Ihn Rosteh y. m.) kirjoittivat teoksensa 900- 
luvun alussa ja myöhemmin. Mutta ainakin yksi heistä, Ihn 
Chordâdbeh, sepitti laajan teoksen, jonka nimi on „teiden ja 
valtakuntain kirja“ , IX:llä vuosisadalla. Tiedot tämän teoksen 
kirjoittamisajasta ovat eroavia. Harkavi tuli siihen päätökseen, 
että teos on kirjoitettu vuosien 866—74:n välillä, mutta uusim
pien tutkimusten mukaan on se tapahtunut jo hedschran vuosien 
230—234:n välillä eli vuosina 844— 493). Tämä teos on mer

') Yrt. V. Thomsen, m. p., s. 24—26.
2) Д. А. Хволъсопъ, m. p., s. 35—36, 160—61; V. Thomsen (Ryska rik. 

grundl., s. 77— 78) laski v. 1882 Skandinaaviassa löydettyjen arapialaisten 
rahojen lukumäärän nousevan yli 23:n tuhannen.

3) M. J. De Goeje, Kitâb al-masâlik wa’l-mamâlik (Liber viarum et 
regnorum) auctore Abu’l-Kâsim Obaidallah ibn Abdallah ihn Khordâdhbeh, 
Lugduni-Batavorum 1889, s. VIII—IX.
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killinen siitä, että siinä ovat tavattavina aikuisemmat Russeja 
koskevat tiedot, kuin missään muissa tähän asti tunnetuissa 
muhammettilaisten kirjailijain teoksissa.

Ibn Chordädbeh sanoo Russien olevan slaavilaista kansaa. 
He kuljettavat Slaavien maan kaukaisimmista osista saukon 
(majavan) ja mustien kettujen nahkoja sekä miekkoja Rooman- 
merelle (Mustan- 1. Välimeren maihin). Rooman ruhtinas ottaa 
heiltä kymmenykset heidän tavaroistansa. Myöskin tulevat he 
alas Donvirtaa myöten Katsaarien pääkaupunkiin, jossa heiltä 
samoin otetaan veroa. Sieltä he laivoilla purjehtivat Kaspian
merelle ja nousevat maalle missä mielensä tekee. Joskus he 
kuljettavat tavaransa kameelien selässä Bagdadiin saakka. Siellä 
ovat slaavilaiset eunukit heidän tulkkinansa *).

Siis toistakymmentä vuotta ennen Venäjänvallan perus
tamista ovat Russit laajoissa kauppasuhteissa itämailla ja Väli
meren seuduilla, vieläpä käyvät kaukaisessa Bagdadissa saakka. 
Näin laaja kauppa ei voi mitenkään kehittyä muutamassa vuosi
kymmenessä. Varmaan tarvitaan siihen pitempiä aikoja.

Skandinaavian Germaanien aikainen yhteys Itämeren idän
puolisten maiden kanssa sekä kreikkalaisten ja arapialaisten kir
jailijain tiedonannot heidän osallisuudestaan siihen laajaan kaup
paan, jota Pohjois- ja Keski-Venäjän kansat jo ennen Venäjän
vallan perustamista keskenänsä ja itämaalaisten kanssa kävivät 
— ne seikat tekevät mielestämme epäilemättömäksi, että Var
jaagien tulo „meren takaa“ ja suomalaisten sekä slaavilaisten 
kansani verotus, jonka Nestor asettaa vuoteen 859, ei ole voinut 
tapahtua yhtenä vuonna, vaan käsittää pitemmän ajanjakson. 
Voimme ajatella, että edullinen kauppa vähitellen aukasi suo
malaiset ja slaavilaiset alat Germaanilaisten vaikutukselle ja 
voitonhimolle. Alussa käytiin ehkä kauppaa kaikessa ystävyy
dessä, mutta vähitellen näyttävät muukalaiset ottaneen sen yli
johdon haltuunsa. Siihen viittaavat sekä arapialaisten kirjaili
jain kertomukset että Ruotsiin keräyneet itämaiset hopea-aarteet. 
Se seikka, että nämät „Ruotsit“, jotka lukumäärältään epäile

■) А. Я. Гаркави, m. p., s. 47— 49; Д. А. Хволъсонъ, m. p., s. 158—59; 
M. J. De Goeje, m. p., s. 115— 16. — Thomsen ei näy tunteneen tätä teosta, 
vaan hän väittää, että arapialaisten kirjailijain aikuisimmat tiedot Rus- 
seista ovat vasta X:n vuosisadan alkupuolelta (Ryska rik. grundl., s. 33).
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mättä muodostivat pienen vähemmistön Suomalaisiin ja Slaavilai
siin verraten, jo varhain saavat jonkunlaisen johtajan aseman 
Itämeren itäpuolella, voi ensi silmäyksellä näyttää kummalli
selta. Siihen voivat tietysti vaikuttaa ulkonaisetkin seikat, 
joita tietojen puutteessa on mahdoton selittää, mutta saattoivat 
syyt olla itse kansojen luonteessakin. Varmaan oli Skandinaa- 
vilaisten sivistys tähän aikaan korkeampi, kuin suomalaisten kan
sain, puhumattakaan Slaavilaisista, jotka asuivat sisämaassa ei
vätkä vielä olleet joutuneet edes meren kehittävän vaikutuksen 
alaisiksi. Se jo tietysti vaikutti olojen muodostumiseen. Ja 
muuten on tässä vaan havaittavana sama ilmiö, joka sekä ennen 
että myöhemmin tunnetaan historiasta, että nimittäin germaani
laisissa kansoissa on historian aamuajoilta saakka ollut enemmän 
yrittelijäisyyttä ja toimintavoimaa, kuin sekä suomalaisissa että 
slaavilaisissa. Ja tämän ajan „Ruotsit“ eivät suinkaan olleet 
suvustaan huonontuneet. Sitä todistaa koko viikinkiajan historia.

Nestorin kertomuksesta tiedämme, että nämät muukalaiset 
jonkun ajan kuluttua tekivät itsensä vastenmielisiksi Länsi-Ve- 
näjän kansoille, ja vihdoin karkoitettiin yhteisin voimin „meren 
taakse“ . Kansojen kesken syntyi siis jonkunlainen kapina ulkoa
päin tulleita sortajia vastaan. Jo yksistään se seikka, että 
kauppa, joka oli näiden kansojen tärkeimpänä tulolähteenä ja 
jonka edut ennen olivat olleet heidän itsensä nautittavina, vähi
tellen siirtyi vierasten käsiin, selittää tyytymättömyyden syyn. 
Nestorin tiedonanto, että „Varjaagit“ verottivat slaavilaisia ja 
suomalaisia kansoja aina Merjalaisiin saakka, ei suinkaan ole 
mahdoton. Verona otettiin luultavasti ensisijassa kaupassa tär
keitä turkiksia, joita näillä erämaiden asukkailla oli runsaasti. 
Mutta kelpasi näille verottajille muukin tavara. Arapialaiset 
kirjailijat 900-luvulla kertovat nimittäin, että Russit kuljettivat 
Bolgaariin muun muassa slaavilaisia orjia, joita he ryöstivät jo
kien rannoilta x). Kun näin meneteltiin silloin, kun Slaavit ja 
Russit jo muodostivat yhteisen järjestetyn valtion, niin on syytä 
päättää, että slaavilaisten ja suomalaisten kansain olot eivät 
olleet edullisemmat siihen aikaan, jolloin yhteiset asiat vielä 
olivat järjestämättä ja ainoastaan kauppa ja voitonhimo saat
toivat kansat toistensa pariin.

*) Ihn Rosteh;  vrt. Хволъсонъ, m. p., s. 35.
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Nestor sanoo „Varjaagien“ tulleen karkoitetuiksi „meren 
taakse“ . Me voimme siitä päättää, että ne ruotsalaiset siirtolai
set, joita meren rantaseuduilla oli asunut jo kauvan sitten ja 
mahdollisesti tähän aikaan asui paikoin sisämaassakin, pako
tettiin poistumaan, ja luonnollisinta olisi ajatella, että he etsivät 
silloin turvaa merellä, purjehtien joko heimolaistensa luokse 
Skandinaaviaan taikka johonkin muualle. Kun yhteinen vihol
linen oli karkoitettu, olisi tietysti vapautuneiden kansojen itsensä 
nyt pitänyt järjestää olonsa sellaisiksi, etteivät muukalaiset enää 
olisi voineet heidän sisällisiä olojansa häiritä. Mutta järjestettyä 
valtioelämää eivät nämät erikieliset ja erisukuiset kansat pysty
neet perustamaan. Suku nousi sukua vastaan, ja keskinäisen 
sodan vuoksi tulivat olot ehkä vielä huonommiksi, kuin ne ennen 
olivat olleet. Tällä tavalla selittää Nestor syyn, miksikä nämät 
kansat ensin tekivät liiton keskenänsä ja sitten päättivät kutsua 
entiset vihollisensa, karkoitetut Varjaagit, hallitsijoiksensa. 
Epäilemätöntä on, että Nestorin ainoana lähteenä tässä on ollut 
kansantarina. Sitä todistaa jo se seikka, että hän antaa kar
kotetulle kansalle nimen Varjaagit ja käyttää sitä Skandinaavi- 
laisten yhteisnimenä. Se merkitys tällä nimellä oli jo Nestorin 
aikana Venäjän kansojen kesken, mutta ei vielä Venäjänvallan 
perustamisen aikana, niinkuin ennen Thomsenin mukaan olemme 
osottaneetг). Sisällisiä rauhattomuuksia saattoi kyllä syntyä 
näiden kansojen välillä, kun yhteisestä vihollisesta oli päästy, 
ja liitonkaan muodostuminen keskinäisten rettelöiden jälkeen ei 
ole mahdoton, mutta luonnottomalta tuntuu se tiedonanto, että 
vapautuneet kansat sovinnon tehtyänsä heti olisivat kutsuneet 
hallitsijaksensa saman kansan, joka vähää ennen yhteisillä pon
nistuksilla oli saatu karkoitetuksi. Meidän käsityksemme mu
kaan Nestorin kertomus tässä kohden on vaan slaavilainen ta
rina, joka jollakin tavalla koetti selittää sen seikan, että maan 
hallitsevana väestönä olivat muukalaiset, ja keksi asialle niin 
edullisen muodon, kuin mahdollista. Kansantarina säilyttää his
toriallisten tapausten muiston suurissa piirteissä, mutta yksityis- 
seikat ja kronoloogiset määräykset siinä voivat ajan oloon muut
tua. Jonkunlaisen vertauskohdan tähän — ottaakseni esimerkin 
likeltä — tarjoovat suomalaiset tarinat Isonvihan ajoilta. Niissä

*) Vrt. C. W. Smith, m. p., s. 215 seur.
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kerrotaan, ainakin Pohjois-Suomessa yleisesti, historiallisia ta
pauksia, jotka ovat toista sataa vuotta vanhempia, samoinkuin 
niitäkin muistoja, jotka ovat säilyneet vuosien 1808—09 sodasta. 
Nestor koetti selittää aikaa, joka oli hänestä loitompana, kuin 
Isoviha meistä, ja kirjoitti muistoon, mitä hänen aikalaisensa 
Kijevissä — siis kaukana selitettävien tapausten tanterilta — 
tästä ajasta tiesivät kertoa. Jälkimaailma on hänelle kiitol
linen siitä, että hän niin on tehnyt, sillä hänen kirjaanpanonsa 
Venäjänvallan perustamisesta sisältää, lukuunottamatta vähäpä- 
töisempiä sivuseikkoja, tärkeän historiallisen totuuden.

Siitä käy nimittäin selville, että samat Russit, jotka 
voitetut kansat olivat pakottaneet maasta lähtemään, jonkun 
ajan kuluttua saapuvat suurin joukoin takaisin, saavuttavat Itä
meren itäpuolella varman ja pysyväisen aseman sekä perustavat 
siellä valtakunnan, jonka kautta Itä-Euroopan olot muutaman 
vuosisadan kuluessa saavat toisen muodon. Se, joka on lukenut 
viikinkiajan historian, tietää, että silloiset Skandinaavit — ja 
Russien skandinaavilainen sukuperä on Nestorin kertomukses
sakin aivan selvä — eivät ole niitä miehiä, jotka yhden vastoin
käymisen vuoksi jättävät ehkä vuosisatoja nauttimansa edullisen 
aseman, siirtyvät toisille maille ja jäävät sinne ristissäkäsin 
odottamaan, että heidän entiset vihollisensa tulevat kutsumaan 
heitä takaisin. Sellainen olettaminen olisi koko Ruotsalaisten 
vanhimman historian ja terveen järjen vastainen. Tarina tiesi 
Nestorin aikana, että Russien karkoittamista seurasi Itämeren 
idänpuolisissa maissa epäjärjestyksen ja sisällisten sotien aika. 
Kuka takaa, etteivät nämät rauhattomuudet synny juuri siitä 
syystä, että karkoitetut Russit tulevat takaisin ja pyrkivät enti
seen valtaansa näillä mailla? Myönnämme kernaasti, että tämä 
on vaan arvelua, mutta sen puolella on mielestämme kaikki his
toriallinen todennäköisyys. Joka tapauksessa on varma, että 
Russit yhdellä taikka toisella tavalla saavat entisen asemansa 
takaisin ja perustavat Venäjän valtakunnan, niinkuin yleisesti 
Nestorin mukaan oletetaan, v. 862 J).

‘ ) Venäjänvallan perustamisvuodesta ei olla selvillä, vaikka v. 862 
on yleisimmin otaksuttu. E. Bonneil (Russisch-liwländ. Chronographie, 
Comm, s. 2—9) tulee, vertaamalla Nestorin ajanmääräyksiä byzantilaisiin 
lähteisiin, siihen tulokseen, että Rurikin hallitusaika on asetettava vuo
sien 860—70:n vaiheille ja  Varjaagien karkoitus edelliselle vuosikymme
nelle. Vrt. E . Kunik, Die Berufung II, s. 330.
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Kysymys, mistä Russit karkoituksensa jälkeen tulivat, on 
kaavan ollut oppineiden kesken riidanalaisena. Nestorin kerto
muksesta päättäen Rurik veljineen tulee Skandinaaviasta. Itses
sään se ei ole mahdotonta, vaikka mielestämme ei tässäkään 
välttämättömästä tarvitse tarinaa uskoa aivan sananmukaisesti. 
Nestor tiesi, että hänen „Varjaaginsa“ sukuperältään olivat Skan
dinaaveja. Sitä saattoi hän ehkä tarkoittaa, kun hän antoi Ruri
kin ja hänen veljiensä sieltä saapua. Omituinen seikka, joka 
mielestämme viittaa siihen, että Rurik seurueinensa ei tullut 
Ruotsista, on se, että koko Skandinaavian sadustossa, jossa kui
tenkin on niin paljon tietoja Itämeren idänpuolisistäkin maista, 
ei mainita sanallakaan Venäjänvallan perustamista. Ainakaan 
eivät tämän ajan Skandinaavilaiset näy pitäneen tätä tapausta 
likimainkaan niin tärkeänä, kuin monta muuta seurauksiltaan 
paljon vähäpätöisempää retkeä, josta satujen kautta tieto on 
säilynyt. Siinä on mielestämme lisätodistus siihen, että Venäjän 
Russit olivat jo ehtineet skandinaavilaisesta kotimaastaan jonkun 
verran vieraantua tahi ainakin olleet sieltä niin kauvan poissa, 
että heidän toimistansa Ruotsissa tiedettiin verraten vähän.

Suomessa 1600-luvulla kirjaanpantu tarina Kalevanpojista, 
joidenka kanssa Suomen kuningas valloitti koko Venäjänmaan1), 
voisi ehkä säilyttää muiston siitä, että joku seurauksiltaan tär
keä retki historiantakaisena aikana on tehty Suomesta Venäjälle. 
Lindström onkin asettanut tämän tarinan yhteyteen venäläisen 
Rurik-tarun kanssa2). Nestorin tiedonanto, että Varjaagit karkoi- 
tettiin „meren taakse“, ei millään tavalla tee mahdottomaksi sitä, 
että he olisivat paenneet Suomeen. Mutta yhtä suuri mahdolli
suus oli heillä paeta muuallekkin. Pohjois-Virosta on muutamia 
vuosia sitten saatu talteen pari kansantarinaa, jotka ovat selviä 
toisintoja Nestorin kronikasta tunnettua venäläistä tarua. Toi
sessa ovat kolmen veljen nimetkin vielä näkyvissä, vaikka 
muodoltaan virolaistaneina3). Tämäntapaiset tarinat voivat le

’ ) Suomi 1843, s. 77—78.
s) J. A. Lindström, Försök till bevis, att Rurik och hans Vareger 

voro af flnsk härkomst, s. 10—11.
3) Tärinäin pääsisäliys on seuraava: Muinoin eli isä kolmen poi

kansa kanssa yksinäisessä metsätalossa. Metsästä tuli käärme, asui ih
misten kanssa samassa huoneessa ja  toi lapsille leikkikaluja. Vanhin 
veljeksistä oli hurjapäinen, teki toisille paljon pahaa ja  rauhattomuutta;
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vetä kansaan myöhemminkin kirjallisuuden kautta. Ja niin lie
nee näidenkin tarujen laita. Ainoa vanhempi piirre, joka niistä 
kuultaa, on käärmeenpalvelus, mutta sekin 011 ollut Virossa ta
vallinen ilmiö vielä verraten myöhään, ja saattaa paitse sitä olla 
jostakin muusta tarusta kotoisin. Jos puheenalaiset tarinat oli
sivat kansan muistossa säilyneet Kurikin ajoilta, niin voisi olettaa, 
että niistä tiedettäisiin muuallakin, kuin Virossa, sillä ainakin 
ovat Virolaisten eepilliset runot yleensä siirtyneet muidenkin 
länsisuomalaisten kansain aloille ’). Näitä Kurik-tarun toisin
toja ei tunneta mistään muualta, eivätkä ne ole edes Virossa
kaan laajemmalle levinneet. Senvuoksi ne ainakin vastaiseksi 
ovat mielestämme historiallisina todistuskappaleina arvottomia, 
varsinkin kun sana tru  (saksal. treu), joka esiytyy Truvär- 
nimessä, lienee Vironkieleen siirtynyt vasta Saksalaisten aikana.

Muuten ei ole mitenkään mahdotonta, että Russit kapinan 
aikana pakenivat johonkin paikkaan Viron rannikolle ja taas 
jonkun ajan kuluttua palasivat sieltä takaisin. Nestorin tiedon
anto, että heidän pakonsa tapahtui „meren taakse“ , on niin epä
määräinen („meri“ siinä voi tarkoittaa esim. Laatokkaa, Suomen
lahtea, mantereen ja jonkun saaren välistä salmea Viron ran
nikolla, Itämertä y. m.), ettei siitä mitään varmaa voi sanoa.

keskimmäinen veli oli rauhallinen, mutta kavala; nuorin oli rehellinen 
ja  kaikin puolin luotettava mies. Kun veljekset tulivat täysi-ikäisiksi, 
laski käärme heidät menemään ja  antoi heille erotessa nimet: R a h u rik -  
k u ja  (rauhanrikkoja), S in iu s s  (sanoista s in i ja  u ss  =  käärme) ja  Trti- 
var (tru =  luotettava, v ä r  =  isä). Sitten syttyi suuri sota, jossa vel
jekset pääsivät voitolle ja  viholliset pakenivat. Veljeksistä tuli myöhem
min muiden heimojen vanhimpia, ja  he joutuivat vihdoin kuninkaiksi vie
raille maille. Sitzungsber. d. gel. Bstn. Ges. zu Dorpat 1890, s. 70-—71).

Toinen tarina kertoo myös kolmesta veljeksestä, jotka kotikäär- 
meen seurassa kasvoivat voimallisiksi miehiksi. Nuorin heistä oli vah
vin, hän kaatoi karhuja nyrkillänsä; keskimmäistä rakasti käärme enim
män ja  antoi hänelle oman nimensäkkin. Vanhin veljistä etsi aina riitaa, 
eikä voinut elää veljiensä kanssa sovinnossa. Sodan aikana kokosivat 
veljekset muita vahvoja miehiä seuraansa ja  käyttivät silloin aseinansa 
aina isoja puunuijia. Jos nuijat särkyivät, musersivat he viholliset nyr
keillänsä ja  saivat siitä niineksensä „nyrkkimiehet“ (Paustmänner). Sota
taitonsa opettivat he muillekkin. „Nyrkkimiehet“ olivat maineeltansa 
kuuluisat kotimaansa ulkopuolellakin, ja  mainitut kolme veljestä kutsut
tiin vihdoin eteviksi hallitsijoiksi vieraille maille (m. p., s. 89—91).

‘ ) Vrt. K. Krohn, Die geogr. Verbreitung estnischer Lieder (Fen
nia 5, N:o 13).
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Sitä ei kuitenkaan enää tarvitse epäillä, että Russit syntyperäl
tänsä olivat Ruotsalaisia. Mihinkä he kapinan aikana pakenivat, 
sitä emme tiedä, ja yhtä tietämätöntä on sekin, mitenkä he pa
lasivat takaisin ja anastivat entisen herruuden Itämeren itäpuo
lella. Että heidän paluunsa ei tapahtunut sillä tavalla, kuin 
Nestor kertoo, on mielestämme aivan varma.

Nestorin kronikassa säilynyt tarina antaa viittauksia sii
täkin, mikä osa suomalaisilla kansoilla oli Venäjänvallan pe
rustamisessa. Öud-nimellä tarkoittanee kronikankirjoittaja tästä 
tapauksesta puhuessaan yleensä niitä suomensukuisia kansoja, 
jotka asuivat Slovênien lähimmässä naapuruudessa, pääasiallisesti 
heidän länsipuolellansa. Edellisestä tiedämme, että nämät kan
sat olivat: joku hämäläinen heimo slovênilaisalan pohjois- ja 
koillispuolella, sitten Vatjalaiset eli Narovalaiset Inkerinmaalla, 
Virolaiset sekä heidän eteläpuolellansa Liiviläiset ja Kuurilaiset 
nykyisissä Itämeren maakunnissa. Karjalaisillakin on arveltu 
olleen osaa Venäjänvallan muodostamisessa1). Heidän maantie
teellinen asemansa tekee tämän olettamisen todennäköiseksi, sillä 
ainakin osa heistä asui Laatokkaan ja Novgorodiin vievän ylei
sen kulkutien varrella siitä päättäen, että Karjalanpohja islanti
laisessa sadustossa merkitsee Suomenlahden itäistä osaa. Että 
Cud-nimeä tässä on käytetty laajemmassa merkityksessä, käy sel
ville siitä, että russilaiset ruhtinaat, päästyänsä entiseen vaikut
tavaan asemaansa Itämeren itäpuolella, tarinan mukaan jakavat 
alueet niin, että nämät läntisimmät suomalaiset heimot ainakin 
Virolaisia myöten tulevat heidän valtansa alaisiksi. Mahdollisesti 
olivat Liiviläiset ja Kuurilaisetkin osallisina Venäjänvallan perus
tamisessa. Nestor ei heistä tosin puhu mitään, mutta se ei todis
tane paljoa, sillä mainitsematta ovat häneltä jääneet Jäämit ja 
Vatjalaisetkin. Se seikka, että kronikankirjoittaja, joka kuitenkin 
toisessa kohden osasi antaa tarkan luettelon Länsi-Venäjällä 
asuvista kansoista, tässä mainitsee nimeltään vaan muutamia 
heistä, on mielestäni lisätodistus siihen, että kirjoittajan lähteenä 
011 ollut kansantarina, joka ei välittänyt kansatieteellisistä yksi- 
tyisseikoista, vaan sovitti umpimähkään länsisuomalaisiin kansoi
hin yleisesti käytännössä olevan Cud-nimen.

*) O. Hein, De vetere Carelia, s. 2 9 -3 0 .
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Itämeren suomalaisten kansain tämänaikaisesta sivistyskan- 
nasta Slaavilaisiin verraten olemme jo ennen lausuneet ajatuk
semme. Nestorin kertomuksesta selviää, että heidän merkityk
sensä uuden vallan perustamisessa oli slaavilaisenkin käsityksen 
mukaan ainakin yhtä tärkeä, kuin muiden, jotka tässä tapauk
sessa olivat osallisina. Kansojen luettelossa ovat öudit ensim
mäisinä, ehkä maantieteellisen asemansakkin vuoksi, mutta mah
dollisesti siitäkin syystä, että he sekä lukumääränsä että sivis- 
tyksensä puolesta olivat muita kansoja etevämmät. Tämä suo
malaisten kansain etevämmyys ei voinut jäädä Slaavilaisiltakaan 
huomaamatta, sillä esim. meriliike, jonka tärkeyden he tähän 
aikaan varmaan oppivat tuntemaan, oli vielä yksinomaan suo
malaisten kansain käsissä. Kun slaavilainen tarina, selittäessään 
Venäjänvallan perustamista, antoi lähetyskunnan sekä slaavilais
ten että suomalaisten kansain puolesta matkustaa Ruotsiin ja 
siellä valita hallitsijat, niin tässä lähetystössä täytyi Suomalai
silla olla etusija, sillä ilman heitä ja heidän laivojaan ei lähe- 
tyskunta olisi päässyt edes meren toiselle puolelle*).

Mutta paljoa tärkeämpi seikka, jonka kautta suomalaisten 
kansain merkitys tähän aikaan käy selväksi, on se, että kaikki 
kolme ruhtinasta, otettuansa „koko Russin mukaansa“ — siis 
ison seurueen kanssa — asettuvat ensin suomalaisille aloille. 
Lavrentilainen Nestorin käsikirjoitus, josta olemme käännöksenä 
painattaneet tähän kuuluvan kohdan, sanoo tosin, että Rurik tu
lee suoraan Novgorodiin. Mutta jotkut muut kronikan toisinnot 
mainitsevat hänen ensin asettuneen Laatokan kaupunkiin.2) Tässä 
tarkoitetaan niinsanottua „Vanhaa-Laatokkaa“ , joka 011 14:n 
virstan päässä „Uudesta-Laatokasta“ pohjoiseenpäin, Olhavanjoen 
suulla.3) Että Laatokan eteläinen rannikko tähän aikaan oli 
Suomalaisten hallussa on asia, jota ei ole tietääkseni koskaan 
epäiltykään. Truvor asettuu Nestorin mukaan Izhorskiin. Tämä 
paikka on Pihkovasta 26 virstaa länteenpäin erään pienen Peipsi- 
järveen laskevan joen varrella, jota Venäläiset kutsuvat nimellä

') II. Савелъевъ, Мухаммед, нумизмат., s. CLX.
2) Поли. собр. р. Л. I, s. 8; A. ! .. Schlözcr, Nestor II, s. 188; C. 

Соловъевъ, HcTopia Россш съ древн'Ьйших'Ь временъ I, изд. З-тьс, Москва 1857, 
s. 94—95. E . Bonneil, Chronographie, Comm., s. 5.

a) K. Müllenhoff, Deutsche Alterthumsk. II, s. 70 (Uunikin tiedon
annon mukaan); A. L. Schlözer, Nestor II, s. 190.
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„Славянские ключи“ (slaavilaiset lähteet). Joen alkuperäinen 
nimi on kuitenkin suomalainen Isa jok i. Siitä voimme päättää, 
että seudun muinaiset asukkaatkin olivat Suomalaisia. Virolais
ten alue lienee siten Venäjänvallan perustamisen aikana ulottu
nut tänne saakka. Izborsk-nimen on arveltu taas muodostuneen 
skandinaavilaisperäisestä Isa b u rg 1). Truvor asettui siis suoma
laiselle alalle, mutta sellaiseen paikkaan, jossa jo ennen näyttää 
olleen skandinaavilainen siirtokunta. Kolmas veljeksistä Sineus, 
jossa nimenmuodossa Kunik on luullut löytävänsä suomalaista 
vaikutusta, asettui Vessiläisten maahan Valkeajärven kaupunkiin 
samannimisen järven eteläpuolelle, siis kieltämättä suomalaiselle 
alalle hänkin2).

Se seikka, että ruhtinaista jok’ainoa asettuu suomalaisten 
kansain keskuuteen, ei voi mitenkään olla paljas sattumus. Siinä 
on selvä todistus siihen, että suomalaiset kansat tähän aikaan 
muodostivat tärkeimmän osan vastaperustettua valtakuntaa sekä 
että vahvimmat paikat siinä olivat heidän alueillaan. Olhavan- 
joen suulla oleva Laatokan kaupunki, joka Skandinaavian sa
duissa tunnetaan nimellä Aldeigiahorg 1. Aldegjuborg (muodostu
nut suomalaisesta sanasta altokas), 3) oli maantieteellisen ase
mansa puolesta erittäin huomattava paikka. Sen omistajat saat
toivat nimittäin pitää hallussaan koko Novgorodin läntisen kau
pan, joka kävi pitkin Olhavanjokea tämän kaupungin ohitse. 
Paitse sitä oli tämä paikka tärkeä senkin puolesta, että siitä 
voitiin estää lännestäpäin tulevia vihollisia tunkeumasta valta
kunnan sisäosiin. Sekä edellisen että seuraavan ajan tiedot to
distavat, että Skandinaavian viikingit ehtimiseen tekivät retkiä 
Itämeren idänpuolisiinkin maihin, ja läntiset suomalaiset kansat 
ovat myös ennen pitkää riidassa Novgorodin ruhtinasten kanssa. 
Tällaisessa asiain tilassa oli luonnollista, että valtakunnan pe-

') A. Т.. Schlözer, Nestor II, s. 191; E. Pabst, Emma rediviva, das 
ist: Die] altehstnische Göttinn Emma und ihre Sippschaft (Der Kaiserl. 
Universität Dorpat zum 12:ten December 1852), s. 4. — Toinen Isajoki on 
vähän etelämpänä ja  laskee Velikajaan, jota Virolaiset sanovat „Pihkovan 
Emajoeksi“ (vrt. A. C. Lehrber/j, Untersuchungen, s. 189, muist. 1). Emajogi 
tavataan huminoin usean virolaisen joen nimenä. Pernun jokeakin sano
taan .vielä; keskiajan asiakirjoissa Emajoeksi (vrt. Pabst, mainittu teos).

2) E . Kunik, Die Berufung II, s. 135.
3) J. A. Sjögren, Ges. Sehr. I, s. 585, muist. 143.
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rustajat koettivat ottaa haltuunsa sellaiset paikat, joista näiden 
retkeilijäin vallattomuutta voitiin ehkäistä.

Valkeajärven kaupunki Vessien maassa oli varmaan myös 
tämän ajan merkillisimpiä paikkoja Pohjois-Venäjällä. Valkea
järven pohjoispuolella oli äärettömiä metsämaita, joista saatavat 
turkikset tarjosivat seudun asukkaille runsaita tulolähteitä ja 
muukalaisille mieluisia kauppatavaroita. Seksnajokea myöten oli 
täältä helppo päästä Volgan vesistön yhteyteen. Tämän paikan 
muinaista mainetta todistaa sekin, että arapialaiset kirjailijat 
tuntevat sen ja sen asukkaat, mutta eivät mainitse mitään Ves
sien ja Bolgaarin välillä asuvista kansoista. Samojen kirjaili
jain mukaan olikin Valkeajärven seutu Bolgaarien pohjoisen 
kauppaliikkeen loppukohta. Sineuksen asettuminen tähän paik
kaan todistaa vaan sitä, että tämän ajan Russit osasivat käyttää 
hyödyksensä ne edut, jotka valloitetusta maasta olivat saatavina 
ja varsinkin pitää hallussaan edullisen kaupan. Sotaisessakin 
suhteessa oli russilaisvallan vahvistaminen Valkeajärven seuduilla 
tärkeä. Muistettava on, että Katsaarit Nestorin mukaan verot
tivat Venäjänvallan perustamisen aikana eteläisiä slaavilaisia 
heimojaг), ja Bolgaarit liikkuivat kauppamatkoillaan ylisellä Vol
galla saakka. Nyt kun järjestetty valtiollinen elämä oli alkanut 
Länsi-Venäjällä, oli vaan ajan kysymys, milloinka alisen Volgan 
kansain ja tämän uuden valtakunnan kesken riita syntyisi Keski- 
Venäjän herruudesta. Valkeajärven seuduilta voitiin torjua näitä 
kansoja tunkeumasta idästäpäin uuden valtakunnan aloille.

Vaikeampi on sanoa, miksikä kolmas veljeksistä Truvor va
litsi asuinsijaksensa Izborskin. Itämeren rannikolla asuvien suo
malaisten kansain, varsinkin Virolaisten, alammaisuudessa pito 
vaati ehkä vallan kohdistamista Peipsijärven eteläpuolelle, sitä 
suuremmalla syyllä, jos Väinänsuun kansatkin kuuluivat perus
tettuun valtakuntaan. Mahdollisesti tahdottiin myös Izborskista 
pitäen estää etelämpänä asuvia kansoja (Liettualaislättiläisiä) 
pääsemästä Peipsijärvelle ja sieltäpäin ahdistamasta valtakuntaa. 
Henrik Lättiläisen kronikasta tiedämme, että ennen Riian kau
pungin perustamista tavallinen kauppatie kävi Väinäjoelta poikki-

*) Лавр. Л., v. 6367 (s. 18).
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maisin Pihkovaan1). Jos uskallamme olettaa, että tämä kauppa
tie jo Venäjänvallan perustamisen aikana oli olemassa, niin saat
toivat kauppaedutkin houkutella Russeja vahvistamaan valtansa 
Izborskissa. Mainitsimme jo, että tämä paikka mahdollisesti en
nen oli skandinaavilainen siirtokunta. Se oli ehkä myös yhtenä 
syynä siihen, että Izborsk tuli valtakunnan eteläisimmäksi pää
kaupungiksi.

Russit siis alkujaan asettuivat yksinomaan suomalaisille 
aloille sellaisiin paikkoihin, joissa kauppaolot olivat heille edul
liset ja joista sekä kukistetut kansat voitiin pitää alammaisuu- 
dessa että valtakuntaa suojella naapurikansain hyökkäyksiltä. 
Ei yksikään ruhtinaista sijoitu Slaavien keskuuteen. Se tosiasia 
todistaa mielestämme selvästi, että sieltäpäin ei mitään vaaraa
kaan tarvinnut pelätä.

Suomalaisten ja slaavilaisten kansain asema Venäjänvallan 
perustamisen aikana on sellainen, että tämän vallan muodostu
miseen suomalaiseksi näyttää olevan kaikki ulkonainen mahdolli
suus. Lukuisat venäläiset tutkijat, varsinkin tällä vuosisadalla, 
eivät ole tätä seikkaa myöntäneet, yhtä vähän kuin sitäkään, että 
tämän vallan perustajat olivat Skandinaaviasta tulleita muuka
laisia. Ne ovat kuitenkin historiallisia tosiasioita, joita ei mil
lään syillä voida tyhjäksi tehdä, jos Nestorin kertomusta puo
lueettomasti arvostellaan. Sen ovat muutamat itäisen naapuri- 
maammekin historioitsijat tunnustaneet. Niitä oli muun muassa 
usein mainitsemamme Saveljev, joka paitse sitä ensimmäisenä 
huomautti itämaisen kaupan vaikutusta Venäjänvallan muodostu
miseen. Ja jo ennen häntä lausui eräs Porosin niminen tutkija, 
joka muuten kaikissa yksityiskohdissakin näyttää antavan Nes
torin kertomukselle historiallisen arvon, Venäjänvallan perusta
misesta, tarkemmin kuitenkaan mielipiteitänsä perustelematta, näin : 
„Suomalaiset olivat mahtavimmat (господствующими) (Julien, 
Merjalaisten, Vessien, Slovênien ja Krivicien muodostamassa kan-

’ ) Я. X. XI, 7 : „missus e s t  Alebrandus sacerdos in Ugau-
niam, requirere bona mercatorum quondam ante Rige edificationem ablata
euntibus a Duna.versus Plicecowe in vehiculis suis, que Ugaunenses--------
in via rapuerant, que multa erant, nongentis videlicet marcis et amplius 
comparata“.
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saliitossa. Ruhtinaat olivat niitä muukalaisia, joita Suomalaiset 
kutsuivat nimellä Rus. Slaavilaisella kansansuvulla, Slovêneilla, 
oli toisarvoinen tehtävä heidän kutsumisessaan. Sen näkee jo siitä 
nimestä, jonka he antoivat tulijoille, sillä he lainasivat sen Suo
malaisilta. Alammaiset kutsuivat itseänsä valtiollisessa merki
tyksessä hallitsijainsa mukaan Russeiksi, niinkuin meidän aika
namme Liivinmaalaisia ja muita ulkomailla pidetään Ryssinä.“ — 
„Sanalla sanoen: silloin syntyi täällä uusi laitos — valtio, jota 
ennen ei ollut. Suomalaiset olivat sen kummeina (BocnpieM- 
ники)“ . — „Erittäin tärkeätä on, että tässä kaikki toimivat hen
kilöt (s. o. kansat) esiytyvät näyttämöllä ja menettelevät itse
kukin oman luonteensa mukaan. Suomalaisillakin oli siten ker
ran historiallinen aikansa. Missä se on näyttäytynyt? Siinä, että 
he kutsuivat muukalaiset, jotka sitten Slaavitkin ottivat (hallit- 
sijoikseen)“ . x)

') Журн. Мин. народн. просвЬщ. XXVII, огд4л. II, s. 57—59.



