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 A R V U S T U S E D  

Alguses oli Henrik
Crusading and chronicle writing on the 

medieval Baltic frontier. A companion to 
the Chronicle of Henry of Livonia, toim. 
Marek Tamm, Linda Kaljundi, Carsten 
Selch Jensen, Ashgate, 2011, 484 lk. 

Möödunud aastal ilmavalgust näinud artikli-
kogumik baseerub 2008. aasta mais Tallinna 

Ülikooli Keskaja Keskuse korraldatud konverent-
sil „Henriku Liivimaa kroonika: ajalookirjutus ja 
ristisõda Läänemere keskaegsel rajamaal”, mis tõi 
Tallinnasse kokku rahvusvahelise seltskonna uuri-
jaid. Konverentsi peateema – Henriku kroonika 
– oli õnnestunult valitud. Kohalikus kontekstis on 
huvi Henriku vastu olnud jätkuv: tegu on ju ühe 
meie ajaloo võtmetekstiga, milleta me muistsest 
vabadusvõitlusest suurt midagi ei teaks. Rahvusva-
heline medievistika, konkreetsemalt ristisõjaliiku-
mise uurijad, on aga hakanud just viimastel küm-
nenditel peale Püha Maa ka teistele „rinnetele” 
tähelepanu pöörama ning see on omakorda viinud 
Henriku kroonika (taas)avastamiseni. Tabavalt 
sõnastatud konverentsiteema tegi võimalikuks ka 
kompaktse, hästikomponeeritud kogumiku valmi-
mise ja avaldamise rahvusvaheliselt renomeeritud 
teaduskirjastuses. Raamatu alapealkirjas seisev 
companion annab isegi aimu tavalisest konverent-
sikogumikust kaugemale ulatuvast ambitsioonist ja 
viitab vademecum’ile, käsiraamatule. Ingliskeelses 
kultuuriruumis on companion siiski vormilt mitme-
kesisem kui käsiraamat rangemas tähenduses ja nii 
tuleb seda ka käesoleva kogumiku puhul mõista. 
Selge on aga samuti, et raamat mitte ainult ei võta 
kokku viimast uurimisseisu, vaid on juhataja nii 
Henriku enda kui ka tema ja tema kroonika kohta 
käivasse ulatuslikku historiograafiasse.

Kogumik algab James A. Brundage’i ülevaa-
tega Henrikust ja tema kroonikast. Brundage on 
laias maailmas kuulus eelkõige oma kanooniliste 
õigusalaste tööde tõttu, kuid peale selle on tegu ka 
Henriku kroonika inglise keelde tõlkijaga. Ta võ-
tab kokku selle vähese, mis Henriku isikust teada 
või oletatud on. Peaaegu kõik, mis me Henrikust 
teame, pärineb tema kroonikast ja sedagi pole 
kuigi palju, täpsemalt, suur osa neid teadmisi 
on oletuslikud. Piisab vaid lugeda kunagist Paul 
Johanseni artiklit kujundliku pealkirjaga „Kroo-
nika kui biograafia”, et selles veenduda. Brundage
tutvustab meile ka kroonikat ennast, selle kirjuta-
mise asjaolusid ja ideoloogilist suunitlust. Sisse-
juhatuse lõpetuseks tõstab Brundage kanoonilise 
õiguse eksperdi vaatepunktist esile kaks Henriku 

vaadetega seonduvat probleemi: esiteks sunnitud 
kristianiseerimise ja teiseks preestrite osalemise 
vahetus sõjategevuses. Mõlemad praktikad lähe-
vad vastuollu kanoonilise õigusega ja see vajab se-
letust. Henriku jaoks ei ole sõjas osalemine olnud 
mingi probleem, kuigi, tõsi, Brundage’i näidetest 
ei selgu veenvalt, kas preestrid tõepoolest ka sõna 
otseses mõttes relva haarasid. Samuti nagu vaimu-
like isandate sõjapidamine, oli ka paganate sun-
dimine ristiusu vastuvõtmisele Henriku ajaks juba 
pikkade traditsioonidega teguviis, mis ei tähenda, 
et katoliku kirikus selle õiguspärasuse üle samal 
ajal tuliselt poleks väideldud. Siit kooruvad välja 
olulised küsimused – milline on Henriku kroonika 
asend juristide ja teoreetikute vaidlusväljal ning 
millises suhtes oli katoliku Euroopa poliitiline ja 
intellektuaalne tipp kohaliku praktikaga Kirde-
Euroopa kõnnumaal. 

