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Preester Henrik Tallinnas
Tõnu Raid, kartograaf ja teedeajaloo uurija

Henrik kirjutab oma Liivimaa kroonikas (HLK, XXIV, 2), et 1220. aasta
kevadsuvel kohtusid kusagil Järvamaa ja Pudiviru piiril eestlaste ristijad Riiast ja
Revalist (Tallinnast). Riia sakslasi esindasid „Petrus Kaikewalde Soomest ja
Henrik, lätlaste jumalasulane Ümeralt“. Samal ajal sattus sinna piirkonda
järvalasi ristima taanlaste preester Wolther, kes võis ka väga vabalt saksa päritolu
olla. Henrik ja Petrus kinnitasid kohtumisel Woltherile, et kogu Järvamaa on
riialaste ristitud ja seega nende võimu all. Taanlased olid just aasta tagasi
vallutanud eestlaste linnuse Toompeal ja allutanud endale Revala, Harju- ja
Virumaa. Omavaheliste arusaamatuste lahendamiseks läksid mõlema poole
esindajad koos Revalisse. Seal rääkisid riialased sama juttu Revala linnuses
viibivale Lundi auväärsele peapiiskopile Andreasele.
Ugandist üle Emajõe põhja poole liikudes olid Henrik ja Petrus ristinud kõik 14
Pudiviru (maa-ala Seli külast kuni Simunani) küla koos nende (juba varem
ristitud) vanema Tabeliniga ja suundusid edasi põhja poole. Kuid sinna olid
taanlastest ristijad juba ette jõudnud. Külades olid taanlaste poolt püstitatud
suured puuristid, mis pidid näitama, kellele need maad kuuluvad „ja seda mõistes
läksid Petrus ja Henrik ära Järvamaale“ (HLK, XXIV, 2). Pudiviru põhjapoolsema
osa külad, kus Riiast tulnud ristijate töö lõppes, olid Katkuküla (Simuna) ja
Avanduse (vt Johansen, ristimiskäik L). Seepärast võib arvata, et Petrus ja Henrik
lahkusid Pudivirust Avanduselt üle Avispea, mis olid taanlaste poolt juba varem
ristitud (Johansen, ristimiskäik M), liikusid edasi läbi Uudeküla ja jõudsid
Järvamaale kuskil Nõmmküla (teada aastast 1281, Nummekulle) lähistel. Niisiis
võis kohtumine Woltheriga Järvamaa ja Pudiviru piiridel toimuda kas Nõmmküla
või Savalduma, Kerguta või isegi Vajangu küla maadel, mis tänaseni asuvad
Järva- ja Virumaa piirialadel. Nende külade kohta on esimesed kirjalikud andmed
15.–16. sajandist, kuid me ei tea, kas nad Järvamaa esimese ristimise ajal olid
olemas.
Miks just neis külades? Henrik kirjutab oma kroonikas, et ta käis koos preester
Theodericiga 1220. aasta suvel veel ühe korra Järvamaad ristimas
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(HLK, XXIV, 5), tõenäoliselt augusti lõpus või septembris. Seekord liikus ta
Järvamaal, „kõige äärmises kihelkonnas (vastu Virumaad), mida kutsutakse
Loppegunde“. Enn Tarveli hinnangul on tegemist Järvamaa põhjaosas
asuvate Läpi ja Lehtse külade ümbrusega, mis kuulus hilisema Ambla
kihelkonna alla. Läbi Järvamaa põhja poole liikudes jõudsid Henrik ja
Theoderic tõenäoliselt piki Piibe maantee eelkäijat Kettisesse (Järva-Jaani),
kust liiguti edasi põhja poole Reineveresse. Seal said nad kohalikelt kuulda,
et taanlased olid neid juba varem Jalgsema külas ristinud. Seda kuulnud,
läksid riialaste preestrid Järvamaalt ära ja jätkasid tööd Viru rajamail, ristides
Ebavere mäe läheduses kolm küla, mis olid varem ristimata ja mille nimed on
meile kahjuks teadmata. Ebavere mäel toimus ka eestlaste püha tamme
maharaiumine.
Seega ei saanud Riiast ja Tallinnast tulnud preestrite eespool mainitud
kohtumine toimuda Ebavere ümbruses, ei Reineveres, ei Jalgsemal ega
Järva-Jaanis. Neid külasid on Henrik nimetanud edasiste ristimiste käigus,
kuid pole mingit vihjet, et ta oleks neis varem viibinud. Kui olid olemas
külad, olid olemas ka teed, mida mööda said ristijad eelnimetatud külade
vahel liikuda.
Nüüd oleks huvitav vaadata, milliseid teid mööda Taani ja Saksa päritolu
jumalasulased Järvamaa põhjapoolsest idaservast, Ambla lähistelt
Tallinnasse liikusid. Ainukeseks kirjalikuks allikaks tolle aja Eestimaa kohta
peale Henriku Liivimaa kroonika on siiani Taani Riigiarhiivis
Kopenhaagenis hoitav ladinakeelne käsikiri „Kong Valdemars Jordebog“.
Selle käsikirja põhjal koostas Paul Johansen 1933. aastal ilmunud
saksakeelse ja rohkem kui 1000 lehekülge sisaldava Eesti asustusajaloo
suurteose „Die Estlandliste des Liber Census Daniæ“. Oma töö
asustusajaloolises osas käsitles Johansen põhjalikult ristimiskäikude
kulgemist kolmes Põhja-Eesti maakonnas: Revalas, Harju- ja Virumaal.
Suure osa oma tööst pühendab autor kohanimede päritolu selgitamisele.
Tänapäeval ei ole teada, kas Piibe maantee lõik Jänedalt üle Aegviidu,
Apuparra ja Pillapalu kuni Soodlani tol ajal kasutusel oli, kuigi esineb
põhjendatud arvamusi selle tee olemasolu kohta juba tollal. Aegviidu nimi
ilmub esimest korda kaardile 1796. aastal. Krahv Mellini koostatud Liivimaa
atlase Revali lehele on kantud kohanimi Aegwid. Apuparra on küll vana nimi,
kuid kaardile (Schmidt, 1844) ilmub alles 19. sajandi keskel. Pillapalu küla
kohta on teateid Rootsi võimu ajast (1693, Pillapall). Soodla küla ristiti 1219
Revala maakonna, Harju-Jaani kihelkonna ristimise käigus (Johansen,
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ristimiskäik B). Rootslaste maanteekaartidel on Piibe maantee
Jägala–Soodla–Aegviidu–Jäneda–Järva-Jaani lõik esitatud 1699. aastal.
Jänedalt Soodlani on ca 32 km, mis on sisuliselt üks päevateekond läbi
asustamata alade. Kuid selle ca 80 kilomeetri pikkuse lõigu Jänedalt Soodlani
ja sealt piki Narva maanteed edasi Tallinna jätame täpsemate andmete
puudusel arutelust välja.
Johanseni arvates on Ambla küla tol ajal juba olemas olnud, sest Ambla
preestrit on mainitud 1253 ja kihelkonda 1281. Järgmisena tuleks kõne alla
Amblast Jänedale ja sealt üle Lehtmetsa Voose suunas kulgev tee. Paul
Johansen väidab, et see oligi tol ajal ainuke Harju ja Viru vaheline
ühendustee, kuid Jäneda nimi ilmub kirjalikult allikatesse alles 1353. Vooselt
on Johanseni versiooni kohaselt mindud Virumaale ristimiskäiguga G2+G3
üle Jägala jõe Saia koolmekohal ja edasi üle Kreo ja Lehtmetsa, nimetatud
kohad olid mõlemad tollal arvatavasti Järvamaa Loppegunde kihelkonna
koosseisus. Jänedalt Voose külani kulgeb läbi metsase maastiku ainult üks
kindlaks tehtud teejälg. Voosel toimus teede hargnemine lõuna ja lääne
suunas, edasi Tallinna poole võib minna mitut teeharu pidi. Tänapäeval
Harjumaa idaosas kasutatavad teed olid juba siis olemas, seda näitavad
taanlaste poolt Harjumaal tehtud ristimiskäigud G2, G3 ja G2+G3.
Vooselt lõunasse või õigemini edelasse viis tee Paunkülani (ristimiskäik
G2+G3) ja sealt sai kuni praeguse Tallinn–Tartu maanteeni. Seda suurt teed
pidi läksid preestrid Kose kaudu Pirita jõeni Saula küla juures. Johanseni
väitel silda Pirital Saula küla juures sel ajal veel polnud, kuigi ta ei eita talitee
võimalikkust sellel lõigul. Saula külast mindi edasi Tallinna läänepoolset
teed pidi üle Tuhala–Nabala–Kurna–Lehmja–Assaku–Toompea. Kuid see
teekond oleks kahest järgmisest ilmselt poole päeva võrra pikem.
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Joonis 1. Teekond Amblast üle Voose Tartu maanteele.