IV.

Itämeren Suomalaiset Venäjänvallan perustamisen ja saksa
laisen valloituksen välisenä aikana.

Edellisessä luvussa olemme koettaneet selittää ne syyt, jotka 
vaikuttivat Venäjänvallan perustamisen suomalaisten ja slaavi
laisten kansain keskuuteen IX:n vuosisadan puolivälissä. Me 
näimme, että suomalaiset kansat siilien aikaan olivat kieltämättä 
slaavilaisia etevämmät, ja että kaikki tärkeimmät paikat perus
tetussa valtakunnassa ensi aikana olivat suomalaisilla aloilla. 
Historia osottaa kuitenkin, että siitä valtakunnasta, joka täten 
syntyi, aikojen kuluessa tuli slaavilainen, jossa suomalaiset kan
sat ovat menettäneet itsenäisyytensä, useat kansallisuutensakkin. 
Tälläkin seikalla, joka näyttää olevan kaikkien edellytysten 
vastainen, täytyy olla luonnolliset historialliset syynsä. Koe
tamme niitä seuraavassa etsiä, mutta huomautamme jo heti, että 
lähteet ovat vaillinaiset. Nestor kirjoitti etusijassa Slaavilaisten 
kronikan. Eläen kaukana suomalaisten kansain asuinsijoilta 
mainitsee hän heidät harvoin, tavallisesti vuosikymmenten pituisten 
väliaikain päästä, ja silloinkin vaan sivumennen. Hänen lyhyet 
tiedonantonsa ja Venäjän valtakunnan yleinen kehitys antavat 
kuitenkin jonkunlaisia viittauksia siitä, mikä asema suomalaisten 
kansain osaksi tässä valtakunnassa tuli.

Nestor kertoo, että Sineus ja Truvor kuolevat kahden vuo
den kuluttua, Rurik yksinänsä perii vallan ja tekee Novgorodista 
pääkaupungin. Siten siirtyi valtakunnan pääpaino jo Rurikin 
aikana slaavilaiselle alalle. Niistä läänityksistä, jotka Rurik 
„miehillensä“ antaa, käy selville, että Merjalaisetkin ovat jo 
tämän vallan alammaisuudessa. Sekä Laatokka että Izborsk, 
joidenka pääväestö vielä tähän aikaan lienee ollut suomalainen



ja mahdollisesti olisi voinut aikaa myöten vaikuttaa valtakunnan 
olojen muodostumiseen, ovat nyt jo menettäneet merkityksensä 
vallan keskuspaikkoina. Sen sijaan nousee Polotsk Krivicien 
maassa jo Rurikin aikana huomattavaan asemaan. Tämä seikka 
tuskin voi olla paljas sattumus. Mahdollisesti johtui se siitä, 
että Virolaiset jo tähän aikaan valtakunnan yhteydestä luopui
vat. Aikakirjat tosin eivät sitä mainitse ja nekin paikat, joissa 
Öudit myöhemmin tulevat esille, ovat niin lyhyitä ja epäselviä, 
että niiden nojalla on vaikea päättää, kuinka laajalta suoma
laisia kansoja tällä nimellä tarkoitetaan. Se seikka, että Rurikin 
jälkeläinen Oleg vahvistaa valtansa Krivicien maassa, viittaa 
ehkä siihen, että hallitsijat tahtoivat turvata valtakuntaa Itä
meren rannikolla asuvia kansoja vastaan. Joka tapauksessa 
ovat nämät kansat jo Rurikin aikana siinä asemassa, että he 
ovat menettäneet kaiken osallisuuden valtakunnan olojen järjes
tämisessä ja mahdollisuuden suuremmalla lukumäärällään vai
kuttaa hallitsevain Russien kansallisuuteen. Nämät edut joutuvat 
nyt, kun hallitseva kansanluokka siirtyy pois suomalaiselta alalta, 
yksinomaisesti Slaavilaisille.

Ja olot kehittyvät yhä eteenkinpäin samaan suomalaisille 
kansoille epäedulliseen suuntaan. Nestor kertoo, että jo Rurikin 
aikana kaksi mahtavaa miestä, Askold ja Dir, lähtivät Konstan
tinopoliin, mutta pysähtyivät matkallansa Kijevissä. He saivat 
tämän paikan haltuunsa ja heidän luoksensa kokoontui paljon 
Varjaageja. He alkoivat hallita Poljanien maassa samaan aikaan, 
jolloin Rurik hallitsi Novgorodissa1). Täten muodostui jo  Venä
jänvallan alussa mahtava skandinaavilainen siirtokunta Kije- 
viinkin.

Kun sitten Rurik v. 879 kuoli, peri hänen alaikäinen poi
kansa Igor vallan, ollen alussa sukulaisensa Olegin holhouksen 
alaisena. V. 882 tämä Oleg kokosi paljon sotaväkeä, jossa 
mainitaan Varjaageja, Öudeja, Slovêneja, Merjalaisia, Vessejä ja 
Krivicejä, valloitti ensin kaupunkeja Krivicien maassa ja vahvisti 
valtansa niissä, sai sitten haltuunsa Kijevinkin ja asettui siihen 
asumaan. Kijevistä tuli nyt „kaikkien venäläisten kaupunkien 
äiti“ ja siitä tehtiin valtakunnan pääkaupunki. Ja muutenkin 
näyttää Olegin aikana valtakunnan hallitus tulleen paremmin

80 Itämeren Suomalaiset Venäjänvallan perustamisen ja

>) Лавр. Л., V. 6370 (s . 19—20).
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järjestetyksi ja eri kansat saatetuiksi entistä kovempaan vallan
alaisuuteen. Oleg perusti nimittäin uusia kaupunkeja sekä teki Slo
vênit, Krivicit ja Merjalaiset veronalaisiksi. Ne slaavilaiset heimot, 
jotka vielä elivät itsenäisinä Kijevin pohjoispuolella, kukisti hän 
myös ja pakotti heidätkin maksamaan veroa. Sitten taisteli hän 
onnellisesti etelämpänä asuvien slaavilaisten kansain kanssa *). 
Verona lienee otettu etupäässä turkiksia. Niitä ainakin näyttä
vät slaavilaiset kansat suorittaneen. Drevljanit esim. maksoivat 
Olegille yhden mustan näädännahan asutulta talolta eli savulta. 
Jonkun kerran mainitaan hunaja ja rahatkin veron suorittamisen 
välikappaleina. Niin maksoivat Radimicit Olegille „killingin“ ta
lolta, Vjaticit Katsaareille saman veromäärän jokaiselta auralta2). 
Suomalaisten kansain verotusoloista ei Nestorilla ole tarkempia 
tietoja, mutta luultavasti kannettiin sielläkin etupäässä eläinten 
nahkoja.

Mainittuansa Olegin toimista Kijevissä ja hänen taisteluis
tansa sen ympäristöllä asuvia slaavilaisia kansoja vastaan, Nes
tor ei toistakymmeneen vuoteen tiedä hänen hallitusajaltansa 
mainita mitään. Luonnollista on silloin, että hänen tietonsa suo
malaisista kansoista ovat vielä niukemmat. V. 907 teki Oleg 
2000:11a laivalla, joissa sanotaan olleen 40 miestä itsekussakin, 
mainion retkensä Konstantinopoliin. Hänellä oli ratsuväkeäkin 
muassaan ja hänen sotajoukossaan mainitaan, paitse Varjaageja ja 
useita slaavilaisia kansoja, myös Öudeja ja Merjalaisia3). Mitä 
Cudeilla tässä tarkoitetaan, emme ota ratkaistaksemme. Suuri 
mahdollisuus on, niinkuin jo huomautimme, että Itämeren suo
malaiset kansat jo Olegin hallitusaikana ovat jollakin tavalla 
valtakunnan yhteydestä erillään. Jos niin on laita, niin he eivät 
liene ottaneet osaa Olegin retkiin. Hänen seuraajansa Igorin 
aikana (912—45) ei suomalaisia kansoja venäläisissä lähteissä 
sanallakaan mainita. Kruse arvelee, että Itämeren suomalaiset 
kansat silloin Venäjän vallasta irtautuivat ja että he senvuoksi 
Igorin retkistä puhuttaessa ovat jääneet mainitsematta *).

*) Лавр. Л., v. 6387, 6390—93 (s. 22— 24). Vrt. H. Карамзинъ,
Истор. I, s. 126—28; E . Bonnell, Chronogr., Comm., s. 14— 15.

J) Лавр. Л., v. 6391, 6393, 6454, 6472 (s. 23, 57, 63).
3) Лавр. Л., v. 6415 (s. 29—31).
*) Fr. Kruse, Ur-Gescbichte des ehstn. Volksstammes, s. 477.
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Sekä Oleg että Igor käyttävät koko hallitusaikansa valta
kunnan eteläisten osain valloittamiseen ja sikäläisten olojen 
järjestämiseen. Pohjois-Venäjän kansoista ei heidän historiaansa 
senvuoksi ole liittynyt sanottavia tietoja. Vasta Igorin puoliso 
Olga, hoitaen valtakunnan hallitusta poikansa Svjatoslavin hol- 
hojana, käänsi huomionsa pohjoisille rajamaillekkin. Hän teki 
nimittäin v. 947 matkan laajan valtakunnan pohjoisosiin, käyden 
Novgorodissa, Pihkovassa y. m. Tällä matkalla sanotaan hänen 
muun muassa järjestäneen verotusolot ja jakaneen maan pogos- 
teihin Msta- ja Laukaanjoella1). Viimeksi-mainitun joen varrella 
asuivat luultavasti Vatjalaiset, jotka kuitenkin jo ennen lienevät 
olleet veronalaisia. Epätietoista on, ulottuivatko Olgan toimet 
läntisempäin suomalaisten kansain aloille. Heidän riippuvaisuu
tensa Novgorodin vallasta näyttää tähän aikaan olevan niin 
vähäinen, etteivät Venäläiset tuntuvammin liene päässeet heidän 
oloihinsa vaikuttamaan. Ja muuten oli ainakin Virolaisilla ja 
Kuurilaisilla jo olemassa kihlakuntalaitos, kihlakuntain keskus
paikkana oli linna ja sen jmipärillä luultavasti isompi kylä. 
Pogostalaitoksen perustamiseen siellä ei siten liene ollut sanot
tavaa aihetta. Ainakin myöhemmin näyttää venäläinen pogosta 
ja suomalaisten kansain kihlakunta merkitsevän jotenkin samaa2).

Sotaisen Svjatoslavin aikana, joka hallitsi vuoteen 972, on 
väitetty Virolaisten, Liiviläisten, lättiläisten ja liettualaisten kan
sain maksaneen Venäläisille veroa :1), mutta asia näyttää epäilyt
tävältä. Valtakunnan pohjoisosista ei tämänkään hallitsijan

') Лавр. JL, v. 6455 (s. 58—59): „и устали no МьстЬ повосты 
(погосты) и дани и по Лузк оброки и дани“ ; — . Ногостъ-sana on johtunut 
germaanilaisperäisestä гость (vieras, погостить =  olla vieraissa). Alkujaan 
tarkoitettiin tällä nimellä jonkunlaisia majapaikkoja, joissa ruhtinaalliset 
henkilöt ja  luultavasti virkamiehetkin maaseudulla, liikkuessaan asuivat. 
Myöhemmin tuli sama nimi merkitsemään pienempiä hallinnollisia ja  kir- 
kollisiakin alueita. E . Kunik (Bielenstein, Die Grenzen, s. 295— 96). Lätin- 
kielessä merkitsee sana pagasts vieläkin „Kirche mit den zugehörigen 
Ländereien, Dorfbezirk, Amtsbezirk“ (m. p., s. 294). Vrt. K. A. Неволит, 
О пят. и погост, новгор., s. 69— 111.

2) E . Kunik, m. р., s. 296. Pähkinäsaaren rauhakirjassa ovat pogost 
ja  kihlakunta selvästi merkitykseltään samat. Rauhakirjan latinankieli
sessä ja  ruotsalaisessa kappaleessa on pogost-sanan sijalla gislalag. O. 
S. Itydbery, Sverges traktater, Stockholm 1877, I, s. 439 seur.

3) E . Bonn eli, Chronogr., Comm., s. 15 (Butkovin mukaan).
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ajoilta ole tietoja säilynyt. Se käy mielestämme kuitenkin selville, 
että Kijevin ruhtinaan valta Novgorodin seuduilla tähän aikaan 
oli jotenkin vähäinen. V. 970 pyysivät nimittäin Novgorodilai- 
set Svjatoslavilta omaa ruhtinasta, aikoen muussa tapauksessa 
itse valita sellaisen. Nestorin kertomuksesta selviää, että Kijevin 
suuriruhtinaat eivät olleet halukkaat Novgorodiin lähtemään. Se 
saattoi ehkä johtua siitä, että sikäläiset olot olivat rauhattomia 4 . 
Vihdoin sinne lähti Venäjän historiassa mainio Vladimir. Hä
nenkään toimistaan Novgorodissa ei Nestor anna tarkempia 
tietoja. Skandinaavilaisista lähteistä tiedetään kuitenkin, että 
hän osasi pitää Novgorodin naapurikansat alammaisuudessa, sillä 
ainakin maksavat Virolaisetkin hänelle veroa jo heti, kun hän 
on uuteen toimeensa ryhtynyt2).

V. 997 tämä Vladimir pakeni Novgorodista Skandinaaviaan, 
peläten veljeänsä Jaropolkia, joka Svjatoslavin kuoltua veljensä 
surmaamalla oli anastanut yksinvallan Kijevissä. Kolmen vuoden 
kuluttua Vladimir palasi Venäjälle, sai Varjaagien avulla takaisin 
entisen valtansa Novgorodissa ja alkoi varustautua sotaan vel
jeänsä vastaan. Sitä ennen koitti hän hankkia itselleen liitto
laisen. Polotsk Väinäjoen varrella oli nimittäin tähän aikaan 
erityisenä ruhtinaskuntana, jota hallitsi Ragnvald (Nestorilla: 
Rogvolod) niminen „meren takaa“ ehkä noin v. 960 tullut 
Varjaagi. Todennäköistä on, että Lättiläiset, Liiviläiset ja muut 
Väinän varrella asuvat kansat olivat alammaisuuden suhteessa 
mainittuun ruhtinaskuntaan. Tähän aikaan oli mahdollisesti 
jo olemassa muitakin linnoitettuja paikkoja Väinäjoen var
rella, niinkuin Kokenhusen, Gercike, Ascheraden, jotka myöhem
min mainitaan, mutta joiden syntyperästä ei ole tarkempia tie
toja. Epäilemättä olivat tämänaikaiset Polotskilaiset vilkkaassa 
yhteydessä Skandinaavilaisten kanssa, koskapa heidän ruliti- 
naansakkin oli „meren takaa“ kotoisin, ja luonnolliselta tuntuu 
silloin, että he turvatakseen liikettänsä Väinäjoella perustivat 
sen varrelle puheenalaisia linnoituksia3).

Vladimir tahtoi nyt, niinkuin jo mainitsimme, Ragnvaldista 
liittolaista ja kosi hänen tytärtänsä, mutta kun se ei onnistunut,

>) Vrt. Fr. Kruse, Ur-Geschichte, s. 479.
2) Olavi Trygvenpojan satu: 6 (П. li. I, s. 276— 77); H. Карамзинг, 

Ист. I, s. 206.
3) F. Bonneil, Chronogr., Comm., s. 16.
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ryhtyi hän sodalla kukistamaan Polotskin ruhtinasta. Vladimirin 
sotajoukossa mainitaan Varjaageja, Slovêneja, Öudeja ja Krivi- 
cejä. Hän sai Polotskin haltuunsa ja surmasi Ragnvaldin. Sitten 
hän vei sotajoukkonsa Kijeviin, surmautti veljensä ja pääsi 
siten Venäjän yksinvaltiaaksi ').

Ne Cudit, jotka mainitaan osallisina Vladimirin sotaretkillä, 
voivat tarkoittaa Virolaisiakin, koska he jo ennen Vladimirin 
pakenemista Skandinaaviaan maksoivat hänelle veroa. Polotskin 
ruhtinaskunnan kukistumisen jälkeen joutuivat alisen Väinän 
varrella asuvat kansat nähtävästi myös hänen valtaansa. Nestor 
kertoo vielä, että Vladimir, vahvistettuansa valtansa Kijevissä 
ja  käännyttyänsä kristinuskoon, perusti eteläisille slaavilaisille 
aloille kaupunkeja ja sijoitti niihin „parhaita miehiä“ Slovênien, 
Krivicien, Öudien ja Vjatirien joukosta2). Vaikeata on sanoa, 
tarkoittavatko nämät Öudit Itämeren rannalla asuvia Suomalaisia, 
niinkuin Kruse on väittänyt3). Bonnell pitää todennäköisenä, 
että tällä nimellä tarkoitetaan Valkeajärven ja Peipsijärven 
välillä asuvia suomalaisia kansoja, ja perustaa mielipiteensä 
varsinkin siihen, että Vladimir, joka loppuijällänsä oli harras 
kristitty ja kaikin tavoin koetti saada kristinuskoa valtakun
taansa juurtumaan, tuskin olisi pakanoilla kansoittanut uusia 
kaupunkejansa4). Joka tapauksessa on Krusen väite, että Vla
dimir muka sijoitti Virolaisia Keski-Venäjälle niin suurissa 
määrin, jotta Lättiläiset ottivat haltuunsa sen johdosta asukkaitta 
jääneen alan eteläistä ja läntistä Liivinmaata, liian rohkea.

Suomalaisista kansoista ei Nestor Vladimir Suuren ajoilta 
kerro muuta, kuin mainitsemamme lyhyet tiedot. Järjestettyänsä 
olot Kijevissä ja omistettuansa kristinuskon Vladimir asetti 
muutamat pojistansa hoitamaan hallitusta valtakunnan eri osissa. 
Novgorod, Rostov, Muroma ja Polotsk mainitaan täten muodos
tuneiden ruhtinaskuntien joukossa5). Novgorodin alueeseen kuu
luivat luultavasti Vatjalaiset ja mahdollisesti Virolaisetkin, jotka 
Vladimirin hallituksen aikana näyttävät Venäjän valtakunnan 
yhteydessä olleen. Väinäjoen varrella asuvat kansat, Liiviläiset

•) Лавр. Л., v. 6478 (s. 67— 68), 6485 (s. 74), 6488 (s. 74— 80).
*) Лавр. Л., v. 6496 (s. 119).
3) Fr. Kruse, Ur-Geschichte, s. 479, 484.
*) E. Bonnell, m. p., s. 17.
5) Лавр. Л., v. 6496 (s. 118).
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y. m., olivat niinkuin jo ennen olemme maininneet ehkä Polots- 
kin ruhtinaan aluetta.

Vladimir oli pitkällisissä sodissa Peeenêgien kanssa ja kävi 
itsekkin Novgorodissa v. 997 kokoomassa sotaväkeä näitä vihol
lisia vastaan tehtäviä retkiä varten ‘ ). Mahdollista on, että suo
malaisetkin kansat saivat siten ottaa osaa niihin sotatapauksiin, 
joita tähän aikaan suoritettiin Etelä-Venäjällä.

Vladimir Suuren hallitusaika (980—1015) on merkillinen 
siitä, että hänen aikanansa kristinusko tuli valtion uskonnoksi 
Venäjän valtakunnassa. Kristinusko alkoi levetä Konstantinopo
lista Kijeviin jo heti Venäjänvallan perustamisen jälkeen. Byzan- 
tilaiset lähteet mainitsevat nimittäin, että joku osa Ryssiä jo v. 
865—66 kääntyi kristinuskoon2). Ja siitä sopimuksesta, joka 
tehtiin Byzantilaisten kanssa v. 945, käy selville, että Kijevissä 
Igorin aikana oli melkoinen määrä kristityitä ja jo joku kirkko
kin 3). Tunnettu on, että Olga elämänsä lopulla omisti kristin
uskon. Mutta Svjatoslav ja vielä Vladimirkin hallitusaikansa 
alussa olivat hartaita pakanoita. V. 988 Vladimir, otettuansa 
selkoa muhamettilaisten, juutalaisten, roomalais- ja kreikkalais- 
katoolilaisten pyhistä menoista, kääntyi kreikanuskoon, jonka 
jumalanpalveluksen loisto häntä viehätti. Epäjumalankuvat Kije
vissä hävitettiin ja kaupungin asukkaat kastettiin Dnjepr-virrassa. 
Vladimir koetti kaikella tavalla edistää valtakunnassansa kris
tinuskon levenemistä, rakensi kirkkoja ja perusti kouluja nuoru
kaisten kasvattamista varten4). Uutta oppia levitettiin valta
kunnan kaikkiin osiin ja jo ennen vuotta 1000 hävitettiin epäju
malanpalvelus Novgorodistakin5). Tonavan Slaaveilta, joidenka 
maahan kristinusko kreikkalaiskatoolisessa muodossa oli leven
nyt jo IX:llä vuosisadalla, saatiin kreikanuskoisia pappeja ja 
valmis slavoniankielinen raamatunkäännös. Tällä tavalla tuli Sla- 
voniankieli Vladimirin aikana jumalanpalveluksen kieleksi ja 
sitten vähitellen sivistyskieleksi yleensä Venäjällä. Hänen poi
kansa Jaroslav oli harras sivistyksen ystävä, jonka hailitusaikana 
kristinusko yhä vakaantui. Hän rakennutti kirkkoja ja luostareita,

‘ ) Лавр. Л., v. 6505 (s. 124).
ä) П. Карамтнъ, Истор. I, s. 119—120.
3) Лавр. Л., v. 6453 (s. 51—52); Н. Карамзинг, Истор. I, s. 155—56.
4) Н. Карамзинг, Истор. I, s. 210—222.
s) E . Bonneil, Chronogr., s. 2, Comment., s. 17.
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perusti kouluja, muun muassa Novgorodiinkin, ja edisti slavonian- 
kielistä hengellistä kirjallisuutta, toimituttamalla käännöksiä 
kreikkalaisista teoksista x). Sen lisäksi hän kokosi vanhat käy
tännössä olevat lakitavat Venäjän ensimmäiseksi lakikirjaksi. 
Siten tuli Slavoniankieli myöskin lainsäädännön kieleksi valta
kunnassa.

Nestorin tiedot Itämeren suomalaisista kansoista IX:ltä ja 
X:ltä vuosisadalta ovat siis jotenkin niukat ja epäselvät. Muu
tamista pikkuseikoista, jotka vanhemmissa lähteissä ovat säily
neet, voidaan kuitenkin päättää, että heidän merkityksensä 
varsinkin Novgorodin seuduilla vielä Venäjänvallan perustamisen 
jälkeenkin oli melkoinen. Sitä todistaa se, että osa Novgorodin 
kaupunkia nimitettiin Vatjalaisten eli Narovalaisten mukaan. 
Eräs tämän Pohjois-Venäjän pääkaupungin isoimmista kaduista 
oli Cudilaiskatu2). Muutamain Novgorodin päällikköjen nimiä 
on arveltu suomalaisperäisiksi3). Suomalaisuutta ovat tutkijat 
myös luulleet löytävänsä nimessä Kolbjag, joka tavataan pari 
kertaa Venäjän vanhimmassa lakikirjassa. Tämä asia vaatii 
vähän laajempaa tarkastelua.

Puheenalaiset paikat Jaroslavin laissa osottavat, että Kolb- 
jaagit nauttivat samoja etuoikeuksia Venäjällä, kuin Varjaagit, sekä 
että molemmilla näillä nimillä tarkoitetut ihmiset ovat edullisem
massa asemassa, kuin valtakunnan muut asukkaat. Mainitun lain 
9:s pykälä määrää nimittäin kolmen kriunan sakon sille, joka 
sysää toisen „joko luotansa tahi luoksensa“ . Loukatun tulee 
näyttää syytöksensä toteen kahdella todistajalla, mutta Varjaagi 
tahi Kolbjaagi pääsee valalla4). Pykälä on sisällyksensä puo
lesta vähän epäselvä, mutta siitä näkee kuitenkin sen, että 
Kolbjaagi ja Varjaagi suoriutui valallaan siinä, missä muut 
tarvitsivat todistajia. Varjaagien ja Kolbjaagien etuoikeutettu

') Л. Карамзинъ, Истор. II, s. 28—29, 42.
2) „ Чюдииъцева улица“, mainitaan ensi kerran v. 1176 (Hoei. I  Л., 

v. 6684, s. 154).
3) Semmoisina on pidetty esim. Nerevin- ja  Vodovik-nimiä. Vrt. 

И. Бпляевъ, IIcTopia Новгорода Великаго, Москва 1846, s. 46.
*) „Аще ли ринеть моужь моужа, любо отъ себе, любо къ cool: : 3 

гривнк; а видока два выведеть, или боудеть варягь или колбягъ, то на ротоу.“ 
М . Бладимгрскш-Будановъ, Христомапя по исторш русскаго права, Москва 
1889, I, s. 26,
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asema käy vielä selvemmäksi eräästä Jaroslavin lain toisin
nosta, jossa puhutaan heidän keskinäisistä riidoistaan. Jos 
taistelun näkijää ei ole ja asianomaiset eivät ole kristityltä, 
saavat he tehdä valan oman uskonsa mukaan taikka heittää 
asiansa arvan ratkaistavaksi. Siten syylliseksi joutuneen on sit
ten suoritettava säädetty sakkomäärä '). Jaroslavin lain 10:ssä 
pykälässä sanotaan, että jos karannut orja saa suojelusta Yar- 
jaagin tahi Kolbjaagin luona eikä häntä kolmen päivän kuluessa 
anneta isännälleen, saa omistaja, jos orjan olopaikka kolmantena 
päivänä saadaan tietää, karanneen takaisin ja kolme kriunaa 
kärsimästänsä vääryydestä2).

Paitse mainituissa Jaroslavin lain kohdissa on Kolhjaagien 
muisto säilynyt muutamissa paikannimissä XVIIrltä vuosisadalta. 
Tihvinin kaakkoispuolella olevaa seutua mainitaan Kolhjaagien 
nimellä v. 1634 ja samoin on Pihkovan tilikirjoissa eräs useam
pia kyliä käsittävä paikkakunta v. 1654 ja 1676 heidän mukaansa 
nimitetty 3).

Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että nämät Venäjän Kolb- 
jaagit ainakin nimensä puolesta ovat samaa väkeä, kuin islantilais
ten satujen Kylfingit, jotka IX: 11 ä vuosisadalla esiytyvät Lapissa4). 
Siellä tapasi heidät verotusmatkalla ollessaan Harald Kauno- 
tukan läänitysmies Toruit Kveldulflnpoika. Heidän sanotaan 
tulleen idästäpäin, käyneen kauppaa Lappalaisten kanssa ja 
ryöstelleen heidän maatansa. Toruit, jolla oli muassaan 90 
miestä, alkoi ahdistaa Kylfingejä, surmasi koko heidän sadan 
miehen suuruisen seurueensa ja sai paljon saalista5). Muutamia

') „Оже будетъ варягъ или колобягъ крещешл не и м ё я , а будетъ им а 
бои, а видока не будетъ, ити ила на роту по своей в'1;р1;, а любо на жребш, 
а виноватый въ продаж!, во что и обложатъ. М. Влади.трскш-Вудановъ, ш. 
p., s. 44.

*) „Аще ли челядинъ съкрыется, любо оу варяга, любо оу кольбяга, а 
его за три дни не выведоуть, а познають й въ третш день: то изымати емоу 
свои челядинъ, а три гривн! за обидоу.“ М. Владимгрскш-Будановъ, m. р., s. 26; 
J. Р. G. Ewers, Das älteste Recht der Russen, Dorpat 1826, s. 267—68.

3) Климецкш погостъ (n. 40 virstaa Tihvinistä kaakkoonpäin) въ 
Колобяшхъ (v. 1634). Pihkovan tilikirjoissa mainitaan „Колбежиикая губа.“
П. Мрочекъ-Цроздовскш, Изслйдоватя о русской "правд!, II, Москва 1885,
s. 176— 77.

*) Р. A. Munch (А . В . П, s. 248—49 ja  Samlede Afhandlinger, Chri
stiania 1875, III, s. 438—440); V. Thomsen, Ryska rik. grundl., s. 112,

8) Egilssaga-, 10 (Д. В, II, s. 248— 49).
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kertoja tavataan Ky 1 fing maannimenä (Kylfingaland) islantilaisissa 
maantieteellisissä teoksissa XILlta vuosisadalta ja sen sanotaan 
silloin merkitsevän samaa, kuin Gardariki ’ ). Se näyttää siis 
myöhemmin tarkoittavan koko Länsi- ja Luoteis-Venäjää.

Eri mielipidettä on oltu siitä, mitä kansaa nämät Kylflngit 
olivat. Munch väitti ensin, että tällä nimellä tarkoitettiin jotain 
suomalaista kansaa, ehkä Nevajoen ja Tallinnan välisen rannikon 
asukkaita, ja huomautti, että Tallinnan nimi Venäjän kronikoissa 
on Колывань. Myöhemmin hän peruutti tämän mielipiteensä eikä 
enää pitänyt Kolbjaageja minään erityisenä kansana, vaan 
väitti, että hekin, samoinkuin Varjaagit, muodostivat jonkunlaisen 
sotilaskunnan, joka ruhtinaan käskystä jo IX: 1 lä vuosisadalla 
kulki Lappalaisiakin verottamassa2). Skandinaavilaisina pitää 
heitä myös Miklosich, jonka mielipiteen mukaan Venäjälle muut
taneet Skandinaavilaiset olivat kolmea lajia: Russeja, Kolbjaa
geja ja Varjaageja. Heitä kutsuttiin eri nimillä senvuoksi, että 
he olivat eri aikoina Venäjälle muuttaneet ja siellä asettuivat 
eri seuduille. Varjaagit pysytteleivät etupäässä Itämeren ran
nikolla, Kolbjaagit asuivat ehkä Tihvinin ja Pihkovan välisellä 
alalla; Russit tunkeutuivat etelämmäksi, jossa Kijev oli heidän 
pääpaikkojaan. Sieltä levisi heidän nimensä joka suunnalle ja 
tuli vähitellen slaavilaisenkin väestön yleisnimeksi. Kijevin 
Russit ottivat kristinuskon, ennenkuin Varjaagit ja Kolbjaagit. 
Senvuoksi sanotaankin viimeksi-mainittuja Jaroslavin laissa paka
noiksi (крещ еш я не им 'Ья)3).

Munchin mielipidettä vastaan voi muistuttaa sen, että jos 
Kylflngit muodostivat Venäjällä ruhtinasten palveluksessa olevan 
sotilaskunnan, niin on mielestäni mahdoton selittää heidän esiy- 
tymistänsä Lapissa, sillä ei ole minkäänlaisia todistuksia eikä 
edes todennäköisyyttä siihen, että Venäläisten vaikutus IX:llä 
vuosisadalla millään tavalla olisi ulottunut Lapin tuntureille. 
Lienee senvuoksi oletettava, että Kylflngit ovat joku Länsi-Ve
näjällä asuva varsinainen väestö, sitä suuremmalla syyllä, kun

h) „Kylfingaland, )>at köllum vèr Gardariki“ (apotti Nikolaan maan
tieteessä 12:lta vuosisadalta; A. H. II, s. 401). Vrt. Werlauff, Symbolae
ad geographiam medii aevi ex monumentis islandicis, Hauniae 1821, s. 9; 
Bimbegla (Björnsenm laitos) III, c. 9, § 32 (Heinzelm mukaan).

*) А. В . II, s. 248—49 ja  Samlede Afhandlinger III. s. 437—44.
3) V. Jagic, Archiv für slav. Philologie X, s. 3 seur.
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Islantilaiset myöhemmin heidän nimensä mukaan nimittivät koko 
Gardarikiä. Kansannimi voi muuttua laajan maankin nimeksi, 
mutta tuskin tarjoo historia esimerkkiä siitä, että jokin maa olisi 
nimitetty siinä palvelevan kansallisuudeltaan vieraan vähälukui
sen sotilaskunnan mukaan.

Kylfingeiksi nimittivät Islantilaiset siis IX:llä vuosisadalla 
jotakin Lappalaisia ahdistavaa Venäjän kansaa, mutta mitä? 
Kylfing-nimi voi johtonsa puolesta tarkoittaa melkein mitä tämän- 
aikaista Venäjän kansaa tahansa, sillä se merkitsee vaan jon
kunlaisia „nuijamiehiä.“ Se johtuu nimittäin sanasta kolfr (vaaja) 
tahi hjlfa (nuija) ja on luultavasti muodostettu niistä aseista, 
joita tällä nimellä tarkoitettu kansa käytti tutustuessaan Skandi- 
naavilaisiinх). Kylflngien kansallisuutta määrätessä kiintyy ajatus 
itsestään Karjalaisiin, jotka jo silloin lienevät olleet Lappalaisten 
naapureina ja siten maantieteellisen asemansa puolesta helposti 
saattoivat tulla tekemisiin heidän kanssaan. Ainakaan ei mie
lestäni mikään vastusta sitä olettamusta, että ne Kylfingit, jotka 
Torulf tapasi Lapissa, olivat Karjalaisia.

Sillä ei ole sanottu, että XLllä vuosisadalla mainitut Kolb- 
jaagit ovat samaa väkeä muuten, kuin nimensä puolesta. Huo
mattava on, että Kolbjaagit mainitaan muodossa K o v ln iy yo i  byzan- 
tilaisissakin asiakirjoissa vuosilta 1074 ja 1079 ja tarkoittavat 
silloin, samoinkuin Varjaagit ja Bussitkin, Kreikan keisarikunnassa 
palvelevia palkkasoturijoukkoja *). Uskomattomalta tuntuu, että 
suomalaiset kansat olisivat palvelleet Kreikan keisarien armei
joissa, eivätkä he Venäjälläkään enää XLllä vuosisadalla olleet 
siinä asemassa, että ne etuoikeudet, joita Kolbjaagit Jaroslavin

‘ ) Vrt. li. Heinzei (Sitzungsber. der Wiener Akademie 114, 1887, s. 
502 seur.); V. Thomsen, Ryska rik. grundl., s. 112.

*) — ---------------è^xovaaev&ifaov rai (rf dix i a v. ai T à y.rrjuaral a i aito
finàtan' àoxovtmv rayfiaTixcöv ff GefiaTixmv, h i те Pros, BnQÙyycov ff Kovk- 
niyymv ff Фпауутр ff BovXyàtnov ff ZctQuxi]vcöv.“ Toisessa kohdassa sano
taan: è£xovoiv& faérai ff te $r]&eioa anaaa v fa os  (Пат/юд) — — — ano  
тс fierÙtmv ÙqxÔvtcov Tuyfianxäv xal He/iarixmv, $mfiaïxmv те naoaraycôv 
xttl è&vtxmv, h i те 'Ptaamv, Baoàvvrov ( Bagåyyarv), KovXnivvcov (KovXnlyymv), 
Tyyltvarv, ‘loâyyroi1, Ne/iiT^œv, ВоvXyànmv. Saçaxifvcôv, ’Akavwv, ’Aßaaymv,
’A&avuTcov ( ’Atia/Juviav?) xai Ятями ànavrcov 'Pco/ialmv те xai è& vixâv, .
Asiakirjat on julaistu täydellisinä kokoelmassa: Acta et diplomata graeca 
medii aevi sacra et profana collecta ediderunt Fr. Miklosich et I. Mïdler, 
V., s. 135, 138. F. Miklosich (Jarjic, Archiv X. s. 4— 5),
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lain mukaan nauttivat, soveltuisivat heihin. Nimen merkitys on 
siten IX:n vuosisadan K'yltinkien ajoista nähtävästi muuttunut. 
Mainitut byzantilaisten asiakirjain otteet todistavat, että Kulpingit 
ovat. aivan samassa asemassa, kuin muut kansat: Russit, Varjaagit, 
Ranskalaiset, Englantilaiset, Saksalaiset, Bolgaarit, Alanit y. m. 
He edustavat siis Kreikassakin jotakin erityistä kansaa. Heinzel 
huomauttaa, että puheenalaisista hyzantilaisista asiakirjoista Venä
jän Slaavit kerrassaan puuttuvat, ja arvelee, että Kulpingit ehkä 
tarkoittavat heitä. Venäjän slaavilaiset asukkaat saattavat kyllä 
jo tähän aikaan sisältyä Russien niineenkin, mutta mahdottomalta 
ei Heinzelin mielipide kuitenkaan tunnu. Luultavaa on, että 
Venäjällä varsinkin XI:llä vuosisadalla, jolloin skandinaaviluiset, 
Russit suureksi osaksi olivat germaanilaisen kansallisuutensa 
menettäneet, jo oli olemassa Slaavilaistenkin keskuudesta kohon
nut etevämpi kansanluokka. Se asetettiin ehkä Jaroslavin laissa 
oikeuttensa puolesta Varjaagien rinnalle, ja samoinkuin viimeksi
mainitut saattoi sekin palvella byzantilaisessa armeijassa. Se 
seikka, että vanha Kylfing-nimi tällä tavalla mahdollisesti siirtyi 
kerrassaan toisen kansan nimeksi, saa luonnollisen selityksen, kun 
muistamme, että Skandinaavit aiset olivat muodostaneet tämän 
nimen siitä asevarustuksesta, jota joku Venäjän itäisillä rajamailla 
asuva kansa, ehkä Karjalaiset, käytti. Määrättyä kansallista 
merkitystä sillä siten ei alkujaankaan ollut. Samaa nimeä 
saattoivat Venäjälle muuttaneet Skandinaavilaiset käyttää mistä 
kansasta tahansa, jonka varustus muistutti vanhoja „nuijamiehiä.“ 
Sillä tavalla on alkujaan ehkä Suomalaisia tarkoittava Kylfing- 
nimi voinut Venäjällä asuvien Skandinaavilaisten kautta muuttua 
Slaavien nimeksi ja semmoisena tulla Kreikassakin tunnetuksi.