Nende küsimuste kallale asubki Christopher 
Tyermani artikkel Henriku kroonika suhetest ristisõ-
ja ideoloogiaga. Tyerman alustab tõdemusega, et ris-
tisõja ideoloogia puhul polnud tegu ühtse mõttesuu-
naga ja et selles võis leiduda nii hoolikalt kaalutud 
teoloogiat kui ka paavstikuuria oportunismi. Risti-
sõja motiivid ja institutsioonid kinnistusid katoliku 
kultuuris õigupoolest Liivimaa ristisõdadega samal 
ajal, 1200. aasta paiku. Selles, kuidas Henrik käsitleb 
pattude andeksandmist, palverändu, paavsti autori-
teeti ning sõja, vallutuse ja ristiusustamise õiguspä-
rasust, kajastuvad tema konkreetsed arusaamised 
ristisõja ideoloogiast. Tyerman toob esile Henriku 
kroonika apologeetilist tooni. Riia kiriku positsiooni 
kaitsmiseks lähevad käiku võrdlused Püha Maaga 
ja Neitsi Maarja kultuse rõhutamine, mille puhul 
ei ole tegu mitte niivõrd Rooma poolt ametlikult 
tunnustatud Liivimaa eripäraga kui siinsete mis-
jonäride korraldatud mainekampaaniaga. Henrik 
põhjendab ristisõda lihtsakoeliselt kui õiglast sõda 
korra kaitseks ja toetub selle juures kaudselt püha 
Augustinuse vastavatele arutluskäikudele. Tyermani 
kokkuvõte on, et kui Henriku argumentatsiooni 
arutelu teoreetiline külg ongi nõrgemapoolne, on 
ta seda tugevam praktik. 

Jaan Undusk analüüsib lähivaates Henriku tsi-
teerimiskunsti. Juba varasemad uurijad (Arbusow, 
Bilkins jt.) panid tähele kroonika piiblitsitaatide 
rohkust. Selles osas ületab Henrik isegi teisi oma 
kaasaegseid. Leonid Arbusow pidas laenatud 
sõnade ja kujundite kasutamist Henriku enda 
keeleliste võimete nõrkuse väljenduseks. Undusk 
näitab esmalt, et Henriku valitud piiblitsitaadid ei 
ole juhuslikud ega ebateadlikud, vaid väga konteks-
titundlikult valitud. Sellele viitab juba asjaolu, et 
suur osa tsitaatidest pärineb ristisõjakirjandust palju 
mõjutanud Makkabeide raamatutest. Tsitaatide abil 
tekib Henriku tekstis analoogia toimunud sünd-
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muste ja piiblilugude vahel, sakraalne ja profaanne 
ajalugu seotakse kokku. Niisiis ei ole Henriku tsi-
taadilembus Unduski käsitluses mitte poolharitlase 
puue, vaid kaval jutustamisstrateegia.    