Teine tee Vooselt viis läände üle Rasivere–Alavere–Kiviloo–Perila teeristi
kuni Pikavereni, kus sai pöörata üle Mallavere–Urvaste (ristmiskäik G3)
Vaida suunas. Vaidas jõuti suurele (Tartu) maanteele ja piki seda üle Patika,
Assaku ja Mõigu kuni Toompeani.
Kolmas võimalus algas samuti Vooselt ja kulges läände esialgu sama teed üle
Rasivere–Alavere–Kiviloo kuni Perilani ja sealt üle Raasiku (17. sajandil
ümber nimetatud Peningiks) – Kalesi–Kangla–Vaskjalani (ristimiskäik G2),
kust pääses üle Pirita jõe ja Karla–Hoonurme (Houonurmæ, praegu Rae)
külade vahelist teed pidi Assakule (ristimiskäik G1) ja edasi Toompeani.
Algusega Jänedalt on mõlemad viimati esitatud teed enam-vähem
ühepikkused (ca 70 km) ja usutavasti ühte neist Henrik kasutaski.
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Joonis 2. Teekonnad Vooselt Toompeale.

Niisugusena saame ette kujutada Henriku ja Petruse kahe-kolme päeva
pikkust teekonda Järvamaa põhjaosast, Pudiviru piirilt läbi metsase ja soise
maastiku kuni asustatud aladeni Revalas ja edasi peapiiskop Andreaseni
Toompeal. Kuidas lõppes kohtumine peapiiskopiga, sellest Henrik täpsemalt
ei räägi. Ajaloolased on selle segase perioodi Taani ja ordu suhetes mujal
kenasti lahti kirjutanud (vt Vahtre, Leimus, Mäesalu). Paul Johanseni poolt
koostatud ristimisteekondade ja vanade, 17. ja 18. sajandi kaartide analüüsi
abil võime olla üsna kindlad, et maa- ja kihelkondi ühendav teedevõrk oli ligi
800 aastat tagasi juba peaaegu tänapäevasel kujul olemas.
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