Miklosichin mielipide, että Kylflngit (Kolbjaagit) ovat Skan- 
dinaavilaisia, ei pitäne paikkaansa, sillä siinä tapauksessa voisi 
odottaa, että Nestorkin, joka niin monessa kohden puhuu Rus- 
seista ja Varjaageista, heistäkin jotain mainitsisi. Kolbjaageista 
ei hän eivätkä hänen jälkeisensä kronikkain kirjoittajat puhu 
mitään, ja siinä on lisätodistus siihen, että Kolbjaagit eivät ol
leet vierasta väkeä, joka Russien ja Varjaagien tavoin olisi Slaa
vien ulkonaisiin oloihin tuntuvammin vaikuttanut. Yleensä pitä
vät Venäjän kronikankirjoittajat melkein yksinomaan silmällä 
valtakunnan ulkonaista kehitystä. Yhteiskunnallisiin oloihin he 
verraten harvoin kajoovat ja eri kansanluokkain suhteet toi-
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siinsa eivät ole ensinkään joutuneet heidän huomionsa esineiksi. 
Senvuoksi jäivät Kolbjaagitkin heidän teoksissaan mainitsematta, 
jos he, niinkuin mielestämme on syytä luulla, muodostivat Venä
jällä etevämpään asemaan kohonneen slaavilaisen kansanluokan.

Kylfingaland, väittää Miklosich, tuli merkitsemään samaa 
kuin Gardariki senvuoksi, että Kyltingit (Kolbjaagit) olivat Skan
dinaviasta kotoisin. Luonnollisempi selitys siihen, että Kylfinga
land ja Gardariki Islantilaisten kesken myöhemmin merkitsevät sa
maa, saadaan, kun muistetaan, että Kylfingaland alkujaan mer
kitsi jotain Venäjän läntistä rajamaata, ehkä Karjalaa. Siitä 
saattoi sama nimi helposti levetä laajemmallekkin alalle ja tulla 
vihdoin koko Länsi-Venäjän yleisnimeksi.

Suomalaisten kansain historiaan eivät Kolbjaagit luullak
semme kuulu. Epäiltävää on, onko heidän nimensä missään suh
teessa Kaleva-nimeenkään, johonka sitä joskus on sovitettu *)•

Edellisillä lehdillä olemme maininneet ne tiedot, jotka ve
näläiset lähteet antavat suomalaisista kansoista puolentoista vuosi
sadan kuluessa Venäjänvallan perustamisen jälkeen. Siitä, että 
näitä tietoja on niin vähän, käy selville, että suomalaiset kan
sat heti jäivät valtakunnan päätapausten ulkopuolelle eivätkä 
saaneet tilaisuutta olla osallisina sen olojen muodostamisessa. Jo 
lopulla IX:ttä vuosisataa valtakunnan ala laajenee yhä kau- 
vemmaksi eteläänpäin. Sen pääkaupunkina on jo silloin Ki- 
jev, kaukana suomalaisten kansain asuinsijoilta. Slaavilaiset 
pääsevät siten yhä vaikuttavampaan asemaan sen mukaan kuin 
kansallinen eroitus heidän ja vähälukuisempain Russien väliltä , 
ajan oloon haihtuu ja historiallisten tapausten näyttämö siirtyy 
etelämmäksi. Jo silloin, kun Oleg teki Kijevin pääkaupungik
sensa, sanoo Nestor hänen luonaan olleen „sekä Varjaageja että 
Slovêneja, joita kutsutaan Russeiksi.“ 2) Suomalaisista kansoista 
ei mainita mitään. Kun myöhemmin kreikkalaiskatoolinen oppi 
tuli valtionuskonnoksi ja Slavoniankieli kirjallisuuden, lainsää
dännön, kirkon ja koulun alalla käytäntöön, se on maan sivis

l) A. Schiefner (Bull, de l’Acad. Imp. des Se. de S:t-Pétersbourg V, 
1863, s. 179 seur.); B. Heinzel, m. p., s. 505; vrt. A. Ahlqvist, Die Kultur
wörter der westf. Sprachen, s. 58.

*) Лавр. Л., v. 6390 (s. 23).
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tyskieleksi yleensä, niin oli slaavilaisuuden voitto varma. 1 ). 
Suomalaisten kansain osaksi jäi vaan veronmaksaminen ja sota
väen asettaminen niihin joukkoihin, joita ruhtinaat tarvitsivat 
levittäessään valtaansa aina laajemmalle, taikka valtakunnan 
yhteydestä luopuminen 2). Itämeren suomalaiset kansat näyttä
vät tämän seikan käsittäneen, ja he ovatkin tästä vaarallisesta 
vallasta ajoissa eroamalla kansallisuutensa säilyttäneet.

Mitenkä tämä Virolaisten ja ehkä muidenkin Itämeren ran
nikolla asuvien suomalaisten kansain eroaminen Venäjänvallasta 
mahdollisesti jo Rurikin aikana alkoi, olemme koettaneet edelli
sessä osottaa. Vladimir Suuren hallitessa näyttävät he olevan 
jossakin yhteydessä muun valtakunnan kanssa. Varmat tiedot 
todistavat, että he Jaroslavin aikana taas ovat erillään. Mutta 
ennenkuin ryhdymme esittämään heidän tilaansa Xldlä vuosi
sadalla, kerromme lyhyesti ne tiedot, jotka länsimaiset lähteet 
näistä kansoista Venäjänvallan perustamisen jälkeiseltä ajalta 
antavat.

Se yhteys, joka Rurikin edellisillä vuosisadoilla oli ollut 
olemassa Skandinaavian ja Itämeren idänpuolisten maiden välillä, 
jatkui myöhemmin entistä vilkkaampana jo siitä luonnollisesta 
syystä, että hallitseva ja sivistynein kansanluokka näillä itäisillä 
aloilla nyt oli skandinaavilainen. Melkein kaikki valtakunnan 
virkamiehet ja melkoinen määrä sotaväkeäkin Venäjän armei
jassa oli nimittäin Jaroslavin aikoihin saakka skandinaavisista 
syntyperää. Näille Varjaageille, joiksi Venäjällä palvelevia 
Skandinaavilaisia sanottiin, täytyi Novgorodilaisten Olegin mää- 

' räyksen mukaan vuosittain maksaa veroa 300 kriunaa. Se summa 
suoritettiin aina Jaroslavin kuolemaan saakka 3). Igor kutsui 
Varjaageja meren takaa hankkiessaan lähtöä Konstantinopoliin4) 
ja Vladimir Suuri kävi edellisen mukaan itse heiltä apua pyytä
mässä sekä sai heidän avullansa entisen valtansa takaisin. Var- 
jaagien avulla myös Jaroslav alkoi kapinan isäänsä vastaan. 
Nämät auttajat eivät Venäjän palvelukseenkaan antauduttuaan

l) Vrt. С. Соловьевъ, IlcTopia Poccin I, s. 77— 78. 
s) Vrt. J. li. Aspelin, Suomen suku (Yleinen ihmiskunnan historia 

II, s. 213—14).

a) Лавр. v. 6390 (s. 23); II. Карамзинъ, Истор. I, s. 126.
‘ ) Лавр. Л., v. 6449 (s. 44).
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unhottaneet entistä viikinkiluonnettansa. Sitä todistaa selvästi 
esim. Nestorin kertomus heidän menettelystään Vladimir Suuren 
aikana Kijevin valloituksen jälkeen1).

Sama asia selviää myös islantilaisesta sadustosta, joka tältä
kin ajalta sisältää muutamia satunnaisia tietoja Itämeren idän- 
puolisiin maihin tehdyistä viikinkiretkistä. Huomattava on kuiten
kin, että islantilaisten satujen kirjoittajat olivat liian kaukana niiltä 
seuduin, jotka epäilemättä olivat vilkkaimmassa yhteydessä näi
den itäisten maiden kanssa, nimittäin Ruotsin itärannikolta. Sen
vuoksi eivät sadut tiedäkkään 800-luvulla muista Ruotsalaisten 
tekemistä retkistä, kuin jo mainitsemistamme Upsalan kuninkaan 
Eerikki Emundinpojan „valloituksista“ , joista sadunkirjoittaja 
ikäänkuin sattumalta saa tiedon myöhemmin eläneen ruotsalaisen 
miehen kertomuksesta. Ja niin on laita vielä seuraavallakin 
vuosisadalla. Ainoastaan muutamista Norjalaisten retkistä on 
satujen kautta meille tieto säilynyt. Me voimme kuitenkin olla 
varmat siitä, että Ruotsalaiset etusijassa näillä itäisillä mailla 
liikkuivat. Sitä todistaa sekin seikka, että Torgny Upsalan kä- 
räjissä lupaa talonpoikain nimessä auttaa Olavi Sylikuningasta, 
jos hän ryhtyy hankkimaan takaisin niitä itäisiä alueita, jotka 
hänen sukulaisensa ja esi-isänsä ovat omistaneet2). Kerrom
me seuraavassa ne Norjalaisten tekemät retket, jotka olemme 
sadustossa tavanneet. Täyttä historiallisten lähteitten arvoa ei 
niillä ole, mutta luotettavampien tietojen puutteessa kuvaavat ne 
ajan oloja ja luovat ainakin jotain valoa siihen hämärään, joka 
muuten verhoo suomalaisten kansain pakanuuden aikaa.

Yhdeksännen vuosisadan lopulta näistä retkistä ei ole sa
nottavia tietoja. Norjalaisen Torulf Kveldulflnpojan sanotaan 
v. 879 tehneen retken Tanskaan, purjehtineen sieltä itämaille ja 
hävittäneen niitä yhden kesän, mutta saaneen vähän saalista3). 
Mainio norjalainen Gänge Rolf teki hävitysretkiä itämaille, en
nenkuin hän v. 890:n paikoilla karkoitettiin Norjasta 4).

Tanskalaiset kronikat kertovat, että IX:n vuosisadan lopulla 
kolmas osa Tanskan orjia ja muuta alhaisempaa väkeä lähti koti-

’ ) Лавр. Л., V. 6488 (s. 77).
2) Olavi Pyhän satu: 81 (A . Ii. I, s. 316—17).
3) A. K. II, s. 260.
4) Harald Kaunotukan satu: 24 (II. Hildebrand, Konunga-boken I, s.

8 5 -8 6 ).
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maastaan ja valloitti Preussin, Semgallian, Karjalan (Kuurin
maan?) ja „monet muut maat“ sekä jäi niille seuduin asumaankin '). 
Siitä järjestyksestä, missä maat luetellaan, nähdään, että Karjala 
tässä merkinnee Kuurinmaata2). Tämä tapaus on asetettu v. 
870:n paikoille3). Kronikkain kertomuksesta päättäen oli se 
varsinainen maastamuutto, eikä mikään tilapäinen ryöstöretki. 
Vaikeata on käsittää tätä germaanilaisen väestön muuttamista 
Itämeren itäpuolelle, sillä Tanskalaisten siirtyminen tapahtuu 
kronikkain kertomusten mukaan liian etelään, voidakseen olla 
jotain hämärää muistoa ruotsalaisen väestön asettumisesta Viron 
rannikolle ja saarille. Eikä puheenalainen ruotsalainen asutus 
ijältäänkään liene niin vanha, että tämä kronikkain tiedonanto 
siihen soveltuisi.

Kyöstöretkillä Itämeren itäpuolella käyvät myös Harald 
Kaunotukan Halfdan-nimiset kaksoispojat X:n vuosisadan alussa. 
He joutuivat Vironmaalla kovaan taisteluun, joissa toinen heistä 
menetti henkensä4). Samanlaiselle retkelle lähti Eerikki Veri- 
kirves 12-vuotiaana. Hän hävitteli viidellä laivalla yhtä mittaa 
neljä vuotta (luultavasti vuosina 913—17) Itämeren rantamaita, 
„itämaita, Ranskaa, Erislantia ja Sakslantia“ 5).

Merkillisempiä ja monessa suhteessa tämänaikaisia oloja va
laisevia ovat kertomukset Norjalaisten Torulfin ja Egilin, Skalla- 
grimin poikain, itämaille tekemistä retkistä X:ltä vuosisadalta. 
Kerran purjehti Torulf erään toverinsa kanssa Itämeren itä
puolelle. Retkeilijäin sanotaan tuoneen sieltä paljon saalista. 
Heidän laivassaan oli 12—14 soutajaa kummallakin puolen. 
Laivamiehiä oli retkellä muassa kaikkiaan noin 30 °). Toisen 
kerran lähtivät Egil ja Torulf yhdessä Kuurinmaalle. Kun Egil-

*) Annales B y  en ses (Pertz, Mon. Germ, histor. X V I: 398): „Lothonoknut, 
filius Erici Barn. Huius tempore quilibet tertius de servis et pluralibus 
hommibus exivit de regno; et venientes, totam Pruciam, Semigaliam et 
terram Carelorum aliasque quam plures terras subiugarunt sibi, et delec-
tati terrarum ubertate noluerunt redire, sed ibi remanent usque in prae-
sentem diem“. Vrt. Petri Olai Cliron. (Langebék, Script, rer. danicar. 
I, s. 114).

5) Vrt. Yrjö Koskinen, Sur l’antiquité des Lives, s. 22.
3) J. Steenstrup, Normannerne, Kjabenliavn 1876, I, s. 194.
4) Harald Kaunot, satu: 33 (A . В . I, s. 269).
*) Harald Kaunot, satu: 34 (A . В . I, s. 270).
в) A. В . II, s. 260.
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sadussa säilynyt seikkaperäinen esitys tästä retkestä antaa monta 
huvittavaa tietoa Kuurilaisten elämästä ja oloista siilien aikaan, 
lainaamme tähän kertomuksen pääpiirteet.

Eerikki Verikirveen hallitessa (luultavasti v. 925) lähtivät 
mainitut Norjalaiset isolla laivalla Itämeren vesille, olivat osalli
sina monissa tappeluissa ja saivat paljon saalista. Tultuansa 
Kuurinmaalle tekivät he asukasten kanssa rauhan puoleksi kuu
kaudeksi ja kävivät heidän kanssansa kauppaa. Kun sovittu 
rauhanaika päättyi, alkoivat he hävittää seutua, nousten eri pai
koissa maalle. Kerran tulivat he erään ison virran suulle, josta 
varjoisa metsä juoksi sisämaahan. Siinä nousivat he maalle 
ja jakoivat väkensä 12-miehisiin joukkoihin. Metsän takana 
vähän matkan päässä oli asuttu seutu. Sen he ryöstivät ja sur- 
masivat ihmiset niin tyystin, että ei ollut enää ketään, joka 
heitä olisi vastustanut. Illalla antoi Torulf joukkonsa peräytyä 
metsään. Kun hän siellä tarkasti miehensä, ei Egiliä eikä hänen 
väkeänsä ollut näkyvissä. Yö oli jo tulossa ja senvuoksi ei ka
donneita voitu lähteä hakemaankaan. Egil 12-miehisen jouk
konsa kanssa oli käynyt erään metsän läpi ja tullut laajalle ta
sangolle, joka oli asuttua seutua. Lähellä sitä oli eräs talo. 
Sinne menivät Norjalaiset ja hyökkäsivät heti rakennuksiin, joita 
sanotaan olleen paljon. Ihmisiä ei ollut näkyvissä, retkeilijät 
ottivat kaikenlaista irtainta omaisuutta kenenkään vastustamatta. 
Paluumatkalla hyökkäsi heidän päällensä iso ihmisjoukko, joka 
oli asettunut talon ja metsän välimaille. Korkea puu-aita juoksi 
talosta metsäänpäin. Egil käski väkensä marssia sitä pitkin, 
etteivät viholliset voisi ahdistaa heitä joka taholta. Niin teki
vätkin Norjalaiset, ollen toisiansa niin lähellä, etteivät viholli
set voineet tunkeutua heidän välitsensä. Kuurilaiset ahdistivat 
heitä ankarasti keihäillä ja nuolilla, antaumatta käsikähmään. 
Egil ja hänen seuralaisensa kulkivat pitkin aitaa huomaamatta 
toista puuaitausta, joka tuli toiselta suunnalta ja vähitellen 
läheni edellistä, kunnes ne vihdoin muodostivat jonkunlaisen ris
teyksen. Siitä eivät Norjalaiset päässeet enää eteenpäin. Kuuri
laisista yksi osa ahdisti heitä aitausten sisällä, toiset kävivät 
ulkopuolelta miekoilla ja keihäillä heidän kimppuunsa. Haavoi
tettuina kaikki Norjalaiset vangittiin ja vietiin sidottuina taloon. 
Tämän talon isäntä oli mahtava, rikas mies ja hänellä oli täysi
kasvuinen poika. Isäntä ehdotti, että vangit heti surmattaisiin,
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mutta poika arveli, että se olisi jätettävä huomiseksi, sanoen 
syyksi sen, että yö oli jo käsissä, ja vankien rankaiseminen ei 
senvuoksi tuottaisi mitään iloa. Vangit kahlehdittiin nyt ja pan
tiin kovaan vankeuteen. Egil sidottiin käsistä ja jaloista erää
seen paaluun, ja huone teljettiin lujasti kiinni. Kuurilaiset kä
vivät ruokahuoneeseensa (Kurir gingu inn i stufu ok mötudust), 
söivät ja joivat, pitäen iloista elämää. Egil sai vihdoin paalunsa 
irti revityksi, irroitti ensin itsensä siteistä ja sitten toverinsa. 
Nyt alkoivat he etsiä ulospääsöpaikkaa. Huoneen seinät oli 
tehty isoista puuhirsistä. Yhdellä puolen huonetta oli tasainen 
lautaseinä (skjaldjtili flatt). Norjalaiset saivat sen puhkaistuksi 
ja pääsivät siten toiseen huoneeseen, jota myös hirsiseinät ym
päröivät. Altapäin kuulivat he nyt ihmisääniä ja huomasivat 
lattiassa oventapaisen, joka vei syvään kuoppaan. Sieltä vetivät 
Egil ja hänen seuralaisensa esille kolme miestä. Ne olivat 
Tanskalaisia (Aki ja hänen kaksi poikaansa), jotka Kuurilaiset 
edellisenä kesänä olivat saaneet vangiksi. Aki sanoi edellisenä 
talvena hoitaneensa isännän taloutta ja nauttineensa hyvää koh
telua. Hänen poikansa eivät mielellään taipuneet olemaan or
jina, vaan yrittivät keväällä pakenemaan. Tuuma tuli ilmi ja 
pakolaiset suljettiin kuoppaan. Aki käski nyt Norjalaisten mur
taa toisen lautaseinän. Siten pääsisivät he viljansäilytys-huonee- 
seen (i kornhlödu), josta on vapaa pääsy ulos. Egil seuralaisi- 
nensa teki niin. Akin neuvosta pakolaiset nyt menivät luhtiin 
(til loptsins), jossa isäntä tavallisesti nukkui. Tikapuilta, joita 
myöten sinne noustiin, he näkivät, että luhdin ovi oli auki, si
sällä paloi valkea ja palvelijat olivat par’aikaa tekemässä 
vuoteita. Egil jätti osan väestänsä ulkopuolelle vartioimaan, 
ettei kukaan päässyt ulos. Itse hyökkäsi hän sisälle ja otti 
aseita, joita siellä oli paljon. Kaikki sisällä olevat ihmiset ta
pettiin ja ryöstäjät ottivat itsekukin täyden asepuvun. Eräässä 
kohden lattiata oli pieni luukku; sytytettyhän tulen laskeusivat 
ryöstäjät maanalaiseen kellariin, jossa oli paljon hopeaa ynnä 
muita kallisarvoisia tavaroita. Itsekukin otti niitä sieltä koko
naisen kantamuksen. Egil otti ison mesiastian mukaansa. Nyt 
lähtivät kaikki läheiseen metsään. Egil pysähtyi siellä ja sanoi 
olevan arvotonta, että he isännän tietämättä salaa olivat ryös
täneet hänen omaisuutensa, ja riensi takaisin taloon. Siellä näki 
hän palvelijain kantavan keittiöstä astioita ruokahuoneeseen.
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Keittiössä paloi iso valkea, jonka yläpuolella oli patoja. Sinne, 
oli kuljetettu isoja puita ja niistä tehty paikkakunnan tavan mu
kaan nuotio siten, että tuli ensin oli sytytetty puiden päähän, 
josta se sitten vähitellen leveni yli koko puun. Egil tempasi 
äkkiä yhden näitä puita, vei sen ruokahuoneeseen ja heitti salaa 
puun palavan osan ulkokatolle, tartuttaen tulen kattotuohiin, 
jotka heti syttyivät palamaan. Sisällä-olijat eivät huomanneet 
mitään, ennenkuin tuli syöksyi katon läpi huoneeseen. Asukkaat 
hyökkäsivät nyt ovelle, mutta siihen oli kasattu kaikenlaisia 
tavaroita ja paitse sitä piti Egil siinä vahtia, surmaten ihmisiä 
sekä kynnyksellä että ovien ulkopuolella. Lyhyessä ajassa pa
loi koko ruokahuone ja siinä olevat ihmiset saivat surmansa. 
Egil palasi nyt metsään ja kulki sitten tovereinensa laivoille. 
Hän vaati itsellensä mesiastian, joka oli täynnä hopeaa. Retkei
lijät palasivat nyt takaisin omaan maahansa ').

Tässä kertomuksessa tutkijat eivät ole nähneet mitään mah
dotonta. Arvokkaita ovat siinä säilyneet tiedot Kuurilaisten ra
kennuksista, heidän taloudellisista oloistaan, vankien kohtelusta 
y. m. Retken on arveltu tapahtuneen v. 920 (917), mutta myöhemmät 
tutkijat asettavat sen vuoteen 925 2). Muitakin retkiä tekivät 
nämät veljekset Itämeren idänpuolisiin maihin. Kuurinmaalla 
sanotaan Egilin muun muassa saaneen Nadr (käärme)-nimisen 
miekkansa, jonka ominaisuuksia kiitetään erinomaisiksi3).

Tanskalaisetkin tekivät satujen mukaan tähän aikaan retkiä 
itämaille. Harald Blåtandin hallitessa (940—85) esim. liikkui 
Styrbjörn Vahva siellä merirosvona. Tarkemmin ei hänen ret- 
keänsä kerrota4).

Skandinaavian sadut eivät mainitse mitään siitä Ragnval- 
dista, jonka olemme tavanneet Vladimir Suuren hallituksen ai
kana Polotskin ruhtinaana. Hänkin oli ehkä Ruotsista kotoisin 
ja on senvuoksi jäänyt unhotuksiin. Sen sijaan on islantilaisessa 
sadustossa jotenkin seikkaperäisiä ja valaisevia tietoja sittemmin 
Norjan kuninkaan Olavi Trygvenpojan olosta Virossa ja Novgo
rodissa.

*) Egilssaga: 46 (A . li. II, s. 254—260).
2) A. li. II, s. 259; H. Hildebrand, Svenska folket under hedna ti den, 

Stockholm 1872, s. 138— 139; O. Montelius (Sveriges historia I, s. 305).
3) А. В. II, s. 260.
41 Knytlingasaga: 2 (А. В . II, s. 128).

7
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Vihollisten vainoomana Olavin äiti Estrid lähti kolmivuo
tisen poikansa kanssa muutamain kauppamiesten seurassa v. 967 
etsimään turvaa veljeltänsä Sigurdilta, joka asui Novgorodissa 
ja siellä oli kohonnut kunnioitettuun asemaan.

Merellä tapasivat virolaiset merirosvot tämän seurueen, 
ryöstivät heidän omaisuutensa, surmasivat muutamat matkalai
sista, tekivät toiset orjiksi ja jakoivat ne keskenänsä. Nuori 
Olavi eroitettiin nyt äidistään ja joutui kahden seuralaisensa 
Torulfin ja Torgilsin kanssa erään Virolaisen Klerkonin hal
tuun. Torulf oli orjantöihin kykenemätön ja surmattiin siitä 
syystä. Olavi ja Torgils saivat jäädä eloon. Klerkon vaihtoi 
heidät hyvään pukkiin Klerk-nimiselle miehelle. Sitten lunasti 
Olavin kallisarvoisella vaipalla eräs talonpoika Reas, jonka 
vaimo oli Rekon ja poika Rekoni. Reaksen luona sanotaan 
Olavin nauttineen hyvää kohtelua. Kaikkiaan oli hän Virossa 
kuusi vuotta (967—72).

Kerran tuli sitten Sigurd Novgorodista Vironmaalle nosta
maan Vladimirin puolesta veroa. Hän matkusti ison seurueen 
kanssa muhkeasti ympäri maata. „Torilla“ näki hän Olavin ja, 
saatuaan tietää hänen syntyperänsä, lunasti hänet vapaaksi 12 :11a 
(toisin 9:llä) markalla kultaa. Hän vapautti myös Torgilsin ja vei 
heidät molemmat Novgorodiin. Siellä oleskeli Olavi kokonaista 
yhdeksän vuotta (973—81). Kerran tapasi hän kaupungin to
rilla Klerkonin ja surmasi hänet kostaen siten Torulfin kuo
leman 0 -

Estrid-kuningatar jäi Viroon orjaksi. Eräänä kesänä pur
jehti rikas ja mahtava Norjalainen Luden tavaroinensa Viroon 
kaupantekoon. Hänen sanotaan usein tehneen tällaisia retkiä sekä 
sotaisessa tarkoituksessa että kauppa-asioita varten. Virolaisten 
markkinoilla oli paljon tavaroita, muun muassa orjiakin, joiden 
joukossa Luden tunsi Estridin ja lunasti hänet vapaaksi2).

*) Olavi Trygvenpojan satu: 5— 7 (A. R. I, s. 276— 78); A. Cronholm, 
Fornnordiska minnen II, s. 84— 85.

2) Olavi Trygvenp. satu: 58 (A. R. I, s. 285—86); vrt. H. Hildebrand, 
Konunga-boken I, s. 167— 69, 221. —  Jotenkin samaan aikaan, jolloin Olavi 
Trygvenpoika joutui Viroon, tehtiin sinne Norjasta eräs retki. Harald 
Gråfällin kuoleman jälkeen (hän kuoli noin 965) lähtivät Islantilainen Gun
nar Hamundinpoika, Norjalainen Halvard y. m. viikinkiretkelle Itämeren 
vesille ja  tulivat m. m. Pohjois-Viron rannikollekkin („til Rafala“). Seu-
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Näin kertoo satu. Sen yksityiskohdat saattavat olla his
toriallista perustusta vailla, varsinkin mikäli ne koskevat Ola
vin oloa Novgorodissa. Varmaa on ainakin se, että Olavi 
vietti ison osan lapsuuttansa Virolaisten orjana '). Virolaisten 
orjakauppa ja heidän markkinansa, joille skandinaavilaiset kauppa
miehet kesäisin saapuvat tavarain vaihtoon, sekä Virolaisten, niin
kuin sadussa mainitun Klerkonin, matkat Novgorodiin, ovat epäi
lemättä todenmukaisia ja vaan luonnollinen seuraus siitä laa
jasta kaupasta, jota Skandinaavilaiset ja Venäjän kansat jo 
monta vuosisataa sitten olivat keskenänsä käyneet.

Tämän vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla lienee suori
tettu Ruotsista Itämeren itärannikolle ne retket, joita Ruotsin 
pienempi riimikronikka muistelee kertoen, että Eerikki Voit
toisa ( f  n. 994) valloitti Viron, Liivinmaan, Kuurinmaan ja Suo
men 2). Nämät tarunsekaiset valloitukset lienevät korkeintaan 
olleet tilapäisiä rannikkoseuduille tehtyjä ryöstöretkiä, sillä ve
näläiset lähteet eivät tiedä niistä mitään.

Tunnettu on, mitenkä Olavi Trygvenpoika Venäjältä ko
tiuduttuansa kukisti Hakon-jaarlin ja v. 995 sai Norjan kruu
nun haltuunsa. Kentiesi oli Olavin Novgorodissa nauttima suo
jelus syynä niihin hävitysretkiin, joita surmatun Hakonin poika 
Eerik seuraavina vuosina teki Vladimir Suuren valtakuntaan. 
Venäläiset lähteet eivät tiedä näistä hänen toimistaan mitään.

dulla oli siis jo ennen germaanilaisperäinen nimensä, josta sitten Re
val (Rääveli) on muodostunut. Siellä tapasivat he merirosvoja, joi
denka kansallisuutta ei mainita, ja  voittivat heidät. Sitten purjehtivat 
he Saarenmaalle ja  asettuivat siellä erään vuorisen niemekkeen suo
jaan. Saatuansa kuulla eräältä Tanskalaiselta, joka joku aika sitten 
oli joutunut merirosvojen vangiksi ja  niiden kanssa kulkeunut Saaren
maalle, että niemen toisellakin puolella oli viikinkejä (nekin olivat aina
kin nimistä päättäen Skandinaavilaisia), Gunnar ja  hänen seuralai
sensa ryhtyivät taisteluun heidän kanssaan ja  pääsivät voitolle. Voitetut
olivat kätkeneet aarteensa läheiseen metsään. Tanskalainen neuvoi Gun
narille kätköpaikan. Siinä sanotaan olleen kultaa, hopeaa, vaatteita ja  
erinomaisia aseita. Njalssaga: 28—30 (А. В. II, s. 238—44).

') Vrt. A. Cronholm, m. p. II, s. 85—87.
2 ) --------------  );örligh lyekades mik altijdh väl;

Estland, Lifland, Curland ok Finland
Them van iak alt med Sigers hand,
Och radde ther öfver i mina dagha“, — — . Chronicon rhytmicum 

minus (E . M. Fant, Script, rer. svecicar. I, sect. prior, s. 255).
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Islantilaisten tietojen mukaan hän purjehti т. 997 Itämeren itä
puolelle ja oli siellä viisi kesää. Hänen sanotaan surmanneen 
ihmisiä ja hävittäneen maata kaikkialla, missä hän liikkui. Laa- 
tokanlinnan hän pakotti piirityksellä antaumaan, poltti ja hä
vitti sen juurtajaksain ja liikkui laajalta Gardarikissä. Paluu
matkalla hän hävitti maata Länsi-Virossa ja Saarenmaan seu
duilla l), sai siellä haltuunsa muun muassa neljä tanskalaista vii- 
kinkilaivaa ja surmasi niiden miehistön2).

Sen enempää eivät länsimaiset lähteet tiedä Skandinaavi- 
laisten toimista Itämeren itäpuolella X:llä vuosisadalla. Seuraa- 
van vuosisadan alussa liikkui Olavi Pyhä, ollessaan viikinkiret- 
kellä, Itämeren idänpuolisissakin maissa. Hän oli vuonna 1007 
Gotlannissa ja otti siellä veroa. Toisen tiedon mukaan oleskeli 
hän samaan aikaan Kuurinmaalla. Seuraavana keväänä (1008) 
mainitaan hänen liikkuneen Saarenmaan seuduilla (Eysÿsla). Kun 
hän siellä nousi maalle, lupasivat seudun asukkaat maksaa hä
nelle veroa. Olavi meni verontuojia vastaan varustetulla sota
joukolla. Silloin paikkakunnan asukkaat asettuivat vastarintaan 
ja tappelu alkoi. Olavi pääsi voitolle, ajoi vastustajansa pa
koon ja hävitti heidän maatansa. Täältä hän purjehti Suo
meen (luultavasti v. 1008). Siellä pakenivat asukkaat metsiin 
ja hävittivät seudun autioksi. Kuningas sotajoukkoinensa 
eteni kauvas sisämaahan, kulki metsien läpi laaksoseutuun, 
jolle sadussa annetaan nimi „Herdalir“ 3). Ruotsalaiset saivat 
siellä vähän saalista, mutta ihmisiä ei ollut näkyvissä. Kuningas 
lähti nyt paluumatkalle. Metsässä hyökkäsivät seudun asukkaat 
joka taholta hänen väkensä päälle ampuen ankarasti. Metsän 
suojassa ollen haavoittivat ja surmasivat he useita vihollisiansa, 
ennenkuin Olavi seurueensa kanssa metsästä selveytyi ja myö
hään illalla pääsi laivoihinsa. Suomalaiset loihtivat yöksi an
karan myrskyn, mutta siitä huolimatta lähti kuningas purjehti
maan pitkin rannikkoa. Hänen onnistui purjehtia „Balagårds-

*) — —  „herjaSi alla ASalsÿslu ok Eysÿsly“.
2) Olavi Tryyvenp. satu: 97 (A. R. I, s. 286— 88); H. Hildebrand, Ko- 

nunga-boken I, s. 250—51; A. Cronholm, m. p. II, s. 91—92; H. Карамзинъ, 
Истор. I, s. 231—32.

8) Tietämätöntä on, mitä tällä nimellä tarkoitetaan. Vrt. II. Hilde- 
brand, Konunga-boken II, s. 8.
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sida“-nimisen seudun ohitse ja onnellisesti päästä Itämerelle *). 
Suomalaisten sotajoukon sanotaan seuranneen pitkin rannikkoa 
sen mukaan, kuin kuninkaan laivasto merellä kulki eteenpäin 2).

Mainitut skandinaaviluisten satujen otteet todistavat, että 
ne retket, joita lännestäpäin tehtiin Itämeren idänpuolisiin maihin 
IX:llä ja X:llä vuosisadalla, ovat luonteeltaan jotenkin saman
tapaisia, kuin ne, joista puhutaan ennen Venäjänvallan perusta
mista. Niiden tarkoituksena on nytkin kaupanteko, johonka yh
distyy väkivaltainen vieraan maan hävittäminen ja veronotto 
sen asukkailta, jos vaan retkikunnan voimat siihen riittä
vät. Samantapaisia ovat nämät retket jo vuosisatoja aikai
semmin. Eroitus on vaan siinä, että myöhemmältä ajalta niitä 
mainitaan useammin siitä syystä, että niitä silloin useammin teh
däänkin. Tiedotkin myöhemmistä retkistä ovat luonnollisesti tar
kempia, sillä niiden toimeenpanijat ovat useimmiten muistakin 
lähteistä tunnettuja historiallisia henkilöitä, ja paitse sitä ovat 
niissä kerrotut tapaukset likempänä satujen kirjoittajain omaa ai
kaa. Se seikka, ettei ole olemassa aikuisempien retkien ajoilta 
historiallisia lähteitä, jotka voisivat täydentää ja vahvistaa is
lantilaisten satujen tietoja, vähentää tosin vanhempina aikoina 
mainittujen retkien merkitystä, mutta ei suinkaan riitä todista
maan, että ne yleensä ovat historiallista arvoa vailla. Tosin 
on niihin sekaunut tarullisiakin piirteitä, mutta niin on myö- 
hempiäkin retkiä koskevain kertomusten laita. (Vrt. esim. Olavi 
Pyhän seikkailuja Suomessa).

Venäläiset lähteet XI:ltä ja seuraavalta vuosisadalta sisältä
vät Itämeren suomalaisista kansoista muutamia tilapäisiä tietoja.

Vladimir Suuren hallituksen viime vuosina oli hänen poi
kansa Jaroslav Novgorodissa. Hän kieltäytyi maksamasta isäl
leen sitä veroa, jonka Novgorodin päälliköt ennen olivat Kijevin 
ruhtinaille suorittaneet. Vladimir päätti nyt väkivoimalla ku
kistaa kapinoitsevan poikansa ja kokosi sitä varten sotaväkeä.

*) „ fengu {>eir beitt um nöttina fur Balagarossiïiu, ok paôan i
hafit ut“. Balagårdssida on johdoltansa epäselvä, mutta tarkoittanee Suo
men eteläistä rannikkoa. Vrt. Oldnordiske Sagaer, Kjobenhavn 1837, XII, 
s. 42—44; H. Hildebrand, m. p. I, s. LXXI; II, s. 9, muist. 1.

*) Olavi Pyhän satu: 6—8 (A. li. I, s. 290—92); H. Hildebrand, m. 
p. II, s. 7— 9.
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Jaroslav taas kutsui merentakaisia Varjaageja avuksensa, aikoen 
hänkin ryhtyä varsinaiseen sotaan isäänsä vastaan. Mutta kes
ken näitä hankkeitansa kuoli Vladimir ja hänen poikansa Svjato- 
polk anasti hallituksen Kijevissä, poistaen heti kolme veljeään 
murhamiesten kautta tieltänsä 1).

Jaroslavin ja hänen veljensä Svjatopolkin välillä syntyi 
nyt kolmivuotinen verinen sota. Edellinen teki liiton Saksan 
keisarin Henrik II:n kanssa, jälkimmäistä taas auttoi Puolan 
kuningas Boleslav. V. 1018 kärsi Jaroslav kovan tappion Bug- 
virran luona, pakeni suoraapäätä pienen seurueen kanssa Nov
gorodiin ja aikoi lähteä Skandinaaviaan. Siitä tuumasta hänen 
kuitenkin täytyi luopua, sillä Novgorodilaiset hakkasivat kappa
leiksi laivat, joilla hän aikoi paeta, suostuivat häntä auttamaan 
ja alkoivat vapaaehtoisesti koota varoja, nimittäin neljä „näädän- 
nahkaa“ jokaiselta (tavalliselta) mieheltä, „vanhimmilta“ 10 ja 
ylimyksiltä 18 kriunaa itsekultakin. Sitten, kertoo Nestor, „toi
vat he Varjaageja ja antoivat heille kerätyt varat“ 2). Tämä 
Varjaagien „tuominen“ tapahtui lähetyskunnan kautta, vaikka 
Venäjän aikakirjat eivät sitä suoraan mainitse. Jaroslav koetti 
nähtävästi hädissään hankkia Ruotsin kuningasta liittolaisekseen 
ja lähetti sitä asiaa sekä sotaväen pestausta varten lähetyskun
nan Olavi Sylikuninkaan luokse Ruotsiin. Skandinaaviset läh
teet mainitsevat nimittäin, että v. 1018 Venäjän lähettiläät tuli
vat Ruotsiin pyytämään Olavi-kuninkaan Ingegerd-nimistä tytärtä 
Jaroslavin puolisoksi. Tuumasta tuli seuraavana vuonna tosi. 
Ingegerd suostui lähtemään Venäjälle sillä ehdolla, että hän 
saisi huomenlahjaksi Laatokanlinnan ja siihen kuuluvan alueen3). 
Näihin ehtoihin suostuivat Jaroslavin lähettiläät. V. 1019 Inge
gerd matkusti Novgorodiin, ja häntä seurasi sinne mahtava Länsi- 
göötinmaan jaarli Ragnvald Ulfsson, joka oli joutunut huonoihin 
väleihin Olavi Sylikuninkaan kanssa. Ragnvaldin asetti Inge
gerd hoitamaan Laatokanlinnan lääniä4).

‘ ) Лавр. Л., v. 6522, 6523 (s. 127— 36).
2) „Начата скотъ събирати отъ мужа по 4 куны, а отъ старость по 10 

гривенъ, а отъ бояръ по 18 гривенъ; и приведоша Варягы, (и) вдаша имъ скотъ“, 
— — . Лавр. Л., v. 6526 (s. 139— 140).

3) „Aldeigjtiborg ok pat riki er par liggr til“, — — ,
*) Olavi Pyhän satu: 86, 88 (A. Ii. I, s. 443, 446—47); H. Hildebrand, 

Konunga-boken II, s. 101, 105— 106.
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Tästä Ingegerdistä eli Inkeristä on luultavasti saanut ni
mensä Inkerinmaa. Sen pääpaikka oli Laatokanlinna, ja nähtä
västi muodosti juuri nykyinen Inkerinmaa sen alueen, joka Inge- 
gerdille annettiin *).

Koottuaan siten sotavoimia Jaroslav voitti lopullisesti v. 
1019 Svjatopolkin, joka kuoli pakomatkalla2). Hänet kukistet
tuaan täytyi Jaroslavin taistella veljensä poikaa Brjacislavia 
vastaan, jolla oli Polotsk ruhtinaskuntana. У. 1021 tämä Brja- 
cislav, käyttäen nähtävästi hyväkseen Jaroslavin oloa Etelä- 
Venäjällä, valloitti Novgorodin, otti sen asukkaita vangiksi ja 
ryösti heidän omaisuuttansa. Jaroslav asettui vartoomaan hä
nen paluutansa Sudoma-virran luokse Pihkovan läänissä. Siinä 
syttyi tappelu, Brjacislav joutui tappiolle ja pakeni Polotskiin3).

Voitostaan huolimatta Jaroslav teki rauhan Brjacislavin 
kanssa ja laajensi vielä hänen ruhtinaskuntaansa. Hän tahtoi 
siten nähtävästi saada liittolaisen veljeänsä Mstislavia vastaan, 
jonka kanssa hän vähän myöhemmin joutui rettelöihin. Mstislav 
oli Vladimir Suuren kuoltua käynyt voitollisia sotia Etelä-Ve- 
näjän kansoja, Katsaareja y. m. vastaan. V. 1023 hän kokosi 
ison sotajoukon ja saapui Dnjepr-virran rannoille, koetti saada 
Kijevin haltuunsa, mutta kun se ei onnistunut, asettui hän poh
joisempana olevaan Öernigoviin. Jaroslav oli silloin Novgoro
dissa. Saatuansa asettumaan ne levottomuudet, jotka samaan 
aikaan olivat syntyneet erään nälänhädän johdosta Suzdalissa 
Merjalaisten maassa, hän kutsui Varjaageja Skandinaaviasta avuk
sensa. Niitä tulikin, ja eräs Jakun-niminen sokea mies mainitaan 
heidän päällikkönänsä4). Jaroslav marssi nyt veljeänsä vastaan, 
mutta joutui tappiolle ja pakeni Novgorodiin. Jakun meni ta
kaisin Skandinaaviaan. Vähän myöhemmin tekivät Jaroslav ja 
Mstislav sovinnon sekä jakoivat valtakunnan siten, että Mstislav 
sai Dnjepr-virran itäpuolella olevat maat, saman virran länsi
puoliset alueet joutuivat Jaroslaville. Mstislavin kuoltua v.

*) Vrt. J. A. Sjögren, Ges. Sehr. I, s. 570—88.
2) Лавр. Л., у. 6527 (s. 140—42); E . Bonnell, Chronogr., Comm., s. 18.
8) Лавр. Л., v. 6529 (s. 142— 43) ; H. Карамзинг, Истор. II, s. 20.
*) Nestorin Якунъ lienee slaavilainen muunnos Hakon-nimeä. Hän 

on muuten tuntematon henkilö. Vrt. C. W. Smith, Nestors russiske Kro- 
nike, s. 292,
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1036 sai Jaroslav haltuunsa koko valtakunnan paitse Po- 
lotskia ’ ).

Vladimir Suuren poikain välisiä taisteluita koskee myös 
islantilainen Eymund-satu. Sen mukaan oli Vladimir jakanut 
valtakunnan kolmen poikansa kesken. Vanhin Burislav oli saa
nut Kijevin (Kænugard), toinen Jarislav Novgorodin (Hôlmgarcî) 
ja kolmas Vartislav Polotskin (Pallteskju) sekä niihin kuuluvat 
alueet. Eymund, norjalainen kuninkaanpoika, pakeni ison seu
rueen kanssa Jarislavin luokse. Tämä otti vieraat palveluk
seensa, voidaksensa vastustaa Burislav-veljeänsä, joka vaati hä
neltä joitakin maa-alueita. Eymundin avulla Jarislav voittikin 
veljensä. Burislav kokosi uutta sotaväkeä Bjarmien maasta ja 
ahdisti Jarislavin pääkaupunkia, mutta voitettiin taaskin. Vielä 
kolmannenkin kerran kokosi hän sotaväkeä, ja silloin hänet Ey
mund surmasi. Jarislavin ja Eymundin väli rikkoutui nyt. 
Pelastuttuansa siitä murhayrityksestä, jonka Jarislavin puoliso 
Ingegerd ja Bagnvald Ulfsson häntä vastaan tekivät, Eymund 
lähti Polotskiin ja antautui Vartislavin palvelukseen. Jarislav 
vaati nyt itselleen muutamia Polotskin ruhtinaskunnan rajakau
punkeja ja linnoja. Eymundin neuvosta Vartislav kieltäytyi 
niitä antamasta. Siitä syttyi sota, jossa Eymund vangitsi Inge- 
gerdin. Ingegerdin ja Eymundin välityksellä tehtiin nyt rauha 
ja valtakunnan alueet jaettiin. Sen mukaan sai Jarislav Nov
gorodin, Vartislav Kijevin, Polotsk ja siihen kuuluvat maat an
nettiin Eymundille. Ragnvald-jaarli sai pitää Laatokanlinnan 
läänin niinkuin ennenkin. Vartislav kuoli pian ja Jarislav sai 
silloin hänenkin osansa2).

Tälle kertomukselle ovat useat tutkijat antaneet täydelli
sen historiallisen todistuskappaleen arvon 3). Sellaista ei sillä 
kuitenkaan ole yksityiskohdissaan, vaan siihen on nähtävästi 
koottu tärkeimmät tapaukset Jaroslavin hallitusajalta ja niiden 
keskukseksi asetettu sadun sankarin Eymundin urotyöt. Jaris
lavin ja Eymundin taistelut Burislavin kanssa tarkoittanevat

*) Лавр. 1., v. 6531— 34 (s. 143—45); H. Карамзинъ, Истор. II, s. 21 
—25; E . Bonneil, Chronogr., Comm., s. 19.

2) Eymundar saga (A. Ii. II, s. 173—211; Oldnordiske Sagaer V, s. 
239—69).

s) Vrt. A. 11. II, s. 170 seur.; Fr. Kruse, Ur-Geschichte, s. 485, 491.
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niitä sotia, joita Jaroslav kävi Svjatopolkia ja Boleslavia vas
taan. Vartislav on tietysti muodostettu Brjacislav-nimestä, mutta 
se valtakunnan jako, jossa hän on osallisena, tarkoittanee Ja
roslavin ja Mstislavin välillä toimitettua jakoa. Ei voi ker
naasti ajatella, että Brjacislav, joka Nestorin mukaan taistelussa 
Jaroslavia vastaan joutui tappiolle, olisi voittajalta saanut Kije
vin, joka oli valtakunnan tärkein osa. Vielä oudompaa olisi 
siinä tapauksessa, ettei Nestor sanallakaan mainitse tästä asiasta, 
vaikka hän muuten kertoo Jaroslavin ja Brjacislavin välisestä 
taistelusta. Onko tässä mainittu Eymund sama henkilö kuin 
Nestorin Jakun, emme ota ratkaistaksemme ').

Tehtyämme täten lyhyesti selon niistä sodista, joita Vladi
mir Suuren pojat kävivät keskenänsä, ryhdymme tarkastamaan 
Itämeren suomalaisten kansain oloja tähän aikaan. Tiedot näistä 
kansoista Jaroslavin hallitusajalta ovat yleensä sekavat ja risti
riitaiset. Edellisestä tiedämme, että Laatokanlinnan ympäristö 
eli Inkerinmaa Jaroslavin hallituksen alussa eroitettiin Novgo
rodin alueesta erityiseksi Ragnvald-jaariin hoidettavaksi lää
niksi. Mutta muut meren rannikolla olevat suomalaiset kansat 
eivät ole Jaroslavin aikana nähtävästi senkään vertaa riippu
vaisia Novgorodista, kuin Vladimirin. Se käy selväksi jo siitä, 
ettei Nestor kertaakaan mainitse öudeja osallisina Jaroslavin 
sotaväessä. Päinvastoin tämä ruhtinas, saatuansa jonkun verran 
rauhaa valtakuntaansa, ryhtyy sotaan Virolaisia vastaan. Brja- 
cislavilla täytyi olla verraten iso sotavoima hallussaan, kun hän 
pystyi valloittamaan Novgorodin, joka oli koko Pohjois-Venäjän 
tärkein paikka. Voimme ajatella, että hän sotaretkeänsä varten 
keräsi väkeä lähimmästä ympäristöstään. Siten käy luulta
vaksi, että Väinän varrella asuvat kansat ja ehkä Virolaisetkin 
olivat näissä rettelöissä Polotskin ruhtinaan puolella. Siitä sai 
Jaroslav tarpeeksi syytä ryhtyäkseen Virolaisia kukistamaan. 
Ja saattoivat hänen Virolaisia vastaan tekemäänsä retkeen vai
kuttaa muutkin seikat.

Tiettyä on nimittäin, että Knuutti Suuri, saatuansa Tanskan 
ja Englannin haltuunsa, pyrki Norjankin hallitsijaksi. Norjan 
kuningas, edellisestä tunnettu Olavi Pyhä, koitti turvata ase
maansa häntä vastaan tekemällä liiton lankonsa, Buotsin kunin

*) Vrt. E . Bonnell, Chronogr., Comm., s. 19— 21.
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kaan Anund Jaakopin kanssa. Rettelöt päättyivät siten, että 
Knuutti perinpohjin hävitti Norjan ja Ruotsin yhdistyneen lai
vaston v. 1027. Seuraavana vuonna hän tuli Norjaan ja Olavi 
Pyhä pakeni Jaroslavin luokse Novgorodiin l).

Tämä taistelu, johonka kaikki Pohjoismaiden hallitsijat oli
vat sekauneet, vaikutti ehkä Virolaistenkin oloihin. Kustaak
sensa Jaroslaville, joka antoi suojelusta hänen vastustajalleen 
Olavi Pyhälle, Knuutti näyttää tehneen jonkun retken Viroon. 
Ainakin mainitsevat tanskalaiset kronikat, jotka tosin ovat pal
joa myöhemmin kirjoitetut, että Knuutti laski Virolaiset val
tansa alaisiksi, ennenkuin hän sai Norjan haltuunsa. Samoin ker
tovat ne hänen poikansa Harde-Knuutin taisteluista Vironmaalla 
seuraavalla vuosikymmenellä2). Nämät „valloitukset“ eivät kui
tenkaan liene olleet seurauksiltaan muita Skandinaavilaisten 
näinä aikoina tekemiä ryöstö- ja verotusretkiä tärkeämmät, 
vaikka Kruse on koettanut niiden merkitystä lisätä, väittäen, 
että Tanskalaisten valta ja vaikutus Virossa alkoi jo tähän 
aikaan 3). Jos Tanskalaiset nyt jo olisivat pysyväisemmän val
lan Virossa perustaneet, niin siitä varmaan venäläisetkin läh
teet jotain tietäisivät. Ne eivät kuitenkaan mainitse mitään koko 
tapauksesta, ja senvuoksi Knuutin retki lienee kaikkea suurempaa 
merkitystä vailla.

*) C. F . Allen, Haandbog i Fædrelandets Historie, Kjobenhavn 1854, 
s. 77— 78.

2) „Gamel Knut, alter filius Svenonis. Iste Angliam v ic it--------
Estones sibi subdidit, Norvegiam optinuit, occiso Sancto Olavo Anno Domini 
MXXVIII“. Petri Olai Chronica Regum Danorum (J. Langebek, Script, 
rerum danic. I, s. 117— 18). Sama kirjailija sanoo Knuutti Suuren pojan 
Harde-Knuutin ennen kuninkaaksi tuloansa (v. 1035) taistelleen seitsemän 
vuotta Venäjällä ja  valloittaneen Vironmaankin („Hic anteqvam rex erät, 
fuit in Ruscia, & ibi VII annis fortiter pugnavit, & plures victorias opti
nuit. Item vicit Estoniani“ ; Langebek, m. p., s. 118). Tätä jälkimmäistä 
tiedonantoa ei tavata missään muissa lähteissä. Bonnell (Chronogr., 
Gomm., s. 21— 22) epäilee varsinkin Harde-Knuutin sekaumista Viron oloi
hin ja  arvelee, että koko juttu on syntynyt erehdyksen kautta siten, että 
Harde-Knuutin historiaan on sekoitettu tapauksia Knuutti Pyhän ajoilta. 
Knuutti Suuren sanoo myös „Chronicon Frici regis“ valloittaneen Viron-
maan („Garnele K n u t. Estonicam etiam gentem subdidit“ ; Langebek,
m. p., I, s. 159).

3) Fr. Kruse, Ur-Geschichte, s. 491— 94 y. m.
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Varmaa on, että Virolaiset syystä taikka toisesta Jarosla- 
vin aikana olivat Venäjän valtakunnan yhteydestä luopuneet, 
sillä Jaroslav tekee, niinkuin jo mainitsimme, varsinaisen sota
retken heidän maahansa. Nestor mainitsee nimittäin, että Ja
roslav v. 1030 „meni Öudeja vastaan, voitti heidät ja perusti 
Jurjevin linnan“ l). Tämän linnan on yleisesti arveltu olleen 
nykyisen Tarton paikoilla.

Nestorin tiedonanto tästä Jaroslavin retkestä on niin vail
linainen, ettei siitä voi nähdä, kuinka laajalta Virolaiset tällä 
kertaa kukistettiin. Kun linna perustettiin Emajoen varrelle, 
lienee retki tarkoittanut vaan virolaisalueen itäistä osaa. Pihko- 
vassa on myös tähän aikaan jonkunlainen ruhtinaskunta. Siihen 
lienee kuulunut se osa Vironmaatakin, joka nyt kukistettiin. 
Pysyväisempää seurausta ei tästäkään tapauksesta näytä olleen. 
Luultavasti Virolaiset taas luopuivat heti, kun valloittaja heidän 
maastansa poistui. Ainakaan ei heitä myöhemmin Jaroslavin 
aikana enää ensinkään mainita.

Trusmann on koettanut todistaa, että Virolaiset koko Ja- 
roslavin hallitusajan pysyivät Venäjän valtakunnan alammaisina. 
Hän luulee löytävänsä todistuksen tähän muun muassa siinä sei
kassa, että Olavi Pyhä, nautittuansa turvaa Jaroslavin luona, 
lähti Venäjältä 200:n henkilön suuruisen seurueen kanssa 
paluumatkalle Norjaan Viron kautta, hankki siellä itselleen 
laivoja ja purjehti Gotlantiin2). Tämä asia ei todista mi
tään, sillä Olavin paluumatkan kertoo satu siten, että hän jou
lun jälkeen v. 1030 lähti seurueineen Novgorodista, kulki tal
vella meren rannalle ja odotti siellä kesän tuloa 3). Virosta ei 
mainita sadussa sanaakaan, eikä ole luultava, että hän sinne 
olisi matkustanut, sillä tavallinen kulkutie kävi Novgorodista 
Laatokan kautta Suomenlahden pohjaan. Jos taas Olavi, niin
kuin Munch arvelee, aloitti paluumatkansa Kijevistä, niin hän 
lienee purjehtinut Väinänsuulta Itämeren y l i4).

l) Jlaep. Л., v. 6538 (s. 146). — Jaroslav oli kasteessa saanut nimen 
Georg eli Juri. Sen mukaan nimitti hän Vironmaahan perustamansa 
linnan.

*) Г. Трусманъ, Введете хриспанства въ Лифляндш, СПБ. 1884, s. 144.
3) Olavi Pyhän satu: 203 (А . В . I, s. 352).
*) Р. A. Munch, Det norske Folks Historie I, 2, s. 774.
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V. 1036 Jaroslav oli Novgorodissa ja asetti poikansa Vla
dimirin sinne hallitusta hoitamaan. Samaan aikaan tulivat Pe- 
cenêgit lukemattomin joukoin ja ryhtyivät piirittämään Kijeviä. 
Jaroslavin sanotaan nyt koonneen Novgorodista pitäen ison sota
voiman, jossa oli Varjaageja ja Slovêneja, sekä rientäneen vihol
lista karkoittamaan1). Öudeista ei Nestor mainitse tässä mitään. 
Jos Virolaiset olisivat olleet varmassa alammaisuuden suhteessa 
Venäjän valtakuntaan, niin on luultava, että heitäkin olisi käy
tetty puolustamaan pääkaupunkia valtakunnan verivihollista vas
taan, kun sotavoimia kerran koottiin muualta Pohjois-Venäjältä. 
Kentiesi on heidän osattomuutensa Jaroslavin sotaretkeen jos
sakin yhteydessä niiden seikkain kanssa, joidenka vuoksi Ja
roslav Pecenêgit kukistettuansa antoi vangita veljensä Sudislavin, 
Pihkovan ruhtinaan. Nestor, joka kertoo tämän tapauksen heti 
Pecenêgien karkoittamisen jälkeen, sanoo vaan, että Jaroslav 
vangitutti veljensä epäluulonalaisena, tarkemmin syitä ilmoitta
matta2). Syyksi siihen, että Virolaiset tähän aikaan ovat eril
lään Venäjänvallasta, on arveltu sitä, että Jaroslav, joka v. 
1036 asetti erityisen piispan Novgorodiin, koetti saada Virolai
setkin pakanuudesta luopumaan3). Tässä arvelussa ei liene 
perää, sillä Jaroslavin valta virolaisalalla näyttää olleen niin 
heikko ja kestäneen niin vähän aikaa, että kansan käännyttä
miseen tuskin olisi ehditty ryhtyä. Ja muuten ei tietääkseni 
missään lähteissä mainita, että kristinuskoa näin varhain olisi 
koetettu venäläiseltä taholta Itämeren maakuntiin levittää. Se 
tapahtui historiallisten tietojen mukaan vasta 1200-luvulla, siis 
samaan aikaan, jolloin kristinoppi roomalaiskatoolisessa muo
dossa saksalaisen valloituksen kautta näihin maihin levisi4). Ja 
vielä silloinkin tarkoitti Venäläisten valtiokäytös Henrik Lätti
läisen sanojen mukaan enemmän kukistettujen kansojen verot
tamista, kuin kristillisyyden levittämistä heidän keskuuteensa 5). 
Luultavaa kuitenkin on, että Itämeren suomalaiset kansat ennen

*) Лавр. Л., v. 6544 (s. 147).
*) Лавр. Л., v. 6544 (s. 147).
3) Fr. Kruse, Ur-Geschichte, s. 495—96.
*) Vrt. Г. Трусманъ, m. p., s. 169 seur.
s) II. L . XVI, 2: „Bst enim consuetudo regum Ruthenorum, ut quam- 

cunque gentem expugnaverint, non fldei Christiane subicere, sed ad sol- 
vendum sibi tributum et pecuniam subiugare“.
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saksalaisen valloituksen aikaa Venäläisten parissa oleskellessaan 
jonkun verran perehtyivät kreikkalaiseen kristillisyyteenkin. Ja 
kentiesi liikkui heidän keskuudessaan myöhemmin venäläisiä 
lähetyssaarnaajiakin, vaikka ne ovat jääneet historiallisissa läh
teissä mainitsematta. Siten ovat saattaneet muodostua ne kir
kollisia käsitteitä ilmaisevat venäjänkieliset lainasanat, joita 
länsisuomalaisten kansain kielissä tavataan r). Novgorodin piis
pan Nifontin aikana (1130—56) mainitaan nimenomaan (hidilais
ten kääntymisestä kristinuskoon. Heille sekä Bolgaareille ja 
Poloveilaisille määrättiin näet silloin 40:n päivän rukous- ja 
paastonaika, ennenkuin he kasteen kautta pääsivät oikeauskoisen 
kirkon yhteyteen2). Trusmann väittää empimättä tässä mainit
tuja Öudeja Virolaisiksi3). Yhtä hyvin saattaa Öud-nimi tässä
kin merkitä lähempänä Novgorodia asuvia Suomalaisia. Siinäkään 
siis ei ole suoranaista todistusta kreikkalaisen kristinopin var
haisesta levenemisestä Itämeren maakuntiin.

Jaroslavin ajoilta ei Nestor tiedä sen enempää Itämeren 
suomalaisista kansoista. Sen sijaan mainitsee hän, että Jarosla
vin poika Vladimir v. 1042 teki retken Jäämejä vastaan ja 
voitti heidät4). Jäämit ovat edellisen mukaan Hämäläisiä. 
Kruse asettaa Vladimirin retken yhteyteen Tarton perustamisen 
kanssa ja koettaa muutamilla paikannimillä näyttää toteen, että 
nämät Jäämit asuivat nykyisen Tarton pohjoispuolella Narva- 
jokeen saakka5). Sjögrenin mielipiteen mukaan puheenalaiset 
Jäämit, jotka nyt esiytyvät historiassa ensi kerran, tähän aikaan 
asuvat Äänisjärven ja Laatokan etelä- ja lounaispuolella, niin
kuin ennen olemme maininneete). Ne siis eivät varsinaiseen ai
neeseemme kuulu.

1) Semmoisia lainasanoja ovat esim.: kuoma (=  kummi), paasto, pa
kana, pappi, raamattu, risti, ristiä (=  kastaa). A. Ahlqvist, Die Kultur
wörter der westfinnischen Sprachen, Helsingfors 1875, s. 249 seur.; J. J. 
Mikkola, Berührungen zwischen den westfinnischen und slavischen Spra
chen, Helsingfors 1893, s. 31 seur. Vrt. W. v. Gutzeit (R. M. XI, s. 378).

2) Oikeinkirjoitusta vähän muuttamalla kuuluu mainittu paikka näin: 
„Молитвы оглашения творити : Болгарину, Половчиноу, Чюдиноу преди крещения 
40 днии поста“ — —, Русск. Истор. библютека VI, palsta 33.

3) Т. Трусманъ, m. р., s. 173.
*) Лавр. Л., у. 6550 (s. 150).
*) Fr. Kruse, Ur-Geschichte, s. 498—500.
°) Vrt. E. Bonnell, Chronogr., Comm.. s. 22—24.
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Jaroslav kuoli v. 1054. Venäjän valtakunta jakaantui nyt 
useihin pieniin ruhtinaskuntiin, joidenka omistajat kävivät pit
källisiä ja verisiä sotia keskenänsä. Suomalaisetkin kansat otti
vat niihin osaa, ollen tavallisesti Polotskin ruhtinasten puolella 
heidän taistellessaan Novgorodilaisia ja Pihkovalaisia vastaan, 
taikka erillään heistä kaikista.

Jaroslavin poika Isjaslav peri isänsä vallan Novgorodissa 
ja Kijevissä. Polotskin ruhtinaana taas on tähän aikaan (vuo
desta 1044) Vseslav, ennenmainitun Brjacislavin poika. Hallituk
sensa alussa Isjaslav koetti tehdä alammaisiksensa Virolaiset, 
jotka siis tähän aikaan ovat valtakunnan yhteydestä erillään. 
Myöhemmät Nestorin toisinnot mainitsevat, näet, että Ostromir, 
jonka Isjaslav oli asettanut päälliköksi Novgorodiin, teki sota
retken Öudeja vastaan, mutta kärsi tappion. Paljon Novgorodi- 
laisia saavutti tällä retkellä surmansa. Sitten lähti Isjaslav itse 
samanlaiselle retkelle ja valloitti Cudien „Osek Kedipiv“ (toisin : 
Dekipiv) nimisen paikan ’ ). Kronikat asettavat tämän tapauksen 
vuoteen 1054. Ostromir, joka erään toisinnon mukaan näissä 
rettelöissä saavutti surmansa, eli vielä v. 1057 2). Se ei kuiten

*) H u k .  JI., v . 6562 (I, s. 144): — — „И паки Изяславг. иде на Чюдь, и 
взявъ Осекъ Кедипивъ спрячь солнечная рука“. Воск. Л., х. 6562 (Поли. собр. 
р. Л. VII, s. 333) sanoo Isjaslavin valloittaneen „Осей. Декипивъ“. Mitä 
Vironmaan paikkaa „Osek Kedipiv“ tarkoittaa on vaikea sanoa. Venäläi
set kronikat sanovat sen merkitsevän „auringon kättä“ („солнечная рука“, 
„солнца рука“). Sen mukaan näyttää se muodostuneen sanoista k ä s i ja  
p ä iv ä . Mutta siihenkään soveltuvaa paikannimeä ei Vironmaalta tun
neta. G. Trusmann (m. p., s. 166) arvelee tällä nimellä tarkoitettavan Otte- 
päätä, mutta sekään selitys ei tyydytä, sillä mainitulla paikalla on Venä
jän aikakirjoissa omituinen nimensä Медвкжья голова. Kentiesi ovat Venä
läiset tässä, niinkuin toisinaan muulloinkin, nimittäneet paikan sen ete- 
vimmän henkilön mukaan. Voidaan ajatella, että jonkun virolaisen maa
kunnan eli linnan päällikkönä oli Kädepäev-mra\\\&\\ mahtava mies (päivä- 
sana virolaisten nimien yhdysosana ei näytä olleen harvinainen : Unipäivä, 
Vilgepäiva, Vitipäiva; A. V. Forsman, Tutkimuksia Suomenkansan persoo
nallisen nimistön alalla I, s. 161, 163), jonka mukaan paikkakin kronikassa 
on saanut nimensä. Samalla tavalla on Venäjän kronikoissa saatu Ven- 
denin nimeksi Pertujev (Berthold-nimestä); Turunlinnan nimenä käytetään 
jonkun kerran Lyderev (nimestä Lyder von Kyrn). Vrt. A. C. Lehrberg, 
Untersuchungen, s. 191, 196—97. Käsi-sana ainakaan germaanilaisissa ni
missä ei ole tavaton liitännäisnimen alkuosana: Hantbert, Hantwin, Handolf. 
E. Förstemann, Altdeutsches namenbuch, Nordhausen 1856,1, palsta 602.

2) II. Карамзин*, Истор. II, примкч. 114.
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kaan tee mahdottomaksi Cudien ja Novgorodin tämänaikaisia 
taisteluita, sillä mahdollisesti on puheenalainen retki tehty vasta 
myöhemmin, taikka Ostromir kaatunut jossakin toisessa cudilais- 
kahakassa.

Novgorodin ja Virolaisten väliset rettelöt eivät näet päät
tyneet tähän. Muutamat kronikkain toisinnot kertovat, että Is- 
jaslav v. 1060 meni Sosoleja (toisin: Soleja) vastaan ja otti 
heiltä veroa 2,000 kriunaa. Voitetut sitoutuivat veroa maksa
maan, mutta ajoivat siitä huolimatta veronkantajat pois maas
tansa ja ryöstivät seuraavana keväänä kylät Jurjevin ympä
rillä, polttivat itse linnan ja puuhuoneet sekä tekivät paljon pahaa, 
hävittäen maata Pihkovaan saakka. Heitä vastaan menivät Pili- 
kovalaiset ja Novgorodilaiset. Venäläisiä kaatui taistelussa 1,000, 
Sosoleja lukematon määrä1).

Sosoli eli Soli (Сосолы, Ссолы) nimistä kansaa ei mainita 
missään muualla. Schafarik arvelee heitä Liettualaisten ja Lätti
läisten välimailla asuvaksi Susola-nimiseksi slaavilaiseksi kan
saksi 2). Nimeä on koetettu sovittaa Sakkalankin asukkaisiin 
tahi johonkin Väinäjoen varrella asuvaan kansaan3). Eräässä 
kronikan toisinnossa tavataan Soli-kansan sijalla Колыванцы, 
joka muualla venäläisissä lähteissä käytetään Tallinnan seudun 
Virolaisten nimenä4). Näyttää siis siltä, että tämä nimi tarkoit
taa jotakin osaa Virolaisista. Kronikkain tiedonanto, että nämät 
viholliset tulevat ahdistamaan Pihkovaa, jonka asukkaat yhdessä 
Novgorodilaisten kanssa heidät karkoittavat, soveltuu varsin 
hyvin Virolaisiin, joiden kanssa ainakin Novgorodilaiset näinä 
aikoina olivat huonoissa väleissä. Mutta minkä sedun Virolaisia 
tässä tarkoitetaan ja mitenkä puheenalainen nimi on syntynyt, 
on vaikea selittää. Trusmann arvelee Sosoleja Saarenmaalaisiksi 
ja johtaa heidän nimensä Ösel-nimestä5). Paremmin sopisi siinä 
tapauksessa Sosoli-nimen alkuperäksi sana salo (=  saari).

Bonnell väittää, että vuoden 1054:n ja 1060:n tapaukset 
oikeastaan tarkoittavat samaa retkeä, joka eri kronikoissa on

‘ ) Соф. I  J I V. 6568 (Поли. собр. p. JI. V, s. 140); Пек. I JI., v. 6568 
(Поли. собр. р. Л. IV, s. 176).

*) P. J. Schafarik, Slaw. Alterthümer II, s. 116 seur.
3) E. Bonnell, Chronogr., s. 5.
*) H. Карамзипъ, Истор. II, примеч. 114.
5) Г. Трусмат, m. р., s. 167, muist. 1.
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sijoitettu eri vuosiin v). Tämä väite on mielestämme liian mieli
valtainen, sillä ovathan kertomukset pääpiirteissään vallan eri
laisia. Muuta huomattavampaa yhtäläisyyttä ei niissä ole, kuin 
se, että Isjaslav ja Novgorodilaiset ovat osallisina molemmissa. 
Siinä ei kuitenkaan ole mitään kummaa, kun otetaan huomioon, 
että tapausten väliaikaa on kokonaista kuusi vuotta. Ja kun 
muistamme, kuinka höllä Virolaisten suhde yleensä oli Venäjän 
valtakuntaan, niin tuntuu luonnolliselta, että Isjaslav sai tais
tella heitä vastaan kaksikin eri kertaa. Se seikka, että eri kro
nikat käsittelevät vaan toista näistä retkistä, saattaa johtua siitä, 
että vuoden 1054:n rettelöt koskivat enemmän Novgorodia, kun 
taas v. 1060 mainitut tapaukset näyttävät kohdistuneen pääasialli
sesti Tarton ja Pihkovan seuduille.

Vuoden 1060:n jälkeisinä vuosina ei Itämeren suomalaisia 
kansoja aikakirjoissa suoraan mainita, mutta silloiset tapaukset 
Länsi-Venäjällä oikeuttavat meitä olettamaan, että heilläkin oli 
niissä osaa. Polotskin ruhtinas Vseslav ahdisti Pihkovaa erään 
tiedonannon mukaan v. 1065 2). Vuoden 1066:n lopulla tahi seu- 
raavan vuoden alussa hän valloitti ja poltti Novgorodin. Jaros- 
lavin pojat Isjaslav, Svjatoslav ja Vsevolod kokosivat nyt sota
voimansa häntä vastaan ja voittivat hänet perinpohjin Nêmen- 
virran varrella maalisk. 3 p. 1067, saivat hänet seuraavana ke
sänä kiinni ja veivät vankeuteen Kijeviin3).

Kun öudit muutamia vuosia ennen olivat ilmisodassa sekä 
Novgorodilaisten että Pihkovalaisten kanssa, niin voitaneen jo
tenkin suurella varmuudella olettaa, että he ottivat osaa Vses- 
lavinkin sotaretkiin sekä Pihkovaa että Novgorodia vastaan, 
vaikkei sitä asiakirjoissa suoraan mainita. Läntisten suoma
laisten kansain, varsinkin Väinän Liiviläisten, maantieteellinen 
asema oli sellainen, että Polotskin ruhtinaan vaikutus ulottui 
heidän maahansa, eivätkä Virolaisetkaan asuneet niin etäällä, 
etteivät he olisi voineet yhtyä Polotskilaisten kanssa, joidenka 
toimet tarkoittivat yhteisen vihollisen kukistamista4).

*) E . Bonnell, Chronogr., Comm., s. 30.
*) Иск. I I  JI., V. 6573 (Поли. собр. p. JI. V, s . 8 ).
а) Новг. 1 Л., v. 6574, 6575 (s. 96, 97); Лавр. Л., v. 6575 (s. 162—63); 

Иск. I  Л., v. 6574 (Полн. собр. р. Л. IV, s. 176). II. Еарамзипъ, Истор. II, 
s, 77— 78; E . Bonnell, Chronogr., s. 5, Comm., s. 30, 31.

*) Vrt. E . Bonnell, Cronogr., Comm., s. 30.
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Ja Polotskin ruhtinaan puolta näyttävät suomalaiset kan
sat seuraavanakin aikana pitäneen. Yseslav pääsi vankeu
desta vapaaksi v. 1068 ja v. 1069 on hän taas Polotskissa. Syk
syllä samana vuonna ryhtyi hän sotaan Novgorodia vastaan, 
kooten väkeä suomalaisiltakin aloilta. Ainakin mainitaan Vat
jalaiset hänen puolellaan. Yritys päättyi onnettomasti. Vseslav 
voitettiin lokak. 23 p. lähellä Novgorodin kaupunkia. „Se oli 
suuri tappio Vatjalaisille, ja heitä kaatui lukematon määrä“ , sa
noo Novgorodin kronikka 1). Vseslav karkoitettiin taas Polots- 
kista, mutta sai valtansa vuoden 1070:n alussa takaisin, luulta
vasti nytkin suomalaisten ja lättiläisten kansain avulla s).

Tämän vuosisadan viime kymmeniltä eivät venäläiset läh
teet mitään erityistä länsisuomalaisista kansoista mainitse. Nov
gorodin ja Polotskin ruhtinaat ovat alituisessa riidassa keske
nänsä. Jollakin tavalla vaikuttivat nämät rettelöt tietysti Itä
meren Suomalaisiinkin, vaikka heidän tilansa tähän aikaan on 
jäänyt historiallisten asiakirjain ulkopuolelle. Luultavaa on, että 
he vuosisadan loppuun saakka olivat entiseen tapaansa Polotskin 
ruhtinaan puolella. V. 1101 puheenalainen ruhtinaskunta hajosi 
useampaan eri osaan ja siten luonnollisesti heikontui, sillä Vses- 
lavin kuoltua hänen poikansa jakoivat maa-alat keskenänsä. 
Väinän varrella olevat kansat näyttävät käyttäneen tilaisuutta 
hyväkseen vapautuakseen siitä riippuvaisuuden suhteesta, jossa 
he ennen olivat Polotskin ruhtinaaseen olleet. Ainakin mainit
sevat aikakirjat, että Semgallit v. 1107 voittivat kaikki Vsesla- 
vin pojat ja surmasivat heidän väkeänsä 9,000 henkeä 3). Toden
näköistä on, että Liiviläisetkin nyt erosivat Polotskin ruhtinas
kunnasta, vaikka sitä ei missään nimenomaan mainita. Virolaiset 
ovat luultavasti Jaroslavin ajoilta saakka olleet Novgorodin val
lasta jotenkin erillään, sillä ne sotaretket, jotka XLllä vuosi
sadalla tehdään heidän maahansa, rajoittuvat seurauksiltaan tila
päiseen veronottoon. Nestor tosin mainitsee, että muiden muassa 
Itämeren suomalaisetkin kansat hänen aikanansa maksoivat Rus- 
seille veroa, mutta tämä tiedonanto ei mielestäni sisällä pysy- 
väisempää vallanalaisuutta.

*) Новг. I  JI, V. 6577 (s. 103): „О, велика бяше еЬця Вожяномъ! и паде 
ихъ бещисльное число;“ -------------- .

г) E . Bonnell, m. р., s. 31.
s) Лавр. Л., v. 6614 (s. 271); E . Bonnell, m. p., s. 32—33.
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V. 1 1 1 1  koettivat Novgorodilaiset taas tehdä läntisiä suo
malaisia kansoja alammaisiksensa. Silloin pani nimittäin Nov
gorodin ruhtinas Mstislav toimeen retken Ocela-nimiseen paik
kaan1). Ocela on nykyinen Adsel Koivajoen varrella, virolais- 
ja lättiläisalan rajamailla2). Retki näyttää siten tarkoittaneen 
Tarton eteläpuolella olevia Virolaisia.

Niitä Öudeja, jotka Mstislav voitti v. 1113, on Sjögren 
koettanut todistaa Jäämeiksi3). Hänen mielipiteensä tueksi mai
nitsemansa syyt eivät kuitenkaan mielestäni asiaa ratkaise. Se 
seikka, että Laatokan kaupunkia ja Novgorodia varustettiin muu
reilla v. 1116, todistaa vaan, että valtakunnan pohjoisia raja- 
paikkoja tahdottiin turvata vihollisia vastaan, mutta näiden vi
hollisten ei välttämättömästä tarvitse olla Jäämejä. Virolaisten 
kukistamista näyttävät Novgorodilaiset tähän aikaan todenteolla 
ajatelleen. V. 11 1 1  tehtiin varmaan retki heitä yastaan ja sa
moin v. 1116, jolloin Mstislav Novgorodilaisten ja Pihkovalais- 
ten avulla (Novgorodin kronikan mukaan marrask. 1 p.) valloitti 
Ottepään linnan, „otti lukemattomia kyliä“ ja palasi takaisin 
useiden vankien kanssa4). Vuoden 1113:n retki on mielestäni 
asetettava yhteyteen näiden toisten Virolaisten kukistamista tar
koittavien yritysten kanssa. Jäämejä ei näinä aikoina mainita 
muulloin, kuin v. 1105, jolloin Novgorodista Laatokkaan tehty 
retki nähtävästi tarkoittaa heitä, ja v. 1123, jolloin heidän ku- 
kistamisensa nimenomaan sanotaan olleen Novgorodista tehdyn 
retken tarkoituksena5).

*) Новг. I  Л., V . 6619 (s. 120): Томь же л Tri; ходи Мьстиелавъ на 
Очелу“.

2) E . Bonneil, m. р., Comm., s. 33; J. A. Sjögren, Ges. Sehr. I, s. 493.
3) Новг. I  Л., X . 6621 (s. 120): Семь же лЬтк поб'ЬдиМьстиелавъ наБору

Чюдь“ (Боръ merkitsee havumetsää kasvavaa hiekkaperäistä seutua); 
Новг. II  Л., Иск. I  Л., X. 6621 (Поли. собр. р. Л. III: 122, IV: 176); J. А. 
Sjögren, m. р., s. 494— 97.

*) Ипат. Л., X . 6624 (Поли. собр. р. Л. II, s. 7): „Въ се же лкто 
Мьстиелавъ Володимсричь ходи на Чюдь съ Новгородци и со Ньсковичи, и взя 
городъ ихъ именемъ МедвЬжа Глава, и погостъ безъ числа взяша, и възврати- 
шася въсвояси съ многимъ полономъ“. Vrt. Новг. I  Л., х. 6624 (s. 121), Иск.
I, II  Л., Соф. I  Л., v. 6624 (Поли. собр. р. Л. IV: 176, V : 8, 156); E . Bon
neil, Chronogr., s. 8.

3) Vrt. E . Bonneil, Chronogr., s. 7, 8.
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Y. 1116:n tapausten jälkeen eivät Venäjän kronikat mai
nitse suomalaisista kansoista minkäänlaista ennenkuin v. 1130. 
Luultavaa on, että se kamala nälänhätä, josta kronikat puhuvat 
V. 1127—28, ulottui Itämeren suomalaistenkin kansain alalle. 
V. 1127 oli lumi maassa Jaakonpäivään saakka (hulitik. 30 p.) 
ja syksyllä pani halla rukiin ja kaiken syysviljan. Koko talven 
oli kova nälänhätä, kahdeksannes ruistynnyriä maksoi puo
len kriunaa. Seuraavana vuonna oli hätä vielä suurempi. Kah
deksannes ruistynnyriä maksoi silloin koko kriunan. Ihmiset söi
vät lehtiä, koivunparkkia, olkia, ruohoja, jäkälöitä y. m. Kansaa 
kuoli kaduille, toreille, teille j. n. e. Kuolleita ei ehditty hau- 
datakkaan, jonka vuoksi ilmakin oli niin turmeltunut, ettei voitu 
mennä ulos huoneista. Vanhemmat jättivät lapsensa muukalais
ten kauppijasten laivoihin. Yksi osa niistä paleltui kuolijaaksi, 
toiset kulkeutuivat vieraille maille. Sen lisäksi oli Olhavanjoen 
tulva tavattoman korkea ja tuotti asukkaille paljon vahinkoa. 
Tästä kovasta ajasta mainitsevat vaan Novgorodin kronikat, ja 
kuvaus maanvaivastakin koskee siis etupäässä Novgorodin seu
tuja. Mutta epäilemättä oli puute koko Pohjois- ja Länsi-Venä
jällä samanlainen. Vaikeata olisi ajatella, että viljanhinta Nov
gorodissa olisi noussut niin korkealle, jos esim. Suzdalista, Pih- 
kovasta, Polotskista y. m. lähiseudun kaupungeista eloa olisi 
ollut saatavissa. Voidaan siis täydellä syyllä olettaa, että Itä
meren suomalaisetkin kansat näinä vuosina saivat kokea kalliin 
ajan kovuutta1).

V. 1129 Mstislav karkoitti Polotskin ruhtinaat ja asetti 
poikansa Isjaslavin heidän sijallensa2). Seuraavana keväänä 
(1130) Mstislavin pojat, Novgorodin Vsevolod, Polotskin Isjaslav 
ja Smolenskin Rostislav, tekivät yhteisesti retken Öudeja vastaan, 
ottivat heiltä veroa, surmasivat miehet, polttivat talot ja veivät 
vaimot ja lapset vankeuteen3).

') Hooi. I, IV  JI., v. 6635, 6636 (Поли. собр. р. Л. III: 5, IV : 3); Нот.
II  JI., v. 6635 (Полп. собр. р. Л. III: 123—24). М. Akiander (Suomi 1848,
s. 27—28); Н. Карамзинъ, Истор. II, s. 186—87 ja  прим1.ч. 255; E . Bonnell,
Chronogr., s. 9.

*) E . Bonnell, Chronogr., s. 9.
3) Нов г. I  Л., v. 6638 (s. 125); Лавр. Л., v. 6638 (s. 286); Новг. IV  ja  

Воск. JI, \. 6638 (Полн. собр. р. Л. IV; 3, VII; 29); lin. Л., v. 6639 (Поли, 
собр. р. Л. II: 12).



116 Itämeren Suomalaiset Venäjänvallan perustamisen ja

Sjögren näyttää välttämättömästi tahtovan tehdä historiaa 
sille hämäläiselle heimolle, jonka hän luulee tähän aikaan asu
neen jossain Laatokan eteläpuolella. Hän koettaa näyttää toteen, 
että tämäkin retki tehtiin näitä Jäämejä vastaan. Ne seikat, 
jotka hän tämän mielipiteensä tueksi tuo esille, ovat jotenkin 
löyhät. Hän arvelee nimittäin muun muassa, että Virolaiset jo 
Venäjänvallan perustamisen ajoista saakka olivat valtiollisesti 
sellaisessa alammaisuuden suhteessa Venäläisiin, ettei kronikkain 
kirjoittajilla olisi nyt enää ollut minkäänlaista syytä mainita 
heidän verotustansa. Sekä verotusseikat että muu suhde hal
litseviin Venäläisiin oli nimittäin hänen mielipiteensä mukaan jo 
aikoja sitten määrätty 1). Sille, joka tuntee Virolaisten historian, 
tuntuu tällainen mielipide Sjögrenin veroisen tutkijan lausumaksi 
oudolta. Virolaisten tapa ei ollut yhden väkivaltaisen kukista
misen jälkeen antautua voittajan valtaan. Sitä todistaa se ali
tuinen taistelu, jota he Venäjänvallan perustamisesta saakka 
ovat käyneet Novgorodia vastaan. Ja saman vastustuksen ta
paamme heissä myöhemminkin, kun Saksalaiset heitä ahdistavat.

Puheenalaisten Öud ien virolaisuuteen viittaavat seuraavien 
vuosien tapaukset, jotka selvästi todistavat, että Virolaiset tähän 
aikaan olivat tyytymättömiä heitä lähimpien venäläisten ruhti
nasten valtaan. Syyt tähän tyytymättömyyteen johtuvat ehkä 
siitä, että Polotskin ruhtinaaksi v. 1129 tuli uusi mies. Me 
olemme ennen nähneet, että Virolaiset yleensä ovat pitäneet 
Polotskin ruhtinasten puolta taistelussa Novgorodia vastaan. 
Mahdollista on, että he eivät hyväksyneet Mstislavin toimia, 
joidenka johdosta mainitun paikan ruhtinas muuttui. Senvuoksi 
hänen poikansa ehkä ryhtyivät yksissä tuumin heitä kukistamaan.

Pian näkyvät Virolaiset tälläkin kertaa kärsimänsä tappion 
kostaneen. Vsevolod Novgorodilaisten kanssa teki nimittäin v. 
1132 retken Vaigan Virolaisia vastaan, mutta kärsi kovan tappion 
tammik. 23  p. Paljon Novgorodilaisten urhoollisia miehiä sano
taan kaatuneen tällä retkellä2).

*) ./. A. Sjögren, Ges. Sehr. I, s. 499— 500.
*) Нот. I Л., v. 6639 (s. 125): Томь же лкгЬ, на зиму иде Вскволодъ 

на Чюдь; и створися пакость велика: много добрыхъ мужь избиша въ КлшгЬ 
Новъгородьць, месяца генваря въ 23, нъ суботу.“ —  „Клинъ“-т т е п  on Sjögren 
selittänyt Vaiga-maakunnaksi, joka tavataan Henrik Lättiläisen kronikassa.
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Selvää 011, että Virolaiset tämän tapauksen jälkeen joutuivat 
yhä huonompiin väleihin Novgorodilaisten kanssa. Vsevolod, 
joka keväällä 113'2 Pihkovalaisten ja Laatokka!aisten avulla oli 
karkoitettu Novgorodista, mutta lyhyen ajan kuluttua saanut 
valtansa takaisin 4, teki v. 1134 retken Virolaisten maahan ja 
valloitti helmik. 9 p. Tarton2). Mahdollista on, että Virolai
silla oli osaa niissäkin rettelöissä, joihin Vsevolod joutui Nov
gorodilaisten ja Pihkovalaisten kanssa v. 1132, ja samoin lienevät 
he olleet osallisina vuoden 1136:n tapauksissa. Silloin nimittäin 
Novgorodilaiset, saaden apua Laatokasta ja Pihkovasta, hänet 
lopullisesti karkoittivat3).

Näiden tapausten jälkeen ei Itämeren suomalaisista kan
soista vuosikymmenten kuluessa mainita mitään. Sen sijaan 
kertovat kronikat Jäämien ja Laatokkalaisten keskinäisistä tais
teluista v. 1142 ja Jäämien retkestä Vatjalaisten maahan v. 
1149 4). Luultavasti oli läntisten suomalaisten kansain suhde 
Venäjän valtakuntaan sama, kuin ennenkin. Se seikka, etteivät 
kronikat heistä sanallakaan mainitse, todistanee, ettei mitään 
tärkeämpiä tapauksia Venäjän puolelta heidän kohtaloonsa liit
tynyt.

Kahdennentoista vuosisadan puolivälissä alkaa saksalainen 
vaikutus Itämeren itäpuolella, mutta ennenkuin kerromme, mi
tenkä suomalaiset kansat joutuivat tämän vaikutuksen alaisiksi, 
mainitsemme ne tiedot, jotka skandinaavilaiset ja muut länsi
maiset lähteet XLltä ja XILlta vuosisadalta näistä kansoista 
antavat.

Adam Bremeniläinen ( f  noin v. 1076) mainitsee kirjoitta
massaan Hampurin hiippakunnan piispain historiassa nimeltään 
suomalaisiakin kansoja, mutta hänen tietonsa niistä ovat suuressa

Sana „клинъ“ Venäjänkielessä merkitsee nimittäin puusta tai raudasta 
tehtyä vaajaa; sama merkitys on Vironkielessä sanalla vaija ja  vagja. 
Maakunnan nimen Venäläiset siis suorastaan käänsivät omaan kieleensä 
ja  saivat siten kronikkain käyttämän „Клинь“-т т е п . J. A. Sjögren, Ges. 
Sehr. I, s. 501 — 502.

l) E . Bonnell, Chronogr, s. 9.
*) Hoet. I Д., v. 6641 (s. 126); Hoet. IV Л., Соф. I Д., Воск. Д., v. 

6641 (Поля. собр. р. Л. III: 4, V: 156, VII: 29); E . Bonnell, Chronogr., s. 10. 
*) E . Bonnell, m. p., s. 10.
*) E . Bonnell, m. p., s. 11.
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määrässä liioiteltuja ja kuvaavat enemmän näiden kansojen sivis- 
tysoloja, kuin heidän ulkonaisia vaiheitansa. Ne hänen teokses
saan esiytyvät kansat, joita tutkijat ovat pitäneet suomensukuisina, 
ovat Wizzi, Mirri, Lami, Scuti ja T tird 1). Nämät nimet, jotka 
kirjoittaja nähtävästi on kuullut Novgorodissa käyneiltä saksa
laisilta kauppijailta, tarkoittavat Vessejä, Merjalaisia, Jäämejä, 
Öudeja ja ehkä Turkulaisia. Nimi Lami on syntynyt luultavasti 
siten, että Adamin teoksen kopioitsijat ovat muuttaneet alkupe
räisen /-kirjaimen L:ksi2). Rein arvelee, että nimi Turci ei voi 
tarkoittaa Turkulaisia, koska Turun kaupunki perustettiin vasta 
80 vuotta Adamin aikaa myöhemmin, ja Turku-nimikin johtuen 
ruotsalaisesta sanasta torg on syntynyt vasta sen jälkeen, kuin 
Ruotsalaisten valta Suomessa alkoi3). Nämät syyt eivät merkitse 
paljoa, sillä luultavaa on, että Aurajoen suu jo ennen Pyhän 
Eerikin aikoja oli tunnettu satama-ja kauppapaikka, vaikka sitä 
ei nimenomaan mainita ruotsalaisen valloituksen ajalta säilyneissä 
lähteissä. Sitä todistaa jo se seikka, että Ruotsalaiset ensin 
vahvistivat valtansa ja saarnasivat kristinuskoa siellä. Turku- 
sana taas ei ole lainattu suomalaisiin kieliin Ruotsin- vaan Ve
näjänkielestä4). Se siis ei ole missään yhteydessä Ruotsalaisten 
tulon kanssa Suomeen.

Adamin tiedot Kuurinmaasta (Churland, Curland, Kurland) 
ja Vironmaasta (Aestland, Estland), joidenka hän sanoo olevan 
Svealaisten valtakuntaan kuuluvia saaria, kuvaavat vaan niiden 
asukasten tapoja, varsinkin heidän taikamenojansa, ja ovat sen
vuoksi esitettävät yhdessä muiden sivistysoloja koskevien tietojen 
kanssa. Sen käsityksen, että Kuurinmaa ja muut läheiset „saaret“ 
ovat Ruotsin vallan alaisia, on Adam saanut nähtävästi Rimbertin 
kertomuksesta, sillä hän mainitsee ennen kertomamme Ruotsin

1) Puhuttuansa Svealaisten alueesta, joka ulottuu naisten maahan 
saakka, jatkaa Adam: „Supra illas W izzi (W ilzy, Wilzi, Wirsi, Wilci), 
Mirri, Lami (Mirrilami, Murtilani), Scuti et Turci (Curti, Thurci) habitare
feruntur usque ad Ruzziam“  . Adami Gesta Hammaburgensis Eccle-
siae pontificum (G . Waitzm laitos, Hannoveræ 1876) IV, cap. 14.

2) G. Bein, De vetere Carelia, s. 11— 12; K. Zeuss, Die Deutschen 
u. die Nachbarst., s. 681, 688— 90; K . Müllenhoff, Deutsche Alterthumsk. 
II, s. 71 seur.

a) G. Bein, m. p., s. 14.
4) V. Thomsen, Beröringer, s. 233; J. J. Mikkola, Berührungen,

s. 94.
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Olavi-kuninkaan retken Kuurinmaalle tässä yhteydessä. Huo
mattavampi on Adamin tiedonanto, että hänen aikanansa erään 
kauppamiehen toimesta kirkko rakennettiin Kuurinmaalle *). Se 
on ainoa varma tieto kristinuskon levittämisestä Itämeren maa
kuntiin ennen saksalaisen valloituksen aikaa. Mitään pysyväi- 
sempiä seurauksia ei tälläkään tapauksella tiettävästi ollut.

Skandinaavian ja Itämeren itäpuolella olevien maiden väli
nen liike pitkittyi entiseen tapaan XLllä ja XILlla vuosisadal- 
lakin. Sitä todistavat paitse islantilaisia satuja myöskin Kuotsin 
riimukivet, joista iso joukko on pystytetty itämaille matkusta
neiden ja siellä kaatuneiden Skandinaavilaisten muistoksi X:llä 
ja XLllä vuosisadalla. Muutamissa riimukirjoituksissa mainitaan 
muistokivien esineiden tehneen retkiä ylimalkaan „itämaille“ 
useissa Kreikkaan, jonkun kerran Jerusalemiin3). Toiset vainajat 
on surma saavuttanut lähempänä: Suomessa, Hämeessä, Virlan- 
nissa, Novgorodin seuduilla4). Eräs Sirid on pystyttänyt kiven 
muistoksi miehestään, „joka usein purjehti Semgalliaan (til Sim- 
kala) kalliilla laivalla Domesnäsin ympäri (uni Tumisnis)“ 5). 
Uplannissa, Södermanlannissa ja Itägöötinmaalla on kaikkiaan 
noin 15 riimukiveä, joidenka kirjoitukset puhuvat erään Ingvarin 
itämaille tekemästä retkestä. Se näyttää ulottuneen Särklantiin 
eli Saracenien maahan saakka Aasiassa ja Ruotsalaiset ottivat 
siihen lukuisasti osaa. Retken johtaja Ingvar Laajamatka, jonka 
itämaisia seikkailuja käsittelee erityinen tarunsekainen satu 
(„Ingvars saga Vidförla“), eli Olavi Sylikuninkaan ja Jaroslavin 
aikana sekä kuoli erään islantilaisen lähteen mukaan v. 10416).

Tämän idän ja lännen välisen yhteyden syyt ovat nytkin 
milloin sotaista, milloin rauhallista laatua. Tosin on varsinaisten 
viikinkiretkien aika jo ohitse ja kristinusko on vähitellen alkanut

') Adami Gesta Hammab. Eccles, pontif. IV, cap. 16, 17.
2) ./. G. Liljegren, Run-Urkunder, Stockholm 1833, n:o 121, 441, 

851, 864.
3) m. p., n:o 141, 220, 329, 469, 520, 605, 1180, 1284.
*) O. Montelius (Sveriges historia I, s. 302) ; J. G. Liljegren, m. p., 

n:o 508, 525, 865.
5) J. G. LÂljegren, m. p., n:o 944.
“) J. G. Liljegren, m. p., n:o 2, 38, 47, 551, 817, 913, 927, 981, 1098; 

J. 1мпдеЪек (Script, rer. danicar. III, s. 42) ; A. lt. II, s. 141— 69: O.
Montelius, m. p., s. 302—303; V. Thomsen, Ryska rik. grundl., s. 76—77.
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lauhduttaa pohjoismaalaista rajua seikkailijaluonnetta. Itäänpäin- 
kään tehtäviä retkiä ei senvuoksi enää määrää paljas voitonhimo, 
vaan niiden tarkoituksena, varsinkin myöhemmin, on samalla 
kristinuskon levittäminen Itämeren etelä- ja itäpuolella asuvain 
pakanoiden maihin. Toinen tärkeä syy, joka edelliseen tapaan 
saa Itämeren ympärillä asuvat kansat lähestymään toisiansa, on 
kauppa, joka katkeamatta jatkuu nämäkin vuosisatoina Skandi
naavian ja Venäjän välillä. Myöskin Pohjois-Saksan asukkaat 
näyttävät olleen osallisina tässä kaupassa jo varhain, sillä Itä
meren maakunnissa on löydetty melkoinen määrä saksalaisia 
samoinkuin anglosaksilaisiakin rahoja X:ltä ja XLltä vuosisa
dalta. Tarkempaa luetteloa emme pysty näistäkään löydöistä 
tekemään, mutta kirjallisuudessa tavattavat tilapäiset tiedonan
not osottavat, että näillä aloilla löydettyjen länsimaistenkin 
rahojen lukumäärä mainitulta ajalta nousee tuhansiin *). Anglo- 
saksilaiset rahat ovat luultavasti kulkeuneet Itämeren maakuntiin 
Skandinaavilaisten ja Tanskalaisten kautta, ja joku määrä saksa
laisiakin rahoja on saattanut sitä tietä näille maille levetä. Toiset 
lienevät tulleet suoraan Saksasta. Ainakin näyttävät muinaisen Ju
lmin eli Jumnen kaupungin asukkaat (mainittu paikka oli Wollinin 
saarella) olleen yhteydessä Venäjän kanssa, sillä Adam Breme
niläinen tietää, että tämän kaupungin ja Venäjän välinen taival 
on 14 päivänmatkaa2). Tämä yhteys saattoi välillisesti vai
kuttaa rahojen kulkeumisen Itämeren maakuntiinkin, vaikka 
tavallinen kulkutie sekä Novgorodiin että etelämpänä laivareit- 
tien varrella oleviin satamapaikkoihin kävi Gotlannin saaren 
kautta.

Tämän ajan kauppamiehet saivat samalla olla sotureita. 
Meriliikkeen tekivät vaarallisiksi rohkeat merirosvot, jotka pie
nillä aluksillaan piilivät kaikkialla rannikoilla ja saaristoissa, ollen

’ ) Länsimaisista rahalöydöistä Itämeren maakunnissa kts. Fr. 
Kruse, Necrol., Beilage D, s. 13— 19; II. E . Hartmann, Das vateri. Museum 
zu Dorpat, s. 172, 180, 185, 188—90, 192; J. В. Holzmayer, Osiliana III, s. 
37; R. M. I, s. 369— 75; Sendungen der kuri. Gesellsch. I, s. 82; Sitzungs- 
ber. der Ges. für Gesch. und Alterthumsk. der Ostseeprov. Russlands I0/„ 
1880 (s. 139), •/»> ‘ 7 . 1884 (s. 35— 38, 4 4 -4 6 ), •/„ 1888 (s. 70 -7 2 ).

’ ) „Ab ipsa urbe (Iumne) vela tendens quartodecimo die ascendes 
ad Ostrogard Ruzziae.“ Adami Gesta Hammab. Eccles, pontif. II, cap. 19; 
vrt. A. Cronholmf Fornnord. minnen II, s. 215 seur.
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aina valmiit ahdistamaan merellä purjehtijoita. Germaanilaiset, 
jotka Itämeren kansoista ensiksi tulivat kristinuskon vaikutuksen 
alaisiksi, eivät enää tähän aikaan ammattinaan harjoita meriros- 
voutta, mutta vuosisatoja ehtii kulua, ennenkuin kristinuskon 
leveneminen panee rajat Itämeren etelä- ja itärannikolla asuvien 
Vendien, Kuurilaisten, Virolaisten, Karjalaisten ja Hämäläisten 
rajuille ja rohkeille ryöstöretkille 1).

Vielä XI:n vuosisadan alussa mainitaan muutamia entisen- 
tapaisia itäänpäin tehtyjä viikinkiretkiäkin. Sellaisella retkellä 
oli Sven-jaarli, ennenmainitun Eerik-jaarlin veli, v. 10152). Sa
massa tarkoituksessa liikkui myös Norjalainen Ovind itämailla 
v. 1017 ä). Siitä läheisestä suhteesta, joka Jaroslavin aikana 
ruhtinassukujen sukulaisuuden vuoksi oli olemassa Skandinaavian 
ja Venäjän välillä, olemme jo ennen maininneet.

Useammin ahdistavat kuitenkin näinä aikoina Vendit ja 
Itämeren suomalaiset kansat Tanskan ja Ruotsin rantamaita. 
Niinpä Maunu Hyvän aikana (1042—47) Vendit, Kuurilaiset ja 
muut itämaiset kansat tekivät hävitysretkiä Tanskan rannoille. 
Suojellakseen valtakuntaansa näiltä vihollisilta Maunu-kuningas, 
jonka itsensä täytyi oleskella Norjassa, asetti sijaishallitsijana 
Tanskan asioita hoitamaan Sven Estridinpojan4).

Ja samanlaisiin toimenpiteisiin ryhtyi näitä vihollisia vastaan 
myös Sven Estridinpoika. Hän asetti nimittäin v. 1048 Norja
laisen Hakonin puolustamaan valtakunnan rannikoita „viikin
geiltä, jotka silloin ahdistivat kovasti Tanskan valtakuntaa, 
Vendeiltä, Kuurilaisilta ynnä muilta itämaiden kansoilta“ . Hako
nin sanotaan olleen laivastollaan liikkeellä kesät ja talvet5).

Samoin taistelee näitä kansoja vastaan Knuutti Pyhä (1080 
— 86). Hän oli nuorena ennen hallitsijaksi tuloansa tehnyt 
retkiä itämaille ja voitollisesti taistellut sembiläisten ja viro

‘ ) Vrt. A . Cronholm, Fornnordiska minnen II, s. 257 seur.
г) Olavi Pyhän satu: 57 (A. М. I, s. 431).
3) Olavi Pyhän satu: 64 (A . М. I, s. 431— 32).
*) Maunu Hyvän satu : 24 (A . Ii. II, s. 130); H. Hildebrand, Konunga

boken II, s. 319; A . Cronholm, m. p., s. 225— 26.
5) Harald Hårdråden satu: 50 (A . H. II, s. 130); H. Hildebrand, m. 

p., s. 39; A . Cronholm,m . p., II, s. 238; G. Hein, Periculum historicum de 
Curonibus saeculis XII et XIII Fenniam infestantibus, Helsingforsiæ 1829, 
s. 5 - 6 .
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laisten merirosvojen kanssa. Erään vanhan laulun mukaan oli 
hän näillä retkillään voittanut kymmenen pikkuruhtinasta. Tans
kan kuninkaaksi tultuansa hän jatkoi näitä taisteluita, kostaen 
sekä Kuurilaisille että muille Itämeren rannikon kansoille ne 
vauriot, joita nämät Harald Heinin aikana (1075—1080) olivat 
rankaisematta saaneet Tanskalaisille tehdä. Nimenomaan sano
taan, että merirosvot Kumitin hallitusaikana eivät enää uskal
taneet Tanskan vesillä näyttäytyä4).

Seuraavilta vuosikymmeniltä eivät lähteet näistä retkistä 
mainitse, mutta luultavaa on, että niitä kesti aina siihen saakka, 
kuin kristinusko levisi Itämeren idänpuolisiin maihin2). Ja sa
moinkuin Tanskaan tekivät puheenalaiset kansat ryöstöretkiä 
luultavasti Ruotsinkin rannikoille, vaikka niistä ei ole tarkempia 
tietoja. Adam Bremeniläinen kertoo Mälarn-järven saarella ole
vasta Birkan kaupungista, että sen satama on erinomainen, sekä 
että Tanskalaiset, Norjalaiset, Slaavit, Sembit ja muut Skyytian 
kansat (aliique Scithiæ populi) kokoontuvat sinne kaupantekoon. 
Kaupungin asukkaat olivat usein saaneet kokea merirosvojen 
hävityksiä ja pystymättä niitä väkivallalla torjumaan upottaneet 
järveen kaupungin ympärille isoja kiviä, jotka tekivät laivakulun 
vaaralliseksi3). Näiden merirosvojen joukossa saattoi olla Itäme
ren suomalaisiakin kansoja.

Itämeren idänpuoliset maat ovat tähän saakka olleet yh
teydessä etusijassa Skandinaavian ja Tanskan kanssa. Mutta 
XII:n vuosisadan puolivälissä aukenee mainitun meren itäinen

*) Saxo (XI: 378) sanoo Knuutin nuorena urhoollisesti taistelleen
sembiläisten ja  virolaisten merirosvojen kanssa: —  „myoparonum
piratica mönstra perdomuit, Sembicis atque Estonicis illustrem tropheis
adolescenciam cgit“,  . Ja myöhemmin (s. 383) hän jatkaa : „Kanu-
t u s  Orientale b ellu m  accepto solio —  — totis uiribus innouan-
dum curabat . Nec ante manum ab incepto retraxit, quam Curorum
Sembonumque ac Estonum funditus regna delesset.“ Knytlingasaga: 26, 
29 (А . Я. II, s. 129). Yrt. Langebek, Script, rer. dan. II, s. 157—58.

2) Knuutti Lavardin (f 1131) aikana eräs Vidgaut-niminen rikas sem- 
gallilainen kauppijas lähestyi idästäpäin Kuurinmaata. Kuurilaiset tapa- 
sivat hänet merellä ja  rupesivat ahdistamaan häntä sotalaivoillaan. 
Vidgautilla oli vaan yksi laiva muassaan, senvuoksi hän ei uskaltanut 
tehdä vastarintaa, vaan lähti purjehtimaan takaisin Semgalliaan. Kun 
Kuurilaiset estivät häneltä pääsyn sinne, purjehti hän aavalle merelle ja  
saapui onnellisesti Tanskaan. Knytlingasaga: 87 (А . В . II, s. 134—35).

3) Adami Gesta Hammab. Eccles, pontif. I, cap. 62.
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rannikko myös saksalaiselle vaikutukselle. Henrik Lättiläinen 
kertoo näet, että bremeniläiset kauppijaat „löysivät“ liiviläisen 
sataman v. 1159 ‘ ).

Myöhemmät kronikankirjoittajat ovat nähtävästi suullisen 
tarinan mukaan kertoneet tämän „löytämisen“ paljoa laajemmin. 
Lopulla XIILtta vuosisataa sepitetyn Liivinmaan riimikronikan 
kirjoittaja, joka sanoo lähteenä käyttäneensä „viisasten ihmisten“ 
puheita, kertoo saksalaisia kauppamiehiä lähteneen purjehtimaan 
Itämerelle ja joutuneen myrskyn ajamina Väinäjoelle. Siellä 
asuvat pakanat tulivat sekä laivoilla että maitse, alkoivat ah
distaa muukalaisia, aikoen surmata heidät ja ryöstää heidän 
omaisuutensa. Saksalaiset puolustivat itseänsä urhoollisesti, pa
kanat joutuivat tappiolle ja tekivät, kun useat heistä olivat haa
voittuneet, muukalaisten kanssa rauhan, jonka rikkoja määrättiin 
pajulla hirtettäväksi2). Kristityt nousivat nyt maalle, tekivät 
seudun asukasten kanssa edullista kauppaa, uudistivat vielä rauhan 
ja lähtivät pois sillä välipuheella, että he saisivat usein tulla 
takaisin ja tuoda enemmän kauppamiehiä muassaan. Saksalaiset 
kestitsivät pakanoita simalla ja viinillä. Edullinen kauppa hou- 
kutteli nyt yhä useampia Saksalaisia lähtemään Liivinmaalle3).

Tämä tarina, jonka mukaan saksalaiset kauppijaat aseelli
sen vastustuksen jälkeen hankkivat itsellensä kaupankäynti-oikeu
den Väinäjoen varrella, on vähän lisättynä siirtynyt useihin 
muihin Liivinmaan myöhempiin kronikkoihin *). Toinen kertomus,

*) Bremeniläisten tulovuodesta ovat tutkijat olleet eri mielipidettä. 
Useat ovat puolustaneet vuotta 1158. Vuosi 1159 näyttää kuitenkin olevan 
oikea, päättäen Henrik Lättiläisen kronikan muutamissa toisinnoissa 
tavattavista sanoista: „Multa quidem et gloriosa contigerunt in Livonia
tempore conversionis gentium ad fldem per annos LXVII praeteritos, ex
quibus primo inventus est a mercatoribus Bremensibus portus Livonicus“ 
(H. L . XXIX: 9; Script, rer. livon. I, s. 300). Kun kronikankirjoittaja 
lausui näin vuoden 1226:n alkupuolella, niin on siis 1159 Saksalaisten tu- 
lovuosi. Vrt. E . Bonnell, Chronogr., Comm., s. 39.

5) ,,do sprächen sie umme einen vride
und lobeten den bie der wide,“ (säkeet 177— 78).

3) Livländische Reimchronik (L . Meyer'm laitos, Paderborn 1876), 
säkeet 120—208.

4) Deutsch-Ordens-Chronik (Sript. rer. livon. I, s. 843); Balthasar Rus
sow, Chronica der Prouintz Lyfflandt (Script, rer. livon. II, s. 11); Mauri
tius Brandis, Lieffländische Geschichte (Monum. Livoniae antiquae III, s.



124 Itämeren Suomalaiset Venäjänvallan perustamisen ja

jonka perustuksena myös lienee suullinen traditsiooni, on sisäl
lykseltään tästä koko joukon poikkeava.

Franz Nyenstädt ( f  1622) sanoo kauppamiesten (v. 1148 
tahi 1158) lähteneen Bremenistä Visbyhyn, mutta myrskyisen il
man vuoksi joutuneen Kuurinmaan rannalle. Siellä näkivät 
he erään aluksen purjehtivan Väinänsuuta kohden. Sitä seura
ten saapuivat Saksalaiset Väinäjoelle. Seudun pakanalliset 
asukkaat, jotka eivät koskaan olleet nähneet niin isoa laivaa, 
kokoontuivat ihmeissään sitä ja sen omistajia katsomaan. Kris
tityt viettivät ensimmäisen yön joella laivassansa. Aamun tullen 
menivät muutamat heistä maihin, asettivat tyhjiä tynnyreitä ran
nalle, panivat niiden päälle leipää, olutta, ruokatavaroita y. m. 
hyvää, kehoittivat pakanoita tulemaan luoksensa ja tarjosivat 
heille sokeria, viikunoita, vehnäleipää y. m. Kolmantena päi
vänä tulivat maan asukkaat taas ja toivat vieraille puoles
tansa vastalahjaksi hunajaa, maitoa, kanoja, munia, lintuja ja 
jäneksiä. Saksalaiset antoivat heille hattuja, hatunnauhoja, 
housunnauhoja, peilejä, vöitä, veitsiä, kampoja, neuloja. Si
ten ystävyys ja luottamus vahvistui, niin että pakanat seuraa- 
vana päivänä taas lähestyivät muukalaisia ja toivat lampaita, 
kaloja, pellavia, hunajaa, vahaa, munia, lintuja, eläinten nah
koja. He laskivat ne maahan sekä ilmoittivat viittomalla ja mer
keillä tahtovansa vaihtaa ne kristittyjen tavaroihin. Saksalaiset 
asettivat nyt itsekunkin tuoduista tavaroista erilleen ja panivat 
sen rinnalle rahaa, aikoen siten ostaa esineet. Mutta asukkaat 
eivät rahoista välittäneet, jonka vuoksi heille annettiin tavaroita. 
Eräs kerjäläinen tarjosi Saksalaisten antamista tavaroista muu
tamia munia, mutta kun niitä pidettiin riittämättöminä, otti hän 
povestaan kaksi oravan korvanahkaa, joihin oli kiinnitetty 
pieniä hopeanastoja. Tällä tavalla 14:n päivän kuluessa ystä
vällisesti kauppaa käytyään, lähtivät muukalaiset sovinnossa 
pois. He ottivat mukaansa erään 15-vuotijaan pojan, joka kas
tettiin Bremenissä ja oppi siellä Saksankielen. Yksi Saksalaisista 
jäi taas pakanain keskuuteen heidän kieltänsä oppimaan. Seuraa- 
vana vuonna matkustivat kauppamiehet uudestaan kahdella lai

44 seur.); Thomas Hiärn, Ehst-, Lyf- und Lettländische Geschichte (Mon. 
Liv. ant. I, s. 65); E . Pabst, Die Anfänge der deutschen Herrschaft in 
Livland (B w iye, Archiv III, s. 34 seur.) Siinä mainitaan useita saksalais
ten kronikkain kertomuksia kauppijasten Liivinmaalle tulosta.
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valla Väinänsuulle kaikenlaisilla tavaroilla varustettuina. Kristityt 
menivät nyt maalle, vaihtoivat kultaseppäin ja muiden käsityö
läisten teoksiin vuotia, pellavia, hamppuja, vahaa, talia ja met
säneläinten nahkoja. Palattuaan laivoihinsa kutsuivat he sinne 
kolmekymmentä pakanain ylimystä ja tekivät heidän kanssaan 
sellaisen sovinnon, että he vuosittain kenenkään estämättä saisi
vat tulla sinne kaupantekoon. Neljä Saksalaista jäi tavaroi- 
nensa talveksi Liivinmaalle. He palasivat seuraavana vuonna 
Bremeniin. Nyt ilmoitettiin paaville, että tällainen pakanallinen 
maa oli löydetty. Paavi käski Bremenin piispan, kun kauppa
miehet kolmannen kerran lähtivät Liivinmaalle, lähettää sinne 
heidän kanssaan jonkun hurskaan miehen kristinuskoa saarnaa
maan. Tällä tavalla lähti Meinhard erään nuorukaisen kanssa 
Liivinmaalle x).

Tämä kertomus Saksalaisten tulosta Liivinmaalle perustuu 
selvästi johonkin toiseen lähteeseen kuin edellinen. Sekin on 
osaksi muuttuneena joutunut muutamiin myöhempiinkin kronik
koihin 2). Luultavasti on tämänkin kertomuksen perustuksena 
kansantarina. Molemmat nämät toisinnot saattavat olla yhtä 
oikeat. Niistä käy selville se historiallinen tosiasia, että Liivin- 
maa joutui ensin kaupan kautta alttiiksi saksalaiselle vaikutuk
selle sekä että tämän kaupan seurauksena täällä, niinkuin taval
lisesti muuallakin, ennen pitkää oli kristinuskon levittäminen ja 
vallan anastaminen vieraassa maassa. Tapahtuiko jo Saksalais
ten ensimmäinen tulo Väinänsuulle väkivallalla, niinkuin van
himmat kirjaanpanot kertovat, vaiko rauhallisesti, on vaikea rat
kaista. Kumpikin on yhtä mahdollista. Henrik Lättiläinen, 
joka tästä asiasta luultavasti olisi voinut antaa oikeat tiedot, 
mainitsee koko tapauksen vaan ohimennen. Hänen tarkoituksensa 
oli kirjoittaa kertomus kristinuskon levenemisestä Liivinmaalle, 
ja senvuoksi ovat kauppamiesten toimet ehkä näyttäneet hänestä 
vähäpätöisiltä ja jääneet mainitsematta.

Se seikka, että kaikki kronikat Henrik Lättiläisestä alkaen 
sanovat Väinänsuun „löydetyksi“, ei tietysti edellisen mukaan

*) F ranz Nyenstädt, Livländische Chronik, s. 14— 16 (Monum. Livon, 
ant. II).

*) Kts. esim. D ionysius Fabricius, Livonicae historiae compendiosa 
series (Script, rer. livon. II, s. 443).
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pidä paikkaansa. Liivinmaata ei tarvinnut enää löytää, sillä 
sen asukkaat olivat jo vuosisatoja olleet hyvinkin tunnetut Skan- 
dinaaviassa ja Tanskassa. Se selviää riittävästi jo skandinaa- 
vilaisten ja tanskalaisten lähteiden tarunsekaisista tiedoista, 
jotka olemme ennen kertoneet. Myöhemmätkin kronikat todis
tavat samaa, sillä muutamat niistä mainitsevat nimenomaan, 
että tanskalaiset kuninkaat usein ennen olivat koettaneet kukis
taa Väinän varrella asuvia kansoja, sekä Kuurilaisia että Viro
laisia, mutta nämät yritykset olivat pakanain vastustuksen täh
den ennen Saksalaisten tuloa rauvenneet tyhjiin1). Ne retket, 
jotka Skandinaavilaiset levottomana viikinkiaikana sekä kauppaa 
varten että sotaisessa tarkoituksessa itäänpäin tekivät, olivat 
enemmän satunnaista laatua eivätkä saavuttaneet suurempaa his
toriallista merkitystä. Vasta sitten kun kristinusko oli tehnyt 
lopun viikinkien hurjasta vallattomuudesta ja turvannut meri- 
liikkeen, saattoi säännöllinen kauppayhteys kehittyä. Tällaisen 
järjestetyn kauppasuhteen aloittajiksi tulevat Väinäjoen varrella 
Pohjois-Saksan, varsinkin Bremenin, kauppijaat ikäänkuin sat
tuman kautta mahdollisesti sillä tavalla, kuin kronikoissa kerro
taan. Heidän esiytymisensä Liivinmaalla on siten vaan luon
nollinen ja ajanmukainen kehitys sitä yhteyttä, joka jo kauvan 
sitten oli ollut olemassa Itämeren itä- ja länsirannikon välillä2).

Liiviläinen satama („portus livonicus“), johon Henrik Lät
tiläinen sanoo bremeniläisten kauppijasten tulleen, tarkoittaa 
koko Väinäjoen suuta eikä mitään erityistä paikkaa siinä. Ai
nakin on niin laita v. 1263 , jolloin Liiva-nimisen sataman sano
taan käsittävän koko Väinäjoen suun ympäristön 3).

Saksalaisten kauppijasten tutustumista Itämeren idänpuoli- 
siin maihin seurasi, niinkuin jo mainitsimme, muutaman vuosi
kymmenen kuluttua kristinuskon levittäminen ja aseellinen val

•) E . Pabst, m. p. (Bunge, Archiv III, s. 34).
s) Vrt. E . Pabst, m. p. (Bunge, Archiv ill, s. 254— 64).
3) Liivinmaan ritariston mestarin Andreaksen ja  Kuurinmaan piis

pan Henrikin välisessä sopimuskirjassa vuodelta 1263 sanotaan m. m.;
„ de portubus maris, quae nobis competebant duae portus, videlicet
Semegaller A. et Winda, tertia vero, Lyva dicta, domino episcopo et suis 
successoribus ex utraque parte litoris cum suis piscariis est assignata“. 
1'. G. v. Bunge, Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch I; 373 
(palsta 475). Vrt. E . Bonnell, Chronogr., Comm., s. 39.
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loitus. Mutta sekä Meinhardin tulo Liivinmaalle että hänen toi
mensa siellä kristinuskon levittäjänä samoinkuin nekin tähän 
kuuluvat vähäiset tiedot, jotka paavi Aleksanteri IILn ajoilta 
mainitaan, liittyvät likemmin saksalaisen valloituksen historiaan 
ja ovat esitettävät yhdessä sen ajan tapausten kanssa.

Pakanuudenajan viime vuosikymmeninä ovat Itämeren suo
malaiset kansat, varsinkin Liiviläiset, täten joutuneet entistä 
vilkkaampaan kauppasuhteeseen länsimaihin. Skandinaaviasta 
päin ei mainita retkiä tehdyksi heidän maahansa, mutta saksa
laiset kauppijaat purjehtivat Väinänsuulle ehtimiseen rauhalli
seen kaupantekoon Liiviläisten kanssa 1). Suomalaisten kansain 
suhde heidän itäisiin naapureihinsa näyttää pakanuudenajan lo
pulla olevan samanlainen kuin ennenkin. Tilapäisiä retkiä pan
naan molemmin puolin toimeen, mutta pysyväisempiä seurauksia 
ei niistä liene ollut.

Venäjän kronikkain mukaan „koko Cudilaismaa“ alussa v. 
1177 teki hävitysretken Pihkovan seuduille, öudien ja Venä
läisten kesken syttyi tappelu, jossa muun muassa kolme venä
läistä päällikköä saavutti surmansa, öudeja sanotaan myös kaa
tuneen paljon2). Kolme vuotta myöhemmin joutui Virolaisten 
maa hävityksen alaiseksi. Novgorodin ruhtinas Mstislav silloin 
kokosi 20,000 miestä ja teki retken Adselin Virolaisia vastaan. 
Hän viipyi heidän maassansa hävittäen sitä tulella ja miekalla 
kahdeksan päivää. Asukasten sanotaan paenneen merelle päin, 
mutta sielläkin heitä kaatui paljon. Mstislav palasi vangittuaan 
ihmisiä ja otettuansa paljon karjaa Pihkovan kautta Novgo
rodiin 3).

Vuonna 1181, kun Polotskin ruhtinas Vseslav useiden ve
näläisten ruhtinasten kanssa teki retken Drutskin ruhtinasta 
Glêbiâ vastaan, mainitaan polotskilaisessa sotajoukossa olleen

') „Theutonici enim mercatores, Lyvonibus familiaritate coniuncti, 
Lyvoniam frequenter navigio per Dune flumen adire solebant“ (II. !.. 1:2).

*) Hoet. I, v. 6684 (s. 154); IV Л., v. 6684 (Поли. собр. р. Л. IV, s. 14); 
vrt. E . Bonneil, Chronogr. s. 14.

s) Hoei. I Л., v. 6687 (s. 156); IV Л., v. 6687 (Поли. собр. р. Л. IV, s. 15); 
Iinani. Л., v. 6686 (Поли. собр. р. Л. И, s. 120). Vrt. Н. Карамзинъ, Истор. III, 
s. 55—56, примеч. 54. — Adselin (Venäjän aikakirjoissa Очела) maantie
teellisestä asemasta on jo ennen ollut puhe (kts. s. 114).
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Liiviläisiä ja Liettualaisia*). Bonnell arvelee, syitä mainitse
matta, että tässä tarkoitetaan Lättiläisiä ja Seloneja2). Koska 
kuitenkin Henrik Lättiläinen mainitsee Liiviläisten juuri tähän 
aikaan maksaneen veroa Polotskin ruhtinaalle, ei heidän osalli
suutensa näihin tapauksiin mielestäni millään tavalla ole mahdo
ton. Samantapaisia hävitysretkiä tekevät Venäläiset tämän vuosi
sadan viime kymmenellä ja 1200-luvun alussa Virolaisten maahan 
samaan aikaan, jolloin Saksalaiset perustavat valtansa Väinä
joen varrella. Mutta koska nämät Venäläisten yritykset ainakin 
osaksi johtunevat siitä, että he ovat Saksalaisissa saaneet kil
pailijan Itämeren maakuntain omistamisessa, ovat nekin esitettä
vät yhdessä saksalaisen valloituksen ajan historian kanssa.

Olemme jo usein huomauttaneet, että Venäläisten valta 
läntisten suomalaisten heimojen alalla koko tällä aikakaudella 
on tilapäistä laatua. Venäläisten toimenpiteet rajoittuvat vaan 
vihollisen maan hävittämiseen ja veronottoon. Se seikka, että 
näitä väkivaltaisia hävitys- ja verotusretkiä Novgorodista, Po- 
lotskista ja Pihkovasta niin usein uudistetaan, todistaa vaan 
Venäjänvallan heikkoutta näillä mailla. Nähtävästi pitivät kan
sat itseänsä vieraasta vallasta riippumattomina niin pian kuin 
vihollisten sotavoima vetäytyi pois heidän maastansa. Niin 
näyttää olleen laita varsinkin virolaisalalla, jossa ei huo
mata minkäänlaista riippuvaisuutta Venäläisistä saksalaisen 
valloituksen aikana. Liiviläisten maahan aina Väinänsuulle 
saakka sanoo Henrik Lättiläinen sitä vastoin venäläisen vaiku
tuksen ulottuneen, sillä Meinhard alkaa kristinuskon levittämis- 
työnsä nimenomaan Polotskin ruhtinaan luvalla 3). Mutta juuri 
se seikka, että tämä lupa kertomuksesta päättäen saadaan 
ilman minkäänlaista vaikeutta, ja että ruhtinas vielä antaa lah
jojakin muukalaiselle lähetyssaarnaajalle, todistaa Venäläisten 
vallan heikkoutta liiviläis-alallakin.

*) Ипат.Л., y. 6688 (Поли. собр. р. Л. II, s. 124): „И придоша Полоть- 
скш князи въ стрЬтеше помагающе Святославу: Василковича, Брячьелавъ изъ 
Витебьска, братъ его Всеславъ съ Подочаны, съ ними же бяхуть и Либь и 
Литва“ — — .

*) E . Bonnell, Chronogr., s. 15.
3) Accepta itaque licencia — — sacerdos a rege Woldemaro de 

Ploceke, cui Lyvones adhuc pagani tributa solvebant, simul et ab eo 
muneribus receptis, audacter divinum opus aggreditur“ ,  (II. L. 1:3).
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Samaan aikaan, jolloin saksalainen vaikutus on Itämeren 
itäpuolella alkanut ja kristinuskokin jo voittanut siellä jonkun 
verran alaa, retkeilevät suomalaiset kansat vierailla vesillä le
vittäen rohkeina merirosvoina kauhua ja pelkoa Itämeren ranta
maihin. Nämätkin retket kuuluvat Itämeren Suomalaisten itse
näisyyden ajan historiaan ja ansaitsevat senvuoksi tässä kerto
muksessa sijan.

Vendeillä ja Itämeren suomalaisillakin kansoilla näyttää 
olleen vierailla rannikoilla, varsinkin Etelä-Euotsin ja Tanskan 
saaristossa, erityisiä varustettuja suojapaikkoja, joihin lie, ve
täen keveät aluksensa maalle, saattoivat piiloutua, ja niistä tar
peen tullen tehdä hävitysretkiä lähitienoille. Kalmarin seuduilta 
ja Ölannin rannikoilta tunnetaan useita tällaisten lymypaikkojen 
jäännöksiä. Ne on tehty vesien lähistölle ja niistä on nyt vaan 
nähtävänä useimmin muodoltaan soikea kivistä ilman savilaastia 
latomalla tehty valli, 2—3 kyynärää leveä, 3— 4 kyyn. korkea. 
Paraiten säilyneissä näkyy vielä asuntojen jäännöksiä vallin 
sisäpuolella1). Että suomalaisetkin kansat meriretkillänsä ovat 
joko itse rakentaneet taikka ainakin käyttäneet hyväksensä mui
den rakentamia tämäntapaisia varustuksia, käy selville siitä 
kahakasta, johonka Tanskalaiset joutuivat näiden merirosvojen 
kanssa v. 1170. Ne tiedot, jotka Saxo aikalaisena on tästä ta
pauksesta antanut, ovat muutenkin niin kuvaavia, että ne an
saitsevat tarkempaa huomiota. Senvuoksi lainaamme tähän hä
nen kertomuksensa pääkohdat.

Valdemar Suuri lähetti v. 1170 laivastonsa ahdistamaan 
Tanskan rannikoita ryöstäviä merirosvoja. Hän käski sotamies- 
tensä lähestyä näitä vihollisia varovaisesti, sillä heillä oli tapana 
taistellessa käyttää enemmän viekkautta kuin urhoollisuutta. 
Vihollisen laivaston lähestyessä, sanoi kuningas, he laskevat lai
vansa maalle, piiloutuvat lymypaikkoihin ja antavat vihollis
tensa muka mieltä myöten itseänsä ahdistaa. Mutta kun he 
huomaavat, että heidän ahdistajansa ovat hajonneet eri ta
hoille pitkin rannikkoa, he yht’äkkiä hyökkäävät piilopaikois
tansa esille, tarttuvat käsin vihollistensa laivoihin, vetävät ne 
rannalle, surmaavat laivamiehet kiviä ja nuolia heittämällä, lä-

*) G. V. Sylvander, Kalmar slotts och stads historia II, första de
len, Kalmar 1864, s. 198 seur.

9
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vistävät laivat keihäillä ja tekevät ne kelpaamattomiksi lukuisia 
reikiä niihin iskemällä. Vaikka nämät viholliset siis näyttävät
kin pakenevan, ei heitä pidä ajaa takaa, sillä heidän pakonsa 
on yhtä vaarallinen kuin hyökkäyksensä. Kuningas neuvoi läh
tijöitä senvuoksi pitämään laivaston rantautuessa koossa ja taas 
ryhtymään tappeluun järjestetyissä riveissä. Siten tulisivat he 
saamaan varman voiton vihollisista, jotka taistelivat aseettomina 
ja melkein alastomina L). — Laivasto purjehti nyt Ölannin saa
relle (Olandia). Saaatuansa saaren asukkailta kuulla, että Viro
laiset ja Kuurilaiset ryöstivät läheistä satamaa, lähtivät Tanska
laiset kilvalla purjehtimaan sinne muistamatta kuninkaan neuvoa. 
Virolaiset olivat yhdellä laivalla sataman suulla pitämässä vahtia 
ja alkoivat heti soutaa ulapalle antamatta tovereillensa min
käänlaista tietoa vihollisen lähestymisestä. Merirosvot huomasi
vat kuitenkin uhkaavan vaaran, vetivät laivansa maalle ja kät
keytyivät läheiseen metsään. Kaksi Tanskalaista souti aluksensa 
kaikin voimin rannalle, ja he saavuttivat kaikkine laivamie- 
hinensä pitkällisen puolustuksen jälkeen surmansa raakalaisten 
iskuista. Kaksi Ahsalon-piispan urhoollista ritaria riensi tove
riensa avuksi, mutta hekin joutuivat surman omiksi. Eräs kolmas 
ritari, suuttuneena kumppaniensa kuolemasta, nousi maalle toi
sessa paikassa ja saavutti samanlaisen kuoleman. Kuurilaiset 
hakkasivat kirveillänsä reikiä vihollisten laivoihin ja upottivat 
ne mereen. Kristoffer, kuninkaan poika, nähtyänsä edellisten 
kohtalon, lakkautti soutamisen ja koitti estää alustansa maalle 
menemästä. Mutta laiva kulkeutui kuitenkin sivuttaisin rannalle 
ja viholliset ottivat sen vastaan sellaisella kivisateella, että laiva- 
miehillä oli täysi työ itsensä puolustamisessa. Vihollisen ahdis- 
tamiseen ei jäänyt mitään aikaa. Tanskalainen sankari Eshern 
Snare, peläten että Kristoffer joutuisi tuhon omaksi, kuljetti lai
vansa keskelle kivisadetta ja pelasti siten nuorukaisen, asettuen 
hänen ja Kuurilaisten väliin. Viholliset tarttuivat nyt kaikin 
voimin Esbernin laivaan, haavoittivat keulassa olevat miehet ja 
vetivät laivan matalalle. Eshern, ollen laivan perässä, laukaisi 
kolme kertaa heittokoneensa (hallista) vihollisiin osaamatta, särki 
sitten koko koneen (tormentum), hyökkäsi aseilla varustettuna 
laivan perästä keulaan ja taisteli yksinänsä ihmeteltävän urhool

*) Saxo XIV, s. 580—81.
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lisesti melkoisen ajan vihollisten kanssa. Vihdoin oli hän kivien 
ja nuolien satutuksesta ja iskuista niin väsynyt, että hän töin- 
tuskin jaksoi kävellä laivan perään, johonka hän asettui istu
maan. Tovereistaan oli hänellä vaan yksi ainoa jäljellä, sillä 
kaikki muut olivat pelosta heittäyneet mereen. Kuurilaiset puh
koivat rautakärkisillä lyömäaseillaan (dolabris) jo reikiä laivan 
kylkiin ja tunkeusivat itse laivaan. Silloin Esbern kokosi vii
meiset voimansa, ajoi heidät kolme kertaa pakoon ja käytti vi
hollisten heittämiä keihäitä aseina heitä itseänsä vastaan. Vä
hissä voimin täytyi hänen taas peräytyä, mutta silloin heitettiin 
hänen päähänsä eräs kivi niin lujasti, että hän kaatui pyörty
neenä laivansa perään. Viholliset nousivat nyt laivaan ja aikoi
vat iskeä häneltä pään poikki, mutta ainoa laivalle jäänyt to
veri nosti hänet taas pystyyn, jonka jälkeen Kuurilaiset, peläten 
uutta taistelua, peräytyivät. Toinnuttuansa näki hän vihollisia 
kaikkialla laivassa, ryhtyi taas taisteluun, karkoitti heidät vielä 
kerran, mutta vaipui sitten tajuttomana maston viereen. Siinä 
olisi hänet ehkä surma saavuttanut, jolleivät Kristofferin soutajat 
olisi häntä pelastaneet. Muut Tanskalaiset tulivat tästä varo
vaisemmiksi ja pysyttelivät etäämmällä rannalta, ahdistellen 
sieltä vastustajiansa lingoilla ja heittokeihäillä (jaculis?). Yön 
tullen keskeytyi taistelu ja Tanskalaiset asettivat laivoja sata
man edustalle estääksensä merirosvoja yön aikana pakenemasta. 
Kuurilaiset tekivät osaksi omista, osaksi vihollisilta ottamistansa 
laivoista sekä isoista puunrungoista kaupungintapaisen (ad urbis 
instar) varustuksen, jossa oli kaksi hyvin ahdasta ja matalaa 
sisäänkäytävää. Sen sivut verhosivat he ulkopuolelta useampiin 
kerroksiin sovitetuilla purjeilla. Toiset heistä teroittivat puita, 
toiset kokoilivat rannalta kiviä seuraavan päivän taistelua varten. 
Rohkeuttansa ylläpitivät he laululla ja tanssilla. Alakuloisina 
viettivät Tanskalaiset yönsä, kunnes Kristofferin kirjuri, eräs 
englantilainen mies, rohkaisi heitä kertomalla muinaisaikain san
karitöitä ja kehoittamalla heitä miehuullisesti kostamaan tove
riensa kuoleman. Seuraavana aamuna Tanskalaiset nousivat 
maalle ja sotarinta järjestettiin niin, että aatelismiehet tulivat 
ensiriviin, sitten muu väki. Kuurilaiset hyökkäsivät leiristänsä 
heitä vastaan kovasti huutaen, ei järjestetyissä riveissä, vaan 
mikä missäkin. Heidän huutonsa ja melunsa oli niin kova, että 
Tanskalaisten jälkirivin miehet säikähtyneinä lähtivät pakoon.
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Eturivin miehet ryhtyivät ankaraan vastarintaan, ja Kuurilais
ten täytyi vetäytyä leiriinsä. Useat heistä surmattiin, Tanska
laisista haavoittui yksi. Ensimmäinen leiriin ryntäävä Tanska
lainen sai puulla niin kovan iskun, että hän kuoli. Muut Tanska
laiset kuitenkin väkirynnäköllä hyökkäsivät leiriin, kiipeilivät 
pitkin mastoja ylös ja tunkeutuivat varustukseen vihollisten kes
kelle. Viholliset surmattiin niin tyystin, ettei edes onnettomuu
den sanansaattajaa jäänyt henkiinг).

Erään toisen kertomuksen mukaan koottiin tätä retkeä var
ten laivoja kaikista Tanskan kylistä. Kristoffer ja Ahsalon- 
piispa lähtivät laivastolla vesille ja saivat kuulla, että Kuuri
laiset par’aikaa olivat Blekingenin maakuntaa hävittämässä. 
Saadaksensa tarkempaa selkoa asiasta lähtivät Kristoffer, Absalon 
ja Esbjörn sinne. Tultuansa Ölantiin (til Eylands) saivat he 
siellä haltuunsa suuren joukon ihmisiä ja rahaa. Palattuansa lai
voillensa he kuulivat, että Kuurilaiset olivat saarella. Nyt las
kivat he vangit irti, lähtivät ahdistamaan Kuurilaisia ja tapasi- 
vat heidät Järnloka-nimisessä satamassa. Kuurilaiset vetivät 
laivansa maalle ja varustautuivat vastustamaan vihollista, arvel
len, että heidän ahdistajansa olivat Ruotsalaisia. Eräs vanha 
Kuurilainen huomautti silloin, että viholliset olivatkin Tanska
laisia ja että ei ollut senvuoksi hyvä viipyä, sekä lähti purjehti
maan tiehensä; muut Kuurilaiset jäivät yhdeksällä laivalla pai
kalle. Kristoffer laivastollaan kävi heti heihin käsiksi. Kaikki 
Kuurilaiset saivat siinä surmansa. Tanskalaisista kaatui vaan 
kaksi. Voittajat veivät saaliinansa Kuurilaisten laivat ja rahat 
kotiinsa, iloiten erinomaisesta voitostaan.2)

Järnloka-satamasta, jossa tappelu suoritettiin, ovat tutkijat 
eri mielipidettä. Ölannin lähistöllä näyttää paikka olleen3). 
Sylvander väittää, että se oli mannermaalla jossain lähellä Kal
marin kaupunkia.

Tämä kertomus todistaa, että Kuurilaiset ja Virolaiset oli
vat pelättyjä vastustajia ja Tanskalaisilla täysi hätä käsissä, 
sillä muuten Saxo ei olisi heidän alakuloisuuttaan erittäin 
huomauttanut. Ja varmaan oli Tanskalaisilla melkoinen sota

')  Saxo XIV, s. 581— 584.
2) Knytlingasaga: 123 (A . JR. II: 139— 140).
3) A. R. II, s. 140; A. Cronholm, Fornnordiska minnen II, s. 316.
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voima käytettävänä, koska retki tehtiin Valdemar-kuninkaan käs
kystä ja sen johtajana oli kuninkaan poika itse. Tappelun an
karuuteen nähden tuntuu Knytlingasadun tiedonanto, että viholli
silla oli vaan yhdeksän laivaa, liian vähältä. Muuten todistaa 
Saxon kertomus merirosvojen varustuksesta, että se tuskin voi 
olla yhden lyhyen kesäisen yön tuote. Se sanotaan olleen „kau
pungintapainen“ (munitio ad urbis instar) ja korkea oli sen 
vallikin, sillä Tanskalaiset käyttivät laivanmastoja apunansa, 
voidaksensa kiivetä sen tasalle. Luultavaa on, että paikalla oli 
joku vanhempi linnoitus, jota tilapäisesti koetettiin tehdä vah
vemmaksi asettamalla laivoja ja läjäämällä puita sen ympärille4).

Mainitsemme tässä yhteydessä muutamia muitakin meriseik- 
kailuja, joissa Itämeren suomalaiset kansat ovat olleet osallisina, 
vaikka ne ovat vähän myöhemmältä ajalta.

Suomalaiset kansat panivat luultavasti toimeen sen ret
ken, jonka seurauksia oli Sigtunan kaupungin polttaminen ja 
arkkipiispa Johanneksen surma Almarstäkin luona v. 1187. 
Ruotsalaisten lähteiden ilmoitukset näiden tuhontekijäin kansalli
suudesta ovat eroavia. Toisissa sanotaan heitä pakanoiksi yleensä, 
toisissa Karjalaisiksi, muutamissa Virolaisiksi2). Mahdollisesti 
olivat tässä hävitystyössä osallisina useat mainituista kansoista. 
Vihollisten sotavoima oli nähtävästi melkoinen, sillä Sigtuna oli 
tähän aikaan ehkä Ruotsin tärkein kaupunki. Sen perinpohjai
seen hävittämiseenkin lienee siitä syystä tarvittu jotenkin suuri 
sotavoima3).

V. 1203 tapasi Liivinmaan piispa Albert, ollen useiden yli
mysten kanssa paluumatkalla Saksasta, Listriassa4) saarenmaa
laisia merirosvoja, jotka 16:11a laivalla liikkuen vähää ennen 
olivat polttaneet yhden kirkon, ryöstäneet sen kellot ja muun 
omaisuuden, hävittäneet maakunnan, surmanneet ja vanginneet 
ihmisiä, „niinkuin pakanallisten Virolaisten ja Kuurilaisten tapa

1) Vrt. G. V. Sylvander, m. p., s. 197 seur.
2) E. M. Fant, Scr. rer. svecicar. I, sect. prior, s. 24, 48, 52, 84; 

sect. poster., s. 10, 243; Erici Olai Historia Suecorum Gothorumque, Hoi- 
miae MDCLIV, s. 54—55.

*) Vrt. H. G. Porthan, Opera selecta I, s. 13— 14; O. Montelius, Sve
riges historia I, s. 306, 387—88; Г. Трусмапъ, Введете христ., s. 160.

4) Listria oli osa muinaista Skånen maakuntaa. I. I). Gruber, Ori
gines Livoniae (Script, rer. liv. I, s. 79).
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oli menetellä Tanskan ja Ruotsin valtakunnissa“ 1). Ristiretkeili- 
jät varustautuivat nyt kostamaan kristittyjen kärsimyksiä. Sil
loin pakanat sanoivat tehneensä rauhan Riikalaisten kanssa ja 
pääsivät sillä kertaa vapaiksi. Kun Albert seuralaisinensa muu
taman päivän kuluttua oli Visbyssä, näkyivät samojen Virolais
ten alukset kiitävän meren selällä. Albert kieltäytyi ensin tais
telusta, sillä hän pelkäsi, että ristiretkeläiset mahdollisesti jou
tuisivat tappiolle ja Liivin kirkolle saattaisi olla vahinkoa Viro
laisten ahdistamisesta. Seuralaistensa pyynnöstä hänen kuitenkin 
täytyi lopuksi ryhtyä merirosvoja hätyyttämään. Kristityt va
rustivat nopeasti laivansa (naves) ja meritappelu alkoi. Virolai
set huomasivat, että kahdeksan kristittyjen laivaa (pyraticae) oli 
vähän erillään muista, ja koettivat äkkirynnäköllä ottaa ne hal
tuunsa. Mutta Saksalaiset hyökkäsivät kahden virolaisen laivan 
päälle, joissa kuljetettiin kirkonkellot, muu ryöstösaalis ja kris
tittyjä vankeja, surmasivat niissä olevat 60 laivamiestä ja kul
jettivat koko saaliin Visbyn satamaan. Eräs vahva Saksalainen 
joutui yksinänsä kolmanteen laivaan ja surmasi miekallansa 22 
vihollista, ennenkuin hän itse joutui surman omaksi. Virolaiset 
sytyttivät tämän laivan palamaan2). Jos jokaisessa Virolaisten 
laivassa oli yhtä paljon väkeä, niin oli heitä kaikkiaan liikkeellä 
480 miestä.

Seuraavana vuonna (1204) lähtivät muutamat saksalaiset 
ritarit purjehtimaan Väinänsuulta kotimaahansa, mutta joutuivat 
merellä pois oikealta suunnalta ja sortuivat Vironmaan tahi ehkä 
oikeammin Saarenmaan rannalle3). Virolaiset ryhtyivät siellä 
10:llä ryöstölaivalla ja 12 :11a muulla aluksella heitä ahdista
maan 4). Kristityt pitivät hyvin puolensa ja särkivät yhden

* )  „sicut tam Estones quam Curones pagani in regno Dacie
et Suecie hactenus facere consueverant“ (H. L . VII: 1).

*) H. L., VII: 1—4. —  Piraticae ovat pieniä ryöstölaivoja. Henrik 
Lättiläinen käyttää sitä nimeä aina Kuurilaisten ja  Saarenmaalaisten aluk
sista. Kristityt näyttävät tällä kertaa liikkuneen jotenkin samanlaisilla 
kulkuneuvoilla. Samaa nimitystä käytetään toisinaan muistakin aluksista. 
Vrt. Bunge, Urkundenbuch I: 567, palsta 708; E . Pabst, Heinrich's von 
Lettland Livländ. Chronik, Reval 1867, s. 36, muist. 8.

J)  „ad partes Estlandie“ tarkoittanee tässä Saarenmaata. Vrt.
E . Pabst, m. p., s. 43.

*) — — „cum decem pyraticis et duodecim aliis navibus“ — ,
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ryöstölaivan, jonka miehistöstä muutamat surmattiin, toiset huk
kuivat. Erästä toista laivaa koettivat he rautaisella koukulla 
vetää luoksensa; sen kuljettajat hyppäsivät yksi toisensa perästä 
mereen ja saavuttivat siellä surmansa. Sillävälin pääsivät vi
hollisten muut laivat pakenemaanx).

Ruotsalaisten lähteiden mukaan liikkuivat pakanat Mälarn- 
järven saaristossa myös v. 1206. He surmasivat jaarli Juhanan 
Ekerön saarella Askanäsin luona. Hänen puolisonsa kokosi vä
keä ja surmautti vuorostansa kaikki rauhattomuuden tekijät sekä 
poltatti heidän laivansa Mälarn-järven Löfön saarella. Paikka 
sai siitä nimen Estaslcär (Estaklippa, Estamot). Tämä nimi viit
taa siihen, että nämät merirosvot olivat Virolaisia 2).

Albert-piispan matkustaessa Saksaan v. 1210 hyökkäsivät 
Kuurilaiset hänen päällensä Saarenmaan ja Kuurinmaan välisessä 
salmessa („aput Sunde“) kahdeksalla ryöstölaivalla. Kristityt 
siirtyivät isommista laivoistansa pienempiin ja lähtivät vihollista 
vastaan3), mutta kiirehtivät liiaksi, niin että heidän laivansa 
joutuivat toisistansa erilleen. Kuurilaiset tyhjensivät laivainsa 
keulapuolet, sitoivat kaksi laivaa yhteen ja ohjasivat ne siten 
peräpainossa vihollisia vastaan. Saksalaisten kaksi ensimmäistä 
laivaa joutuivat Kuurilaisten kahden laivaparin väliin. Viimeksi
mainittujen asema korkeissa laivoissaan oli edullisempi, jonka 
vuoksi kristityt matalista aluksistaan eivät voineet heitä vastus
taa. Noin 30 Saksalaista saavutti surmansa, toiset pelastuivat 
peräytymällä4).

Vähän myöhemmin tapasivat Friisiläiset kuurilaisia meri
rosvoja Gotlannissa. Kristityt hyökkäsivät heidän päällensä, sur
masivat heidät melkein kaikki, saivat neljä ryöstölaivaa ja pal
jon muuta saalista. Muun muassa oli Kuurilaisten laivoissa lu
kemattomia lampaita, joita he olivat ryöstäneet kristityistä 
maista“ 5).

>) H. L. VIII: 2 - 4 .
*) E . M. Fant, Scr. rer. svecicar. I, sect. poster., s. 10; H. G. Porthan, 

m. p., s. 13— 14.
3)  „peregrini de coggonibus exeunt, minores naves intrant, ad

paganos accélérant“,  .
*) H. L. XIV; 1.
8) H. L. XIV: 3.
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Viimeinen tällainen hävitysretki mainitaan v. 1226. Silloin 
Vilhelm Modenalainen, oltuaan paavillisena legaattina Liivin- 
maalla, lähti Väinänsuusta purjehtimaan Visbyhyn ja tapasi tällä 
matkalla Saarenmaalaisia, jotka palasivat Ruotsista paljon ryöstö- 
saalista ja vankeja muassaan. Saarenmaalaisten sanotaan elä
neen irstaasti vangittujen naisten kanssa, ottaneen heitä useam
pia vaimoiksensa, myyneen toisia Kuurilaisille ja muille paka
noille. He olivat Ruotsissa polttaneet kirkkoja, surmanneet pap
peja ja muutenkin häväisseet kristinuskoa1).

Kun ensin Saarenmaalaiset ja vähän myöhemmin Kuurilai- 
setkin oli väkivallalla taivutettu kristinuskoon, lakkasivat nämät 
retket itsestänsä. Siten hävisivät viimeiset „viikingit“ Itämeren 
vesiltä.

Itämeren suomalaisten kansain ulkonaisista vaiheista kuvas
tuu jo pakanuuden aikana, mikäli säilyneistä niukoista tiedoista 
käy selville, se surullinen kohtalo, joka niiden osaksi historialli
sena aikana on tullut. He ovat maantieteellisen asemansa puo
lesta idän ja lännen välittäjinä, ja kummaltakin puolen ovat mah
tavat naapurit jo historiallisen ajan alusta saakka koettaneet 
päästä heidän oloihinsa vaikuttamaan. Alussa torjuvat nämät 
kansat tätä vierasten tunkeumista, mutta menettävät vihdoin itse
näisyytensä ja osaksi kansallisuutensakin vuosikymmeniä kestä
vissä taisteluissa kaikilla sivistyksen apukeinoilla varustettua yli
voimaa vastaan, joutuen ensin läntisten ja sitten, kulutettuaan 
voimansa pitkällisissä sodissa ja vuosisatoja kestäneessä kovassa 
orjuudessa, vihdoin itäisten vaikutusten alaisiksi.

*) H. L. X X X : 1.
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Die Ostsee-finnen zur Zeit ihrer Unabhängigkeit.

Von

A. H. Snellman.

Der Verfasser hat seine Arbeit in vier Abschnitte eingeteilt. 
In dem ersten Abschnitte schildert er die Zustände bei den in histo
rischer Zeit östlich der Ostsee ansäszigen finnischen Völkern vor
deren Ausbreitung bis an die Meeresküste, als dieselben noch unter 
dem Einflusz benachbarter litauisch-lettischer und gotischer Völ
ker standen. Der zweite Abschnitt behandelt die Geschicke der 
an die Ostseeküste vorgedrungenen finnischen Völker vor der 
Gründung des russischen Reiches. Der dritte Abschnitt enthält 
eine Darstellung dieses wichtigen historischen Ereignisses und des 
Anteiles, den die finnischen Völker daran genommen haben. Zur 
näheren Beleuchtung desselben beschreibt der Verfasser den seit 
Urzeiten sich über ganz Russland verzweigenden orientalischen 
Handel, welcher, indem er die Völker des nördlichen Russlands 
mit denen des östlichen vereinigte, allmählich die Grundlage zu 
einer staatlichen Einheit schuf. Im vierten Abschnitt wird der 
Zustand der finnischen Völker während der Zwischenzeit zwischen 
der Gründung des russischen Reiches und der deutschen Eroberung 
behandelt.
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Bei dem Pehlen geschichtlicher Quellen ist die Darstellung 
im ersten Abschnitt beinahe ausschlieszlich auf die neuesten Re
sultate der Sprach- und der Altertumswissenschaft basiert. In
dem der Verfasser sich besonders auf die sprachwissenschaftlichen 
Forschungen Thomsens stützt, vertritt er die Ansicht, dasz die 
s. g. westfinnischen Völker vor ihrem Vordringen an die Ostsee
küste südlichere Wohnsitze gehabt und in unmittelbarer Verbindung 
mit den Wolgavölkern (den Mordwinen und Öeremissen) gestanden 
haben.

Die ersten sicheren geschichtlichen Nachrichten über diese 
Völker giebt Jordanes. In seiner Liste der Völker, welche im 
4:ten Jahrh. zu Hermanarichs grossem Gotenreiche gehörten, 
zählt dieser Schriftsteller unter anderen auf die „Thiudos, Inaun- 
xis, Vasinabroncas, Merens, Mordens“ , welche nach der Ansicht 
des Verfassers den westfinnischen Völkern entsprechen (Thiudos 
=  den öud' der Slawen; Wasina =  den W es Nestors; Merens und 
Mordens =  den Merja und Mordwa Nestors). Der Ansicht Yrjö- 
Koskinens, dasz Thiudos mit dem folgenden Worte Inaunxis zu
sammenzubringen und Thiudos in Aunxis d. h. „die Öuden in 
Aunus“ zu lesen sei (Aunus —  der finnische Name für die russi
sche Landschaft Olonetz), einer Ansicht, welche von mehreren 
Forschern (Müllenhoff, Mommsen) unterstützt wird, tritt der Ver
fasser nicht hei.

Der finnische Name Aunus tritt noch im 16ten und 17ten 
Jahrh. oft mit dem Consonanten in seiner ersten Silbe auf, und 
erst später scheint dieser Consonant in einen U-laut überzugehen 
(Agnismaa 1587, Agnesma 1612, Agnisma 1617, Augnisma 1657). 
Schon dieser Umstand läszt die obenerwähnte Ansicht als eine 
unsichere erscheinen. Auch sonst ist der Name Aunus in den 
ältesten geschichtlichen Quellen ganz unbekannt, sodasz man schwer
lich annehmen kann, er wäre dem im 6ten Jahrh. in Italien leben
den Geschichtsschreiber geläufig gewesen. Thiudos und Inaunxis 
müssen daher für zwei verschiedene Völkernamen angesehen wer
den. Der letztere könnte vielleicht den Stamm des Estenvolkes

I.
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bezeichnen, welchen Heinrich der Lette unter dem Namen Ugauni 
(Igauni) anführt.

Der Name Broncas in der Zusammensetzung Vasinabroncas 
dürfte die Permier (Others Beormas, skand. Bjarmer, Nestors Perm) 
bezeichnen, und Imniscaris, wie mehrere Forscher (Schafarik, Zeuss, 
Müllenhoff) angenommen haben, den Ceremissen der späteren 
Quellen entsprechen, deren Wohnsitze nach I. N. Smirnoflf früher 
südlicher, in der unmittelbaren Nachbarschaft der Mordwinen, ge
legen haben.

Nach den geschichtlichen Nachrichten des Jordanes gehörten 
demnach mehrere finnische Stämme (die Ôuden, Wepsen, Meren, 
Mordwinen, vielleicht auch die Ceremissen und Permier) im 4ten 
Jahrh. zu dem Gotenreich Hermanarichs. Yon wie grösser Be
deutung dieses Reich für die slawischen, finnischen und germa
nischen Völker war, zeugt der Umstand, dasz die germanischen 
Sagen (die Edda, die Beowulfssage, Wîdsîd, Saxo) den Namen 
Hermanarichs der Nachwelt überliefern und auch einige der oben
erwähnten finnischen Stämme als Teilnehmer an den Heldenthaten 
des gotischen Eroberers nennen.

Die ältesten historisch beglaubigten Wohnsitze der Goten 
sind südöstlich und östlich der Ostsee zu suchen (Tacitus, Ptole- 
maeus). Auch die jetzigen Ostseeprovinzen müssen als gotisches 
Gehiet betrachtet werden, denn die aus den ersten Jahrhunderten 
unserer Zeitrechnung stammenden Gräher und Funde in dem nörd
lichen Polen, dem nördlichen Litauen (besonders in den Gouverne
ments Kowno und Witebsk), in Kurland und dem grössten Teile 
von Livland und Estland bis zum Peipussee im Osten beweisen 
nach der Ansicht vieler Archäologen (Undset, Worsaae, Grewingk, 
Montelius, Aspelin) das Vorhandensein einer germanischen Kultur.

Auf Grund dieser vorgeschichtlichen Funde ist anzunehmen, 
dasz die Goten während der älteren Eisenzeit gewissermaszen als 
eine Art von Aristocratie in diesen Gegenden gewohnt haben, 
während die niedrigeren Volksklassen litauisch-lettischen Ursprungs 
gewesen sein können (vergl. Zeuss, Müllenhoff).

Die Archäologen haben auch Grund der vorgeschichtlichen 
Fundtypen und der römischen Münzfunde festgestellt, dasz die ger
manische Niederlassung in diesen Gegenden ungefähr bis zum Jahre 
400 n. Chr. gedauert und bleibende Spuren in dem Formenkreise 
der Altertümer der später in die Ostseeprovinzen eingewanderten
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finnischen Völker sowie der Mordwinen hinterlassen hat (Aspelin). 
Dieser Kultureinflusz wird im Bezug auf seine Zeitstellung und 
seinen Inhalt durch die Beobachtungen, welche die Sprachforscher, 
vor allem der Däne Thomsen, gemacht haben, näher beleuchtet.

Die in den westfinnischen Sprachen zahlreich auftretenden 
älteren germanischen Lehnwörter leitet Thomsen aus der soge
nannten gotischen Sprache her, deren ältestes schriftliches Denk
mal Ulfilas Bibelübersetzung (4tes Jahrh.) ist, zum Teil auch aus 
einer noch älteren germanischen Sprachgestaltung und zwar teils 
einer gotischen, teils einer altskandinavischen solchen. Die Lehn
wörter sind also spätestens im 3ten Jahrhundert unserer Zeitrech
nung, zum Teil vielleicht etwas später, von den finnischen Sprachen 
aufgenommen worden. Da dieser germanische Einflusz sich in 
allen westfinnischen Sprachen gleich stark äuszert, und da die 
Lehnwörter Kulturhegrilfe aus verschiedenen Lebensgehieten aus- 
drücken, kann ihre Aufnahme in die finnischen Sprachen nicht 
einem unbedeutenden Verkehr sondern nur einem längeren Zusam
menwohnen mit germanischen Völkern zu verdanken sein, welche 
auf einer höheren Kulturstufe standen.

Aus diesem Grunde ist anzunehmen, dasz die Völker, die 
diese Sprachen redeten (die Liven, Esten, Woten, Wepsen, Kare- 
ler und Finnen) in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrech
nung, und womöglich noch früher, eine längere Zeit in der Nähe 
einer starken germanischen Bevölkerung und in einem geschloszenen 
Verbände oder wenigstens in viel engerer Verbindung mit einander 
wie jetzt gelebt haben.

In derselben Zeit und noch vor der Einwirkung der germa
nischen Sprachen auf die finnischen haben die obenerwähnten finni
schen Völker Lehnwörter aus den litauisch-lettischen oder baltischen 
Sprachen erhalten. Die litauisch-lettischen Völker (die Litauer, Letten, 
die alten Jatwingen und Preussen) haben seit Urzeiten (die Aestui, 
Aestyi, Aestii des Tacitus; Aesti des Jordanes ; Haesti des Cassiodo- 
rus; Estas des Wulfstan) in den Küstenländern der Ostsee östlich 
der Weichselmündung gewohnt und sich über ein Gebiet östlich bis 
zur Beresina und südlich bis zum Pripet ausgebreitet. Auszerdem 
mögen sie als eine untergeordnete Volksklasse neben den Germanen 
in den Ostseeprovinzen gewohnt haben. Die aus der Sprachein- 
heit dieser Völker in die westfinnischen Sprachen gedrungenen 
Entlehnungen legen ebenfalls Zeugnis ab von einer lange Zeit
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hindurch bestehenden Nachbarschaft zwischen den betreffenden 
Völkergruppen, denn sie treten in allen westfinnischen Sprachen 
und im geringeren Masze auch in der mordwinischen und der cere- 
missischen Sprache auf. Ebenso wie die germanischen sind also 
diese Lehnwörter in gemeinfinnischer Zeit (d. h. zur Zeit der 
Sprachgemeinschaft der westfinnischen Völker) aufgenommen wor
den. Bei dem Fehlen schriftlicher Denkmäler kann der litauisch
lettische Einflusz auf die finnischen Sprachen zeitlich nicht genauer 
bestimmt werden. So viel ist sicher, dasz er älter ist wie der ger
manische Einflusz und zwar schon deshalb, weil seine Spuren auch 
in den Sprachen der Wolgavölker auftreten, während die germani
schen Lehnwörter in diesen fehlen. Die westfinnischen Völker 
hatten sich also bereits von ihren östlichen Stammverwandten 
getrennt, als der germanische Einflusz auf ihre Sprachen seinen 
Anfang nahm. Mit einiger Sicherheit läszt sich daher behaupten, 
dasz dieser litauisch-lettische Einflusz auf die finnischen Sprachen 
nicht später als am Anfang unserer Zeitrechnung begonnen hat. 
Möglicherweise ist er noch älter.

Auf Grund dieser Berührungen mit den litauisch-lettischen 
und gotischen Sprachen kann im Bezug auf die Wohnsitze, der 
westfinnischen Völker während der ersten Jahrhunderte nach Chr. 
der Schlusz gezogen werden, dasz diese Völker in einer geschlos
senen Gruppe (obgleich möglicherweise einige Stämme sich bereits 
abgesondert hatten) nördlich oder nordöstlich von den litauisch
lettischen Völkern gesessen haben, welche zu dieser Zeit sich so 
weit nach Osten bis zur Düna und dem oberen Lauf des Dnjepr 
ausgebreitet hatten, dasz sie die finnischen und slawischen Völker 
von einander getrennt zu haben scheinen. Die Germanen ihrer
seits waren an einer oder an mehreren Stellen durch die Litauer 
und Letten hindurch bis zur Nachbarschaft der Finnen und sogar 
mitten unter dieselben vorgedrungen. Die Wohnsitze der finnischen 
Völker erstreckten sich demnach über das Gebiet östlich des jetzi
gen Est- und Livlands, von dem Finnischen Meerbusen und dem 
Ladogasee im Norden bis zur Düna im Süden.

Die in dieser Zeit von den westfinnischen Sprachen auf
genommenen Lehnwörter werfen ein einigermaszen helles Licht 
auf den damaligen Kulturstandpunkt der finnischen Völker. Das 
höhere Alter der litauisch-lettischen Lehnwörter geht schon aus 
ihren Bedeutungen hervor. Im allgemeinen repräsentieren sie näm-
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lieh nur wenige Begriffscategorien und bestehen aus einer viel 
kleineren Anzahl wirklicher Kulturwörter, als die gotischen Ent
lehnungen. Unter ihnen finden wir keine Namen für Metalle oder 
für wichtigere Kulturpflanzen, ebenso wenig für Begriffe, welche 
sich auf höher entwickelte sociale Zustände beziehen. Im all
gemeinen geht aus diesen Lehnwörter hervor, dasz die finnischen 
Völker zu dieser Zeit friedlich neben ihren litauisch-lettischen 
Nachbarn in waldreichen Gegenden gewohnt haben. Ihre Haupt
beschäftigungen scheinen Jagd, Fischfang, Viehzucht und in gewis
sem Grade auch Ackerbau gewesen zu sein.

Von ihren gotischen Nachbarn haben die westfinnischen Völ
ker auffallend viele Benennungen für Begriffe aus einer höheren 
Gesittungsstufe entlehnt. Erst in der Gemeinschaft mit den Ger
manen entwickelte sich sie Rechtspflege dieser Völker und begannen 
ihre gesellschaftlichen Zustände sich zu ordnen. Von den Goten 
erhielten sie die Kenntnis der Metalle und lernten sie die Kunst 
diese zu Waffen und Geräten zu verarbeiten. Gleichzeitig ent
wickelten sich die einzelnen Zweige des Gewerbes. Auch der 
Ackerbau scheint damals auf einen höheren Standpunkt gelangt 
zu sein, denn die Namen vieler Feldfrüchte sind gotischen Ur
sprungs. Unter den Lehnwörtern giebt es solche, welche auf eine 
Entwickelung der Schiffahrt hindeuten oder wenigstens einige 
Kenntnis derselben voraussetzen. Während der Gotenherrschaft 
drang also eine starke westliche Kulturströmung zu den westfinni
schen Völkern.

Die Trennung der westfinnischen Völker von ihren Stamm
verwandten und ihre Wanderung nach Westen waren vielleicht die 
Folgen der Völkerbewegungen, welche zur Zeit der grossen Völker
wanderungen nördlich vom Schwarzen Meere vor sich gingen. Der 
Ansturm der Hunnen warf das grosse Gotenreich über den Haufen. 
Die slawischen Völker, deren ältere Wohnsitze im Süden der 
litauisch-lettischen Völker gelegen und sich zwischen den Kar
pathen, dem oberen Laufe der Weichsel und dem mittleren Laufe 
des Dnjepr ausgebreitet zu haben scheinen (Thomsen, Müllenhoff), 
beginnen infolge dieses Ereignisses nach Norden und Nordwesten 
zu wandern, wobei sie die litauisch-lettischen und finnischen Völ
ker zum Weichen brachten. Die Wanderung der Slawen an die 
Südküste der Ostsee, über welche sichere historische Nachrichten 
fehlen, scheint eine Verschiebung der dort ansäszigen germani-
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ihrerseits wieder im 4ten und 5ten Jahrhundert zur Auswanderung 
der Angeln und Sachsen nach Britannien führte. Zu derselben Zeit 
müssen slawische Völker auch in nördlicher Richtung in das Gebiet 
östlich der Ostseeprovinzen gewandert sein. Dabei kamen sie in 
Berührung mit den litauisch-lettischen und den finnischen Völkern 
und zwangen dieselben nach Westen zu wandern (Worsaae, Aspe
lin). Diese Annahme stützt sich auf die Ergebnisse der Sprach- 
und der Altertumsforschung, denn sowohl der litauisch-lettische 
wie der gotische Einflusz auf die westfinnischen Sprachen erlischt 
zu dieser Zeit, und gleichzeitig verschwinden auch nach den Münz
funden und den Formen der Altsachen zu schlieszen, die Spuren 
des Gotentums, welche sich während der älteren Eisenzeit an den 
Altertümern der Ostseeprovinzen nachweisen lassen. Eine Erklä
rung für diese Thatsache findet man nur, wenn man annimmt, 
dasz gerade zu dieser Zeit ein Wechsel in der Bevölkerung der 
östlichen Küstenländer der Ostsee vor sich ging, mit anderen 
Worten, dasz die lettischen und finnischen Völkerschaften die früher 
germanischen Küstengebiete in Besitz nahmen. Die Ausbreitung 
dieser Völker über die einzelnen Landschaften kann (wie es ja bei 
den Wanderungen ganzer Völker einzutreffen pflegt) zu verschie
denen Zeiten vor sich gegangen sein. Sie mit einer bestimmten 
Jahreszahl in Verbindung zu bringen ist unmöglich, doch kann 
man mit einiger Sicherheit behaupten, dasz die westfinnischen 
Völker um das Jahr 500 bereits einen Teil des Küstengebietes be
wohnten.

Die Frage, in welcher Reihenfolge die finnischen Stämme 
an der Meeresküste eingetroffen sind, wartet noch auf ihre Ent
scheidung. Zur Zeit der deutschen Eroberung haben die finnischen 
Stämme in den Ostseeprovinzen, besonders die Liven, viel vorteil
haftere Wohnsitze wie die Letten. Die Fluszmündungen und der 
Küstensaum befanden sich in der Gewalt der finnischen Stämme, 
und die Letten muszten von ihnen manche Unbill ertragen. Die 
finnischen Völker scheinen demnach als Eroberer zur Meeresküste 
vorgedrungen zu sein und die Letten gezwungen zu haben sich in 
das Binnenland zurückzuziehen (Yrjö-Koskinen). Zum Beweis dafür, 
dasz die Letten vor den Finnen an der Küste gewohnt haben, 
können die in geschichtlichen Dokumenten vorkommenden lettischen
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Ortsnamen in den jetzt von Liven und Kuren bewohnten Küsten
strichen dienen (Bielenstein).

Um diesen Vorgang zu verstehen erinnere man sich des Um
standes, dasz die litauisch-lettischen Völker in gemeinfinnischer 
Zeit die Gebiete der finnischen und der slawischen Völker von ein
ander trennten. Daher treten auch keine aus dieser Zeit stam
mende slawische Lehnwörter in den finnischen Sprachen auf. Der 
Vorstosz der Slawen nach Norden traf demnach zuerst die litauisch
lettischen Völker, erst in zweiter Linie erreichte er die finnischen 
Völker. Die Letten gelangten folglich eher an die Küste des süd
lichen Livlands und Kurlands. Die Liven erschienen, dem Laufe 
der Düna folgend, etwas später, nahmen vielleicht mit Waffen
gewalt das Mündungsgebiet der Düna in Besitz und breiteten sich 
teils nördlich, teils über den Küstensaum Kurlands aus. Südlich der 
Düna werden sie, abgesehen von dem Mündungsgebiet, in histori
scher Zeit nicht erwähnt. Hier scheinen sie bei den Semgallen und 
Selonen auf starken Widerstand gestossen zu sein. Ein grösser 
Zeitraum scheint nicht zwischen der lettischen und der livischen 
Einwanderung zu liegen. Die im livischen Gebiet auftretenden letti
schen Ortsnamen könnten ihre Enstehung einer wahrscheinlich 
geringen lettischen Bevölkerung verdanken, welche bereits in der 
Gotenzeit in diesen Gegenden wohnte. Nach Rimberts Angaben 
zu schlieszen waren die ethnographischen und staatlichen Verhält
nisse in Kurland um die Mitte des 9ten Jahrhunderts ungefähr 
dieselben wie zur Zeit der deutschen Eroberung, was darauf hin
weist, dasz die finnische Ansiedelung hier bereits eine längere Zeit 
bestanden hatte. Und trotzdem dürften die Finnen in diese Ge
gend später gekommen sein, als in das Thal der Düna.

Im betreff der Frage, welcher Nationalität die Kuren zuzu
weisen seien, schlieszt sich der Verfasser Bielenstein an, nach 
welchem dieser Name anfangs die an der kurichen Küste wohnen
den Liven bezeichnet, später aber eine weitere Bedeutung erhalten 
hat und von den germanischen Völkern als Gesammtnahme aller 
Einwohner Kurlands gebraucht worden ist. In dieser Bedeutung 
wendet ihn Rimbert bereits im 9ten Jahrhundert an,
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Dem vorhergehenden nach sind also die westfinnischen Stämme 
um 500 an die Ostseeküste gewandert. Historische Urkunden 
beleuchten ebensowenig wie Altertums- und Sprachforschung die 
ersten Jahrhunderte ihres Aufenthaltes daseihst. Nur in den 
isländischen Sagen findet sich hier und da eine dunkle Kunde 
vom östlichen Strande der Ostsee. Als eine Art von Echo ge
schichtlicher Ereignisse müssen die märchenhaften Berichte dieser 
Sagen aufgefasst werden, weshalb sie bei dem Mangel an zuver
lässigeren Quellen die Aufmerksamkeit des Geschichtsforschers 
verdienen. Aus ihnen geht wenigstens das hervor, dasz die Ger
manen Skandinaviens schon frühzeitig mit den Völkern östlich 
von der Ostsee in Verbindung gestanden haben. Diese Ver
bindung erscheint in den Sagen schon von den ältesten Zeiten 
an so lebendig und in so mancherlei verschiedenen Beziehungen, 
dasz man an ihrer historischen Thatsächlichkeit nicht zweifeln kann. 
Der Gesammtname der Länder östlich von der Ostsee ist in den 
skandinavischen Sagen Austrvegir und Austrriki (Ostreich), was 
der Sage nach ungefähr Saxos Hellespontuslande entspricht. Eine 
viel engere Bedeutung hat Gardariki, eine Bezeichnung, welche 
die Skandinaven gewöhnlich von dem im 9. Jahrhundert gegrün
deten russischen Reiche gebrauchen und die das ganze nordwest
liche Russland von der Küste des finnischen Meerhusens an umfasst 
zu haben scheint. Das ältere Seitenstück dieser Bezeichnung ist 
wohl das Svißjüd hin mikla der Mythen. —  In diese Landstriche 
unternahmen die Skandinaven häufig Streifzüge, schlossen dort 
eheliche Verbindungen und standen in vielerlei verwandtschaftlichen 
Beziehungen zu den Herrschergeschlechtern der dortigen Reiche. 
Von dort leiten die Sagen sogar die Abstammung ihrer alten Kö
nigsgeschlechter mütterlicherseits her (Hyndluljod: 14— 16; Jüngere 
Edda: 64). Dorthin weist auch die Erzählung von der Wande
rung Odins und der Asen nach Skandinavien (Ynglingasaga: 1, 2,
5), dorthin zog Swegder zweimal um Odin zu suchen (Ynglingas. 
10, 15). Wanlandes und Agnes Vermählung und Abenteuer in Finn
land (Ynglingas. 16, 22) deuten ebenfalls auf die Verbindung der 
Skandinaven mit den Ländern östlich der Ostsee hin. Ottar

II.
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Wendelkråka, Agnes Nachkomme im sechsten Gliede, ist die erste 
erwiesenermaszen historische Persönlichkeit unter den Königen aus 
dem Ynglingageschlecht. Er und sein Sohn Adils werden auch in 
dem angelsächsischen Beowulfsliede erwähnt und auf Grund frän
kischer Quellen hat man seine Regierung zwischen die Jahre 510 
und 530 angesetzt (Fahlbeck).

Ottars Urenkel Ingwar und sein Sohn Anund unternahmen 
Kriegszüge nach Adalsysla östlich von der Ostsee (Ynglingas. 36, 
37), welches Land dem westlichen Estland enstpricht. Diese Züge 
sind um das Jahr 600 anzusetzen und unter den Esten, gegen 
welche sie unternommen werden, muss man wohl die finnischen 
Esten verstehen.

Aus den erwähnten Berichten der isländischen Sagen geht 
hervor, dass die Gebiete östlich von der Ostsee schon für die Herr
scher aus dem schwedischen Ynglingageschlechte eine bekannte 
Welt waren, mit der die Skandinaven in bald freundschaftlicher, 
bald feindlicher Berührung standen, bevor die eigentlichen W i
kingerzüge nach dem Westen begannen. Dieselbe Verbindung 
zwischen Ost und West bezeugen die von Saxo benutzten alten 
dänischen Sagen, wenngleich die chronologische Ordnung der 
Ereignisse und die Einzelnheiten derselben in seiner Darstellung 
noch mehr mit phantastischen Zuthaten und mythologischen Ele
menten vermengt sind. Vgl. Haddings, Frothos I und Frothos III 
Abenteuer östlich von der Ostsee; Gesta Danorum (Holders Aus
gabe), I : 23, 24; П : 39— 42 ; V : 159.

Nach der isländischen Sage war Anunds Sohn und Nachfolger 
auf dem schwedischen Throne Ingjald Illräda, der letzte Herrscher 
aus dem Ynglingageschlecht. Ihn stürzte der berühmte Sköldunge 
Iwar Widfamne, dessen Regierungszeit man in die Mitte des 7. 
Jahrhunderts setzen kann. Iwar beherrschte, ausser Schweden, 
Dänemark, Norddeutschland und England, auch Kurland, Estland 
und „alle Länder im Osten bis nach Gardariki hin“ (Ynglingas. 45, 
Hervarars. 20). Hochbejahrt wurde König Iwar in einen Krieg mit 
Radbart, dem Herrscher von Gardariki, verwickelt und ertränkte 
sich im „Karjälabotn“ (Sögubrot: 1— 3). In dieser Erzählung 
werden zum ersten Male die Kareler an der Küste des Finnischen 
Meerbusens erwähnt, denn Karjälabotn hat natürlich seinen Namen 
von ihnen erhalten. Wenn auch die Sage, die in ihrer jetzigen 
Form aus dem 13. Jahrhundert stammt, nicht als chronologisches
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Beweismittel taugt, so ist es doch nach dem vorhergehenden sicher, 
dass die Kareler schon zur Zeit Iwar Widfamnes an der Meeresküste 
wohnten.

Das Reich Iwar Widfamnes erbte sein Neffe Harald Hilde- 
tand, der, wie man annimmt, von 650 bis 730 gelebt hat (Munch). 
Er soll alle die Länder beherrscht haben, welche seiner Zeit Iwar 
besessen (Hervararsaga : 20), also auch die finnischen Gebiete öst
lich von der Ostsee. Harald fiel im Kampfe gegen Sigurd Ring 
in der berühmten Bråwallaschlacht, an welcher ausser den Skan
dinaven, Dänen u. a. westlichen Völkern auch die Stämme östlich 
von der Ostsee teilnahmen (Sögubrot: 7, Saxo VIII: 261).

Die Schlacht bei Bråwalla wird in das Jahr 730 gesetzt 
(Munch). Das Reich Harald Hildetands fiel nun Sigurd Ring zu, 
der Schweden gegen die Einfälle der Kuren (Kyröer, Aspelin; Ka
reler, Torfaeus, Cronholm) und Quänen verteidigt haben soll (Sage 
af Norna-Gesti: 7).

Ragnar Lodbrok, der berühmteste Held der Wikingerzeit, 
welcher den irländischen Quellen zufolge im Anfang des 9 Jahr
hundert lebte, hatte viele Abenteuer östlich von der Ostsee zu be
stehen (Sögubrot: 10; Krakumäl: 3, Saxo IX : 307— 312). Von der 
Mitte desselben Jahrhunderts existiren wichtige historische Berichte 
über die Kuren bei Rimbert (Vita Anskarii: 30) und vom schwe
dischen König Erik Emundsson (-J- 885) wird erzählt, dasz er einen 
Kriegszug jenseits der Ostsee unternahm und die dortigen finni
schen Stämme unterwarf (Sage Olaf des Heiligen: 81).

Die Nachrichten der obenerwähnten isländischen Sagen und 
übrigen westeuropäischen Quellen deuten an, dasz die finnischen 
Völker gleich nach ihrer Einwanderung in die Küstenländer der 
Ostsee in Beziehungen teils kriegerischer teils friedlicher Art zu 
den Völkern der skandinavischen Halbinsel und Dänemarks traten. 
Beutesucht und Handel waren die Haupttriebfedern dieses Verkehrs. 
Die Eroberungen, welche die schwedischen und dänischen Könige 
den Sagen nach auf dem Gebiete der finnischen Völker machten, 
können nur als Rauhzüge, auf denen das feindliche Land gebrand- 
schatzt wurde, gedeutet werden ; denn sonst wäre ja kein Anlasz 
gewesen, diese Kriegszüge so oft zu wiederholen. Möglicherweise 
erhielt sich auch nach dem Abzug des eigentlichen Gotenvolkes 
ein Rest der germanischen Bevölkerung in den Ländern östlich der 
Ostsee,
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Diese Annahme würde uns auch eine Erklärung für den un
unterbrochenen Verkehr geben, welcher den Sagen nach von Her- 
manarichs bis Ruriks Zeiten zwischen der Ost- und der Westküste 
der Ostsee herrschte, obgleich er nicht annähernd so lebhaft wie 
sowohl vor als nach dieser Periode war. Es ist wahr, dasz man 
aus den Jahrhunderten vor der Gründung des russischen Reiches 
nur vereinzelte germanische Altertümer östlich der Ostsee kennt. 
Das Fehlen solcher Altertümer würde aber noch nicht den Beweis 
dafür liefern, dass keine kleineren germanischen Kolonien in der 
obenerwähnten Periode dort bestanden haben.

III .

Der älteste Chronikenschreiber Russlands, Nestor, hat der 
Nachwelt die ersten sicheren Nachrichten über die Völker Mittel
und Nordrusslands hinterlassen. Zu seiner Zeit (um 1100) war 
der ganze Norden Russlands bis zur Kama und dem mittleren 
Laufe der Wolga von finnischen Völkern bewohnt. Diese Völker 
waren: die Öud', mit welchem Namen Nestor im allgemeinen die 
an der Ostsee und am Finnischen Meerbusen wohnenden finnischen 
Völker, vor allem die Esten, bezeichnet. Auszer den letzteren faszt 
er wahrscheinlich auch die Woten und Kareler unter diesem Na
men zusammen, denn sowohl die Kuren (Kors) und Liven (Lib') 
werden besonders erwähnt. Der Name Zavolocskaja Öud' scheint 
alle zwischen dem Bjeloosero und der Pecera wohnende finnische 
Stämme zu umfassen (Sjögren). Die Wessen (Wes) wohnten in 
der Gegend des Bjeloosero, und mehrere Forscher (Ahlquist, Thom
sen) halten die noch heute nördlich von diesem See lebenden Wep- 
sen für die Nachkommen der W es. Die Meren und Muromen, 
welche noch zu Nestors Zeiten die westlicher wohnenden finnischen 
Völker mit den südlich und östlich von der mittleren Wolga leben
den Mordwinen und Öeremissen vereinigten, sind gänzlich ver
schwunden. Die Perm und Pecera (ein von dem Namen des Flus
ses entlehnter Völkername) sind sicher die Vorfahren der jetzigen 
Syrjänen, Permjaken und Wotjaken.

Die slawischen Völker wohnten noch zu dieser Zeit haupt
sächlich westlich von dem Dnjepr. Nur drei Stämme saszen östlich
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von diesem Strom und ein einziger Stamm (die Wjaticen) lebte 
im mittleren Russland an der Oka. In Nordrussland hatten sich zwei 
slawische Stämme, die Krivicen (an den Quellen der Wolga, Düna 
und des Dnjepr) und die Slowenen (in der Gegend des Umensees, 
ihre Haupstadt war Nowgorod) wie ein Keil mitten zwischen fin
nische Stämme hineingeschoben. In dieses nördliche und ursprüng
lich finnische Gebiet waren die slawischen Völker, deren Land die 
Finnen mit dem von den Germanen entlehnten Namen Wenäjä 
hezeichneten, wahrscheinlich gleich nach der Zeit eingewandert, zu 
welcher die Goten Westrussland verlieszen und die finnischen Völ
ker nach Westen zu wandern begannen (vergl. Perwolf).

Auf diesem Standpunkt befanden sich die ethnographischen 
Verhältnisse Nord- und Mittelrusslands um das Jahr 1100. Nach 
alten Handelsverbindungen zwischen Europa und Asien zu schlies- 
sen waren sie bereits vor einigen Jahrhunderten dieselben. Sehr 
alt ist der Handel zwischen Ost-Europa und den alten Kultur
völkern Asiens. Die ältesten Zeugen desselben sind die besonders 
auf permischem Gebiet gefundenen orientalischen Altertümer sowie 
die Funde von baktrischen und sassanidischen Münzen (Aspelin). 
Ein anderer Beweis für diese Handelsbeziehungen liegt in der 
Nachricht des Jordanes (Cap. V), dasz die südlichen Länder Pelz
werk aus dem Lande der Hunugurier (dem südlichen Ural) bezo
gen. Sichere Nachrichten über den orientalischen Handel erhalten 
wir erst aus der Zeit der arabischen Machtentfaltung, während 
welcher kufische Münzen in unerhörter Menge über die Länder 
rings um die Ostsee verbreitet wurden. Die ältesten dieser Münzen 
stammen aus den letzten Jahrzenten des 7ten Jahrhunderts, die 
meisten sind im 9ten und lOten Jahrhundert geprägt worden 
(Rasmussen, Minutoli, Tornberg, Jacob, Saweljew).

Als die Araber nach dem Untergang des Sassanidenreiches 
im 7ten Jahrhundert nach schweren Kämpfen auch das Gebiet der 
Chasaren an der unteren Wolga unter ihre Herrschaft gebracht 
hatten, wurde Bolgar das Centrum des orientalischen Handels in 
Ostrussland. Weiter nördlich scheinen die arabischen Händler selbst 
nicht vorgedrungen zu sein, dagegen vermittelten die bolgarischen 
Kauf leute den Verkehr mit den Völkern des Nordens.

Infolge der Lage ihrer Wohnsitze wurden viele finnische 
Völker Russlands in diesen Handelsverkehr mit hineingezogen. 
Das von arabischen Schriftstellern (Ibn Rosteh, Masudi, El-Balhi)
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erwähnte Burtas-volk, das nach einigen Forschern (Saweljew, Har- 
kavi) identisch mit den Mordwinen sein soll, scheint türkischer 
Herkunft zu sein (Smirnow). Das Volk der Artanija (nach ändern 
Barmanija; Ibn Haukal, Istachri, Edrisi u. a.) wird von allen For
schern für ein finnisches angesehen, und zwar soll es entweder den 
Mordwinen (Frähn) oder den Permiern (Chwolson) entsprechen. 
Der Verfasser schlieszt sich der Ansicht des letzteren an.

Der Handelsweg der Wolgavölker ging längs der Wolga west
wärts durch das Gebiet der Muromen, Meren und Wessen zur 
Ostsee. Allerdings werden nicht alle diese Völker in den arabi
schen Quellen genannt, aber Nestor weist ihnen solche Wohnsitze 
an, dasz sie von diesem Handelsverkehr nicht unberührt gebliehen 
sein können. Die Bolgaren verkehrten in dem Lande eines Volkes 
mit Namen Wisu, welches die Forscher (Frähn u. a.) mit den Wes 
des Nestor identificieren.

Auch die nordslawischen Völker (die Kriwicen und Slowenen) 
kamen in Beziehungen zu diesem Handel, der sich von dem 
Schwarzen und dem Kaspischen Meer bis zur Ostsee erstreckte. 
Der gewöhnliche Handelsweg ging nach Nestor von dem Kaspischen 
Meer längs der Wolga und der Seksna zu dem See Bjeloozero im 
Lande der Wesen, von wo man in wenigen Tagereisen längs der 
oberen Wolga zum Ilmensee und auch leicht zu den Quellen der 
Düna gelangen konnte. Vom Schwarzen Meer fuhr man anderer
seits den Dnjepr stromaufwärts über die Wasserscheide zur Düna, 
längs dieser schlieszlich zur Ostsee, oder längs des Lowat zum 
Ilmensee und dem Finnischen Meerbusen.

Dank seiner günstigen Lage wurde Nowgorod der Hauptort 
dieses Handels im Westen, wie Bolgar es im Osten war. Der 
Handel Nowgorods mit dem Westen ging durch das Gebiet der 
finnischen Völker, welche den Ladogasee, die Newa und die benach
barte Küste der Ostsee beherrschten. Die gemeinsamen Handels
interessen der finnischen und der slawischen Völker muszten um so 
eher eine gegenseitige Annäherung derselben zu Wege bringen, da 
die Küste und damit auch die für den Handel so wichtige Schiffahrt 
sich in den Händen der Finnen befanden. Ein weiterer Beleg 
hierfür ist der Umstand, dasz die ältesten Benennungen der sla
wischen Sprachen für grössere Fahrzeuge (lojwa, sneka) Lehnwörter 
sind. Slawischen Ursprungs sind sudno und lodja, doch bezeichnet
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das erstere W ort ursprünglich ein Gefäsz, das letztere ein auf 
Flüssen benutztes Fahrzeug.

Demnach sehen wir in Central- und Nordrussland schon vor 
der Gründung des russischen Reiches zwei grosze Völkergruppen, 
welche durch gemeinsame Handelsinteressen mit einander näher 
verbunden werden. Im Osten war Bolgar der vereinende Mittel
punkt für die Völker, welche an der mittleren und unteren Wolga 
saszen. Im Westen concentrieren sich die Handelsbeziehungen der 
Wessen, Kriwicen, Slowênen und Ostseefinnen in der Stadt Now
gorod. Die Teilnahme der finnischen Völker an diesem Handel 
tritt deutlich zum Vorschein. Durch ihr Gebiet hindurch werden 
die Erzeugnisse des Morgenlandes über die Länder Nordwesteuro
pas verbreitet, und von allen Völkern Westrusslands sind sie die 
einzigen, welche der Schiffahrt kundig sind.

Die geschichtliche Bedeutung des orientalischen Handels liegt 
darin, dasz er die Völker des nördlichen Russlands mit einander 
vereinigt und dadurch die späteren groszen Ereignisse vorbereitet 
hat. Eine staatliche Einheit bildeten diese Völker damals noch 
nicht und über ihre socialen Zustände ist uns nichts hinterlassen 
worden. Nach Nachrichten, welche aus späteren Zeiten stammen, 
zu schliessen, standen die einzelnen Stämme unter Häuptlingen 
oder Ältesten, wie es uns wenigstens von den Ostseefinnen zur 
Zeit der deutschen Eroberung berichtet wird. So lange Frieden 
herrschte und die Handelsverbindungen nicht abgebrochen zu wer
den brauchten, konnte sich ein solcher loser Verband erhalten. 
Aber gegen einen äuszeren Feind gewährte er keinen hinreichen
den Schutz. Gemeinsame Gefahr und gemeinsame Handelsinte
ressen, welche mit vereinten Kräften verteidigt werden muszten, 
zwangen diese Völker sich einander zu nähern und schlieszlich im 
9ten Jahrhundert einen staatlichen Verband zu bilden, der die Grün
dung des russischen Reiches zur Folge hatte.

Aus dem obigen geht hervor, dasz die östlich von der Ost
see wohnenden Völker seit den Zeiten Hermanarichs in nahen Be
ziehungen zu den Germanen, vor allem den Völkern Skandinaviens, 
gestanden haben. Es ist anzunehmen, dasz Germanen auch in 
der Zeit nach Hermanarich vielleicht als Kolonisten inmitten 
der finnischen Völker oder in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft 
gewohnt haben. Da sie weit und breit den Ruf hatten geschickte 
Kaufleute zu sein (vrgl. Jordanes III), war es natürlich, dasz sie
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bereits früh an dem ofterwähnten Handel teilnahmen und dabei 
mit den an der Küste wohnenden finnischen Völkern Beziehungen 
anknüpften. Verhältniszmäszig früh scheint das Innere Russlands 
der skandinavischen Unternehmungslust geöffnet worden zu sein. 
Ein Beweis hierfür liegt in dem Umstand, dasz der Name Ruotsit, 
welchen die Finnen in erster Linie den Germanen Skandinaviens 
beilegten, bereits im 9ten Jahrhundert als Benennung dieser Kauf
leute bei den Slawen und den Völkern des Orients allgemeine 
Geltung hat.

In der Frage über die Gründung des russischen Reiches 
schlieszt sich der Verfasser hauptsächlich der Ansicht Kuniks und 
Thomsens an. Das Volk der Rus, dem Nestor eine so wichtige 
Rolle bei der Gründung des russischen Reiches zuweist, musz in 
Skandinavien gesucht werden. Der Name selbst ist bei den finni
schen Völkern östlich der Ostsee entstanden und wahrscheinlich 
von den Wörtern ro])S-ma::n, ro[is-karlar hergeleitet, welchen Na
men die Küstenbevölkerung Upplands und Östergötlands trug. Die
ser gaben die Finnen den Namen Ruotsi, der dann in ganz Russ
land zum Namen der Skandinaven überhaupt wurde. Während er 
anfangs nur die herrschende Klasse bezeichnete, wurde er allmäh
lich für das ganze Volk gebraucht und fand so Eingang in 
Griechenland, dem Orient, Deutschland u. s. w. Auf diese Weise 
hat das Wort Ruotsi (slawisch Rué) allmählich seine jetzige Bedeu
tung erhalten.

Den Namen Warjag (Варяги) gebraucht Nestor deutlich als 
Gesammtnamen der Einwohner Skandinaviens. Derselbe Name 
kommt in byzantinischen Quellen in der Form Bagayyoi vor und 
wird im Ilten Jahrhundert für die Skandinaven gebraucht, ebenso 
wie früher der Namen ‘Paîç ( lPovßioi). Thomsen leitet den Na
men von dem altskandinavischen Worte vär (värar), „der Eid der 
Treue“ , ab. Davon väring (später vaering) =  „der, welcher Schutz 
empfängt“ . Der Name ist bei den östlich der Ostsee wohnenden 
Schweden entstanden, welche mit demselben die Stammesgenossen 
jenseits des Meeres bezeichneten. Später wurde er in Russland 
als Gesammtname der Einwohner Skandinaviens gebraucht und 
in Griechenland und dem Orient eingebürgert, wo er jedoch von 
dem älteren Name Rus in demselben Masze verdrängt wurde, in 
welchem die Slawisierung der „Russen“ fortschritt.
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Die Erzählung Nestors über die Gründung des russischen 
Reichs, in welcher die Zeitbestimmungen vor dem Jahre 862 nach 
der Ansicht des Verfassers unrichtig sind, giebt uns wichtige An
deutungen über den Anfang des staatlichen Lebens hei den finni
schen und slawischen Völkern. Die Waräger, —  Nestor gebraucht 
diesen Namen in der Bedeutung, welche er zu seiner Zeit hatte, —  
sind germanische, hauptsächlich schwedische Kolonisten, die Ruot- 
sen der finnischen Völker, welche schon früh mit den Verhältnissen 
des inneren Russlands vertraut zu sein scheinen, da sie schon im 
Jahr 839 in Konstantinopel (Prudentius) und in den Jahren 844— 
849 sogar in dem fernen Bagdad auftreten (Ihn Chordädbeh). 
Durch diese Züge wurden die finnischen und slawischen Gebiete 
allmählich dem Einflusz und der Erwerbslust der Germanen er
schlossen, bis die Fremden den Handel gänzlich in ihre Hand 
nahmen und so die Bedrücker der Völker Westrusslands wurden. 
Die Angabe Nestors, die Waräger hätten die finnischen und sla
wischen Völker bis einschlieszlich der Merer tributpflichtig gemacht, 
ist durchaus nicht unwahrscheinlich. Dieser Umstand giebt uns 
eine Erklärung für den Aufruhr, der sich gegen jene Fremden 
erhob und der ihre Vertreibung zur Folge hatte. Wenn Nestor 
erzählt, die Völker, die sich gegen ihre Bedrücker erhoben, hätten 
ein wenig später dieselben Waräger zurückberufen und zu ihren 
Herrschern erwählt, so beruht das wohl nur auf einer slawischen 
Volkssage. Der geschichtliche Kern dieser Sage ist gleichwohl 
die Thatsache, dasz die vertriebenen Waräger nach einiger Zeit 
auf irgend eine Weise in groszer Menge zurückkehrten, festen 
Fusz in Russland faszten und dort, wie allgemein angenommen 
wird, im Jahre 862 das russische Reich gründeten.

Die uns in der Chronik Nestors erhaltene Erzählung dieses 
Ereignisses enthält einige Andeutungen über den Anteil, den die 
finnischen Völker an der Gründung des neuen Reiches hatten. 
Mit dem Namen Öud' bezeichnet der Chronist in seinem Bericht 
diejenigen finnischen Völker, welche in der unmittelbaren Nach
barschaft der Slowênen und zwar hauptsächlich westlich von die
sen wohnten. Diese Völker waren: ein tawastischer Stamm nörd
lich und nordöstlich von den Slowênen (Sjögren), die Woten oder 
Narowen in Ingermanland, die Esten westlich von ihnen und 
möglicherweise auch die Kareler östlich vom Finnischen Meerhusen 
(Rein). Dasz der Name Cud' hier in einer weiteren Bedeutung

2
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gebraucht ist, geht daraus hervor, dasz die russischen Fürsten, nach 
dem sie ihre frühere Machtstellung wiedererlangt hatten, der 
Erzählung nach ihr Gebiet so weit ausdehnten, dasz die oben
genannten westfinnischen Stämme, die Esten einbegriffen, unter 
ihre Gewalt kamen. Möglicherweise nahmen auch die Liven und 
Kuren an der Gründung des russischen Reiches Teil. Nestor er
wähnt ihrer nicht; doch beweist dieser Umstand nicht das Gegen
teil, da auch die Jamen und Woten von ihm nicht angeführt 
werden.

Aus der Erzählung Nestors geht hervor, dasz die oben
genannten finnischen Stämme einen gleich wichtigen Anteil an der 
Gründung des neuen Reiches hatten wie die slawischen Völker. 
In dem Verzeichnis der Völker werden die Öuden an erster Stelle 
genannt, vielleicht der geographischen Lage ihrer Wohnsitze halber, 
möglicherweise aber auch aus dem Grunde, weil sie sowohl ihrer 
Anzahl als ihrem Culturzustande nach den Slawen überlegen wa
ren. So befand sich ja, wie bereits angeführt, die Seefahrt aus
schliesslich in den Händen der finnischen Stämme. Noch deut
licher tritt die Bedeutung der finnischen Stämme zum Vorschein 
durch den Umstand, dasz alle drei russischen Fürsten sich mit 
ihrem Gefolge zuerst auf finnischen Gebieten niederlassen. Die 
Laurentinische Handschrift Nestors behauptet allerdings, dasz Ru
rik sogleich nach Nowgorod kam, aber einige andere Varianten 
lassen ihn zuerst in der Stadt Ladoga an der Mündung des W ol- 
chow seinen Aufenthalt nehmen. Dasz das Südufer des Ladoga
sees sich zu dieser Zeit in der Gewalt der Finnen befand, ist eine 
nicht zu bezweifelnde Thatsache.

Truwor liesz sich in Izborsk an einem kleinen in den Peipus- 
see mündenden Flusse, den die Russen „Славянсте Ключи“ (sla
wische Quellen) nennen, nieder. Der ursprüngliche Name des 
Flusses ist gleichwohl das finnische Isajoki. Daraus können wir 
schliessen, dasz die alten Bewohner der Gegend Finnen waren. 
Das Gebiet der Esten scheint sich daher zur Zeit der Gründung 
des russischen Reichs bis hierher erstreckt zu haben. Der Name 
Izborsk soll aus dem skandinavischen Isaburg entstanden sein (Schlö- 
zer, Pahst). Truwor siedelte sich also in einem finnischen Gebiete 
an, aber an einer Stelle, wo schon früher eine skandinavische Ko
lonie bestanden zu haben scheint. Der dritte der Brüder, Sineus, 
in welchem Namen Kunik finnischen Einflusz vermutet, liesz sich
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im Lande der Wessen in der Stadt Bjelosersk südlich von dem 
gleichnamigen See (Bjeloosero) nieder, demnach auf unzweifelhaft 
finnischem Gebiete.

Der Umstand, dasz ein jeder der Fürsten sich unter finnischen 
Völkern niederliesz, kan kein bloszer Zufall sein. Es liegt in 
demselben ein sicherer Beweis dafür, dasz die finnischen Völker 
zu dieser Zeit den wichtigsten Bestandteil des neubegründeten 
Reiches bildeten, und dasz die festesten Plätze innerhalb desselben 
in ihrer Gewalt waren. Die an der Mündung des Wolchow lie
gende Stadt Ladoga, welche in den skandinavischen Sagen unter 
dem Namen Aldeigiaborg oder Aldegjuborg (von dem finnischen 
Worte altokas, „wogenreich, stürmisch, brausend“) bekannt ist, war 
dank ihrer geographischen Lage ein überaus wichtiger Platz. Die 
Inhaber desselben beherrschten den Handelsweg von Nowgorod 
nach dein Westen, welcher längs des Wolchow durch die Stadt 
Ladoga ging. Auszerdem besasz dieser Platz eine wichtige strate
gische Bedeutung, da von hier aus ein vom Westen kommender 
Feind an einem Einfall in das Reich verhindert werden konnte. 
Die Nachrichten sowohl aus dieser wie aus späterer Zeit bezeu
gen, dasz die skandinavischen Wikinger häufige Kriegszüge nach 
den Ländern östlich von der Ostsee unternahmen, und auch die 
westfinnischen Völker lebten anfangs im beständiger Feindschaft 
mit den Fürsten von Nowgorod. Unter solchen Umständen war 
es natürlich, dasz die Gründer des Reichs solche Plätze in Besitz 
nahmen, von welchen aus sie den zügelosen Abenteuern die Spitze 
bieten konnten.

Die Stadt Bjelosersk im Lande der Wessen war zu dieser 
Zeit sicher einer der bedeutendsten Plätze Nordrusslands. Nörd
lich von dem See Bjeloosero erstreckten sich unermeszliche Wald
einöden, deren Reichtum an Pelztieren den Bewohnern derselben 
eine nie versiegende Erwerbsquelle und den Fremden beliebte 
Handelsartikel bot. Längs der Seksna gelangte man von hier 
aus leicht in das Stromgebiet der Wolga. Die frühere Bedeu
tung dieses Platzes erhellt auch daraus, dasz die arabischen Schrift
steller ihn und seine Bewohner kennen, während sie die Völker 
zwischen dem Lande der Wessen und Bolgar unerwähnt lassen. 
Nach denselben Verfassern war auch die Gegend um den See 
Bjeloosero der nördliche Endpunkt des bolgarischen Handelsver
kehrs. Dasz Sineus seinen Wohnsitz an dieser Stelle nahm be



Щ> 156

weist, dasz die Russen dieser Zeit die Vorteile, welche das ihnen 
unterworfene Land bot, zu benutzen und vor allem den einträg
lichen Handel in ihre Hand zu nehmen verstanden. Auch in stra
tegischer Beziehung war die Befestigung der russischen Macht in 
den Gegenden um den See Bjeloosero von Wichtigkeit. Man 
musz sich nämlich erinnern, dasz nach Nestor die Ghasaren zur 
Zeit der Gründung des russischen Reichs die südslawischen Stämme 
tributpflichtig gemacht hatten, und dasz die Bolgaren auf ihren 
Handelsreisen bis zur oberen Wolga vordrangen. Jetzt, da ein ge
ordnetes staatliches Leben in Westrussland seinen Anfang genom
men hatte, war es nur eine Frage der Zeit, wann zwischen den 
Völkern an der unteren Wolga und dem neuen Reiche ein Streit 
um die Oberherrschaft in Mittelrussland beginnen würde. Von 
den Gegenden um den See Bjeloosero aus konnte einem Einfall 
von Osten in das Gebiet des neuen Reichs ein kräftiger Widerstand 
entgegengesetzt werden.

Schwieriger ist es zu entscheiden, weshalb der dritte der 
Brüder, Truwor, Izborsk zu seinem Wohnsitz erwählte. Um die 
finnischen Völker an der Ostseeküste, vor allem die Esten, in Un- 
terthänigkeit zu erhalten muszte die russische Herrschaft in der 
Gegend südlich vom Peipussee befestigt werden, und das wäre um 
so notwendiger gewesen, wenn, wie der Verfasser glaubt, die Völ
ker an der Mündung der Düna zu dem Reiche gehörten. Vielleicht 
wollte man auch durch die Besetzung Izhorsks verhindern, dasz 
die südlicher wohnenden Völker (die Litauer-Letten) an den Peipus
see vordrängen und von da aus das Reich bedrängten.

Die Russen Hessen sich also von Anfang an ausschlieszlich in 
finnischen Gebieten an solchen Stellen nieder, deren Handelsver
bindungen vorteilhaft waren und von wo aus sowohl die unter
worfenen Völker in Botmäszigkeit gehalten werden konnten als 
auch das Reich vor den Einfällen der Nachbarvölker verteidigt 
worden konnte. Keiner der Fürsten siedelte sich unter den Sla
wen an. Diese Thatsache bestätigt die Ansicht des Verfassers, 
dasz von da aus keine Gefahr zu fürchten war.



157

IT .

Obgleich die finnischen Völker zur Zeit der Gründung des 
russischen Reichs den Slawen überlegen waren und alle wichtige
ren Plätze innerhalb des neuen Reichs sich in ihrem Lande be
fanden, so hat die Geschichte doch gezeigt, dasz dieses Reich ein 
slawisches wurde, in welchem die finnischen Völker ihre Selbst
ständigkeit, mehrere von ihren auch ihre Nationalität, verloren ha
ben. Auch dieser Vorgang, der zu allen Voraussetzungen im 
Widerspruch steht, musz seine natürlichen geschichtlichen Ursachen 
haben. Diese zu finden ist bei der Unvollständigkeit der Quellen 
schwierig, denn Nestor schrieb in erster Linie die Chronik der 
Slawen. Der finnischen Völker erwähnt er selten und auch dann 
nur flüchtig. Seine kurzgefaszten Nachrichten und die allgemeine 
Entwickelung des russischen Reichs geben uns gleichwohl einige 
Andeutungen über die Stellung, welche die finnischen Völker in 
dem Reiche einnahmen.

Nestor erzählt, dasz, nachdem Sineus und Truwor nach Ver
lauf von zwei Jahren gestorben waren, Rurik allein das Reich erbt 
und Nowgorod zur Haupstadt macht. So wird schon zu Ruriks 
Zeiten das Hauptgewicht des Reichs in slawisches Gebiet verlegt. 
Aus den Lehen, welche Rurik seinen „Mannen“ giebt, geht hervor, 
dasz auch die Meren dem Reiche unterthänig sind. Sowohl La
doga als auch Izborsk, deren Hauptbevölkerung damals noch finnisch 
gewesen zu sein scheint und welche vielleicht im Laufe der Zeit zu 
einer die Geschicke des Reichs leitenden Stellung hätte gelangen 
können, haben schon jetzt ihre Bedeutung als Centralpunkte des 
Reichs verloren. An ihrer Stelle entwickelt sich Polozk im Lande 
der Krivicen schon zu Ruriks Zeiten zu einem hervorragenden 
Platz. Dieser Umstand kann kein blosser Zufall sein. Wahr
scheinlich hing das damit zusammen, dasz die Esten schon damals 
sich von dem Reiche losgerissen hatten. Die Chroniken berichten 
allerdings nichts darüber, und auch die Stellen, an welchen die 
Cuden später erwähnt werden, sind so kurz gefaszt und so unklar, 
dasz es auf Grund derselben schwer zu entscheiden ist, in wie 
weitem Sinne die finnischen Völker mit dem Namen Cud’ bezeich
net werden. Der Umstand, dasz Ruriks Nachfolger Oleg sein
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Herrschaft im Lande der Krivicen befestigt, deutet vielleicht dahin, 
dasz die Fürsten das Reich gegen die Völker an der Ostseeküste 
schützen wollten. Jedenfalls hatten diese Völker schon zu Ruriks 
Zeiten jede Teilnahme an der Verwaltung der Reichsangelegen
heiten sowie jede Möglichkeit im grösseren Masze die Nationalität 
der herrschenden Russen zu beeinüuszen eingebüszt. Diese Vor
teile fielen jetzt ausschlieszlich den Slawen zu.

Auch weiterhin entwickelten sich die Verhältnisse in dersel
ben für die finnischen Völker ungünstigen Richtung. Schon zu 
Ruriks Lebenszeit gründeten Askold und Dir eine mächtige skan
dinavische Kolonie in Kiew, welche Stadt Oleg im Jahre 882 mit 
Hülfe der Waräger, Öuden, Slowênen, Meren, Wessen und Krivi
cen zur Hauptstadt des Reichs erhob, und von wo aus er die 
Völker in eine festere Botmäszigkeit brachte, wobei er in erster 
Linie sein Augenmerk auf die slawischen Gebiete richtete. Als 
Teilnehmer an dem Zuge Olegs nach Konstantinopel im Jahre 
907 werden auch die Cuden und Meren angeführt; zweifelhaft ist 
es aber, ob mit den Cuden Olegs die Völker an der Ostsee ge
meint sind. Zu Igors Zeiten ist von den finnischen Völkern über
haupt nicht die Rede, und auch darüber erfahren wir nichts, ob 
bei der von Olga vorgenommenen Einteilung des Reichs in Pogos- 
ten die finnischen Völker westlich von den Woten in Betracht 
kamen.

Erst von der Zeit Wladimirs weisz man, dasz die Esten dem 
Pürsten von Nowgorod eine Abgabe zahlen (Olaf Trygvasons 
Sage). Daher ist es wahrscheinlich, dasz unter den Öuden, welche 
als Teilnehmer an Wladimirs Kriegszügen angeführt werden, die 
Esten und vielleicht auch andere Finnen von der Meeresküste zu 
verstehen sind. Damals bildete Polozk unter dem Waräger Ragn- 
wald (Rogwolod) ein eigenes Fürstentum an der Düna, welchem 
wahrscheinlich auch die Letten, Liven und andere an der Düna 
wohnende Stämme unterthan waren.

Zur Zeit Wladimirs und seines Sohnes Jaroslaw schlug das 
Christentum in der griechisch-katolischen Form in Russland Wur
zel, und die slawonische Sprache wurde zur Ritualsprache und da
mit zur Cultursprache in ganz Russland erhoben. Damit war der 
Sieg des Slawentums im Reiche entschieden. Den finnischen Völ
kern blieb nur die Wahl übrig entweder Abgaben zu zahlen und 
die Heere auszurüsten, deren die Fürsten bedurften, oder aus dem



Reichsverbande auszuscheiden. Die Ostseefinnen scheinen die Sach
lage erkannt zu haben. Sie trennten sich zur rechten Zeit vom 
Reiche und retteten ihre Nationalität.

Diese Losreiszung der ■westfinnischen Völker ereignete sich 
schon zur Zeit Jaroslaws. Damals wurde bei Gelegenheit der Ver
mählung Jaroslaws mit der schwedischen Königstochter Ingegerd 
das Gebiet der Burg Ladoga als ein besonderes Lehen von der 
Botmäszigkeit Nowgorods ausgeschieden. Nach Ingegerd soll dieses 
Gebiet später den Namen Ingermanland erhalten haben. Die 
westfinnischen Völker scheinen zur Zeit Jaroslaws nicht unter der 
Oberhoheit Nowgorods gestanden zu haben. Nestor erwähnt we
nigstens kein einziges Mal Öuden im Heere Jaroslaws. Dieser 
Fürst unternahm im Gegenteil einen Kriegszug gegen die Esten 
und gründete in ihrem Lande das Sclilosz Jurjew, welches allge
mein an die Stelle des heutigen Dorpat verlegt wird.

Einen dauernden Erfolg scheint dieses Unternehmen nicht 
gehabt zu haben. Wahrscheinlich fielen die Esten gleich wieder 
ab, sobald der Sieger aus ihrem Lande gezogen war. Wenigstens 
werden sie unter Jaroslaws späterer Regierung nicht wieder ge
nannt.

Nach dem Tode Jaroslaws im Jahre 1054 zerfiel das russi
sche Reich in kleine Teilfürstentümer, deren Herrscher unter ein
ander in beständigem Kriege lagen. Auch die finnischen Völker 
nahmen an den Kriegen teil, wobei sie gewöhnlich auf Seiten des 
Fürsten von Polozk gegen die Nowgoroder und Pleskauer oder 
auch auf eigene Faust kämpften.

Aus der Zeit Izjaslaws, des Sohnes Jaroslaws, wird von 
Kämpfen der Esten mit Nowgorod und Pleskau berichtet. Wieder
holte Züge wurden damals (1054 und 1060) in ihr Land unter
nommen, welche abermals nur auf Brandschatzungen und Ver- 
wiinstungen einzelner Landstriche hinausliefen.

In den letzten Jahrzehnten des Ilten  Jahrhunderts berichten 
die russischen Quellen nichts besonderes über die westfinnischen 
Stämme. Die Fürsten von Nowgorod und Polozk führten einen 
ununterbrochenen Krieg gegen einander. Die finnischen Stämme 
konnten von diesen Feldzügen nicht unberührt bleiben, obgleich 
die Chroniken dieser Zeit sich überhaupt nicht mit ihnen befassen. 
Wahrscheinlich standen sie bis zum Ende des Jahrhunderts auf 
Seiten des Fürsten von Polozk. Im J. 1101 wurde dieses Fürsten
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tum abermals geteilt und dadurch natürlich noch mehr geschwächt. 
Die Völker an der Düna scheinen diesen günstigen Zeitpunkt 
dazu benutzt zu haben, sich von dem Abhängigkeitsverhältnis unter 
dem Fürstentum Polozk zu befreien. Von den Semgallen wird 
uns das berichtet, und sehr wahrscheinlich ist es, dasz die Liven 
sich ebenfalls losrissen. Die Esten lebten wahrscheinlich von den 
Zeiten Jaroslaws an in einer gewissen Unabhängigkeit von Now
gorod. Nestor erzählt allerdings, dasz unter anderen auch die Ost
seefinnen zu seiner Zeit den Russen Tribut zahlten, doch beweist 
diese Nachricht keine dauernde Abhängigkeit.

In dem folgenden Jahrhundert machten die Nowgoroder ernst
liche Versuche die Esten zu unterwerfen. Während der Regierungs
zeit des Fürsten Mstislaw unternehmen sie einen Zug in das süd
liche Estland (nach Adsel, dem Ocela der russischen Chroniken). 
Vom J. 1113 wird von einem Siege Mstislaws über die Cuden berich
tet, welche der Verfasser, entgegen der Ansicht Sjögrens, für Esten 
hält; im J. 1116 eroberte Mstislaw Odenpäh und schleppte viele 
Esten in die Knechtschaft. Auch mit diesen Kriegszügen scheint 
man nicht viel erreicht zu haben, denn im J. 1130 versuchen die 
Fürsten von Nowgorod, Polozk und Smolensk durch einen gemein
samen Plünderungszug die Esten zu unterjochen. Im J. 1132 
ziehen die Nowgoroder wiederum gegen die Waiga-esten aus 
(Waiga —  das Klin der russischen Chroniken), erleiden aber eine 
schwere Niederlage. Im J. 1134 befindet sich der Fürst von Now
gorod abermals auf einem Kriegszug gegen Estland und erobert 
Dorpat.

Nach diesen Ereignissen schweigen die russischen Chroniken 
während mehrerer Jahrzehnte über die Ostseefinnen. Wahrschein
lich ist das Verhältnis der westfinnischen Völker zu dem russischen 
Reiche unverändert geblieben. Der Umstand, dasz die Chroniken 
ihrer mit keinem Worte erwähnen, dürfte dahin zu deuten sein, 
dasz sie während dieser Zeit von den Russen nicht beunruhigt 
wurden.

Die lebhaften Berührungen, welche in den Jahrhunderten 
vor Rurik zwischen Skandinavien und den Ländern östlich von 
der Ostsee bestanden hatten, gewannen später eine noch gröszere 
Bedeutung, schon aus dem natürlichen Grunde, weil die herrschende 
Volksklasse im Osten skandinavischen Ursprungs war. Igor, W la
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dimir und Jaroslaw nahmen alle bei der Befestigung ihrer Macht 
die Hülfe der Waräger in Anspruch.

Die nahe Verbindung zwischen den Ländern zu beiden Sei
ten der Ostsee wird auch durch die isländischen Sagen bestätigt. 
Doch ist hierbei zu berücksichtigen, dasz die Verfasser dieser Sa
gen weit entfernt lebten von den Gegenden, welche ohne Zweifel 
in dem lebhaftesten Verkehr mit dem Osten standen, nämlich 
der Ostküste Schwedens. Deswegen kennen auch die Sagen keine 
andere von den Schweden im 9ten Jahrhundert unternommenen 
Heerzüge, als die obenerwähnten „Eroberungen“ des Upsalakönigs 
Erik Emundsson. Auch von dem folgenden Jahrhundert berichten 
sie nur von einigen Zügen der Norweger. Solche in den Sagen 
geschilderte Unternehmungen sind die Abenteuer der Söhne Harald 
Hårfagers in Estland (Harald Hårfagers Sage: 33, 34). Besonders 
merkwürdig ist die Fahrt Thorulfs und Egils, der Söhne Skallagrims, 
nach Kurland im J. 925 (Egilssage: 46 u. a.). Interessant und 
unterhaltend sind die Erzählungen von dem Aufenthalte Olaf Tryg- 
vasons in Estland (Olaf Trygvasons Sage: 5— 7, 58, 97) und von 
den Abenteuern Olaf des Heiligen jenseits der Ostsee im Anfang 
des Ilten Jahrhunderts (Olaf des Heiligen Sage: 6 — 8).

Aus dem Ilten  Jahrhundert stammen auch die mageren 
Nachrichten Adams von Bremen über die finnischen Völker, doch 
schildern sie mehr den Culturzustand derselben als ihre Beziehun
gen zu anderen Völker. Beachtenswert ist gleichwohl seine An
gabe, dasz zu seiner Zeit eine Kirche in Kurland gebaut wurde. 
Es ist dies die einzige sichere Nachricht von der Ausbreitung des 
Christentums in den Ostseeprowinzen vor der deutschen Eroberung. 
Allerdings ist von nachhaltigen Folgen dieses Ereignisses nichts 
bekannt.

Ueberaus lebhaft scheint der Verkehr zwischen Skandinavien 
und dem Osten im Ilten  und 12ten Jahrhundert gewesen zu sein. 
Davon zeugen abgesehen von den Nachrichten der Sagen auch die 
skandinavischen Runensteine, von denen eine grosze Menge zum An
denken an Krieger, welche im Osten gefallen, errichtet ist. Viele 
der Gefallenen haben ihren Tod auf finnischem Gebiet gefunden: 
in Finnland, Tavastland, Virland, bei Nowgorod u. s. w. Nachdem 
das Christentum allmählich die nordische Abenteuerlust gemildert 
hatte, nahm die eigentliche Wikingerzeit ein Ende, aber die Aus
breitung des neuen Glaubens und der Handel hielten den lebhaften
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Verkehr der um die Ostsee wohnenden Völker aufrecht. Daher die 
grosze Menge angelsächsischer und deutscher Münzen aus dem 
lOten und Ilten  Jahrhundert, die man östlich von der Ostsee findet.

Oft bedrängten die Wenden und Ostseefinnen zu dieser Zeit 
die Küsten Dänemarks und Schwedens. Aus dem Ilten Jahr
hundert wird uns von häufigen Plünderungen der dänischen Küsten
gebiete berichtet (Magnus des Outen Sage: 24; Harald Hårdrådes 
Sage: 50; Saxo X I ; Knytlingasage : 26, 29). Gleichzeitig wurden 
die Küsten Schwedens von Osten aus verheert (vergl. Adam von 
Bremen I : 62).

In eine noch nähere Verbindung mit dem Westen wie früher 
kamen die Länder östlich von der Ostsee, als im Jahre 1159 Kauf
leute aus Bremen sich an der Mündung der Düna niederliessen. 
Mehrere livländische Chroniken berichten nämlich, die Deutschen 
hätten damals „den livischen Hafen“ gefunden. Diese „Ent
deckung“ , die einige Jahrzehnte darauf die Bekehrung und Ero
berung des Landes zur Folge hatte, ist die natürliche und zeit- 
gemäsze Entwickelung der Verbindungen, welche seit alters zwi
schen den Ländern westlich und östlich der Ostsee bestanden.

Am Ausgange der Heidenzeit waren die Handelsbeziehungen 
der Ostseefinnen, vor allem der Liven, zu dem Westen lebhafter 
wie früher geworden. Das Verhältnis der finnischen Völker zu 
ihren östlichen Nachbarn scheint zu dieser Zeit unverändert geblie
ben zu sein. Plünderungszüge werden von beiden Seiten unter
nommen ohne von wichtigeren Folgen begleitet zu sein.

Nach den russischen Chroniken zog am Anfang des Jahres 
1177 „das ganze Öudenland“ zu Felde und verwüstete das Gebiet 
von Pleskau. Drei Jahre später wurde das Land der Esten ver
heert. Der Fürst von Nowgorod, Mstislaw, sammelte damals ein 
Heer von 20,000 Kriegern, zog gegen die Landschaft Adsel und 
suchte sie acht Tage lang mit Feuer und Schwert heim. Ähnliche 
Plünderungszüge unternehmen die Russen in den letzten Jahrzehn
ten des 12ten und am Anfang des 13ten Jahrhunderts in das Land 
der Esten, während gleichzeitig die Deutschen an der Düna den 
Grund zu ihrer Macht legen.

Die Abhängigkeit der finnischen Stämme von den Russen 
war während dieser ganzen Periode nur eine scheinbare. Die Rus
sen begnügten sich damit das feindliche Land zu verwüsten und 
zu brandschatzen. Sobald sie abgezogen waren, hielten sich die
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finnischen Stämme für unabhängig. Das scheint wenigstens mit 
den Esten der Fall gewesen zu sein: von einer Oberhoheit der 
Russen kann zur Zeit der deutschen Eroberung nicht die Rede 
sein. Das Land der Liven war dagegen nach Heinrich dem Letten 
wenigstens bis zur Mündung der Düna dem russischen Einflusz 
unterworfen, denn Meinhard beginnt dort sein Bekehrungswerk 
mit der Erlaubnis des Fürsten von Polozk. Aber gerade der Um
stand, dasz diese Erlaubnis, nach der Erzählung zu schlieszen, ohne 
jede Schwierigkeit erlangt wird, und dasz der Fürst überdies Ge
schenke an die fremden Missionäre austeilen läszt, beweist die 
Schwäche der russischen Gewalt im Gebiete der Liven.

In derselben Zeit, als der deutsche Einflusz in den Ostsee
provinzen seinen Anfang nimmt und das Christentum dort bereits 
einigen Boden gewonnen hat, befahren die Finnen als kühne 
Seeräuber fremde Gewässer und verbreiten Furcht und Entsetzen 
an den Küsten der Ostsee (Saxo X IV ; Knytlingasage 123; Hein
rich der Lette V II: 1— 4, VH I: 2— 4, X IV : 1, 3, X X X :  1 u. a.).

Die wechselnden Schicksale der Ostseefinnen während der 
Heidenzeit waren Vorboten des traurigen Looses, das ihnen in der 
geschichtlichen Zeit zu Teil wurde. Sie bilden dank ihrer geo
graphischen Lage das Verbindungsglied zwischen Osten und Westen, 
und von beiden Seiten haben mächtige Nachbarn von Beginn der 
geschichtlichen Zeit an versucht sie ihrem Einflusz zu unterwerfen. 
Anfangs wehren sie sich mit Erfolg gegen das Andringen des frem
den Elementes, schlieszlich aber verlieren sie ihre Unabhängigkeit 
und teilweise auch ihre Nationalität in den Jahrzehnte hindurch 
andauernden Kämpfen gegen eine mit allen Hilfsmitteln der Cultur 
ausgerüstete Uebermacht, und während sie ihre Kräfte in blutigen 
Kriegen und einer Jahrhunderte langen Knechtschaft verbrauchen, 
geraten sie erst unter westliche, dann unter östliche Einflüsse.
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