Jüri Kivimäe artikli (mida autor eneseiroonili-
selt antikvaarseks uurimuseks nimetab) objektiks 
on Henrik etnograafina. Inspireerituna ajaloolase
põhiküsimusest, kui usaldusväärne on allikas tõe 
väljaselgitamiseks, küsib Kivimäe, mil määral 
tajus Henrik end ümbritsevat etnilist mitmekesi-
sust. Kivimäe käib läbi Henriku kasutatud topo-
etnonüümide pika rea (mis ulatub sadadesse) ja 
jõuab järeldusele, et Henriku teadmised oma 
ümbrusest olid mitmekülgsed ja ta ei häbenenud 
seda ka oma kroonikas välja paista lasta. Üllatav 
on nimederohkus juba seepärast, et Henriku 
kroonika põhikonfliktis kristlaste ja paganate
vahel ja jumalikus plaanis selle lahendamiseks ei 
ole rahvakildude eristamine just primaarne vaja-
dus. Henriku detailse narratiivi koe arusaadavaks 
tegemisel on tegelaste üksteisest eristamine olnud 
kahtlemata vajalik. Henriku rahvaste-kataloogi 
mahukus annab Kivimäele võimaluse liituda Paul 
Johanseni arvamusega Henriku isikuomadustest: 
loomulik uudishimu, hiilgav mälu ja oma aja kohta 
silmapaistev keeleline andekus. 

Henriku keeleliste võimete ümber keerleb Alan 
Murray artikkel Henrikust tõlgina, kelleks teda ju 
kroonika enda tekstis korra ka nimetatakse. Murray 
oletab, et Henrik võis olla lisaks saksa keelele enne 
Liivimaale tulemist kokku puutund ka mõne slaavi 
keelega, juhul, kui ta pärines Magdeburgi kandist. 
Samas peab aga autor kahtlaseks, et ta juba oma 
õpingute ajal liivi keelega tegeleda sai: rahvakeelte 
õppimine ei olnud vaimuliku hariduses sel ajal 
kindlasti mitte esimesel kohal. Lisaks kroonikas 
esinevate üksikute sõnade ja fraaside esiletoomi-
sele koostab Murray Henriku keeleliste oskuste 
kaardistamiseks kroonikas mainitud otsese kõne 
juhtumite andmebaasi (54 juhtumit). Otsesele 
kõnele pääseb nii ligi kahjuks vaid kaude, enamik 
fraase on ladinakeelsed, enamik kirja pandud jutust 
käis aga rahvakeeles; pole ka usutav, et paganad 
oleksid kõnelenud piiblitsitaatides. Samas on 
huvitav, et 33 juhtumit väljendavad olukordi, kus 
vestluspartnerite emakeel oli erinev, s. t. kusagil 
kommunikatsiooniahelas pidi see tõlgitama. Vaa-
dates neid juhtumeid lähemalt, ilmneb, et Henrik 
on vahendanud kõige rohkem just sakslaste jutuaja-
misi eestlaste ja liivlastega. Murray kõrvutab seda 
tulemust kroonikas leiduvate balti ja soomeugri 
sõnadega ning tõdeb, et arvatavasti oli Henrikul 
balti keelte oskus nõrgem. Kuigi niimoodi arutledes 
liigutakse kaunis õhukesel jääl, annab kõneaktide 
analüüs meile ometi ühe huvitava sissevaate Bal-
tikumi  misjoneerimise argipäeva. 

Marek Tamme artikkel uurib surma kujutamist 
Henriku kroonikas. Tamm näitab, kuidas seostu-
vad Henriku kirjeldused keskaegsete arusaama-
dega õigest suremisest. Henriku „omad”, sõjas 
langenud kangelased või vangina hukatud, surevad 
õiget surma. Mõni jõuab neist lahinguolukorras 
isegi pihtida ja armulauda saada. Riia kiriku vaen-
laste osaks saab aga surm, mis on kas ootamatu või 
alandav, samuti on just paganad need, kes endalt 
ise elu võtavad. Põgusalt libiseb Tamm üle Henriku 
kirjeldatud matmiskommetest ning käsitleb siis 
pikemalt kroonikas surmaga seonduvaid imete-
gusid ja martüüriume. Henriku teated imedest, 
nagu vaga mehe kirstulaua parajaks muutumine 
või mõrvatu haavade ilmumine mõrvari järeltuli-
jal, on tuntud ka teistes Euroopa kirjanduslikes 
traditsioonides. Mis puutub paganate käe läbi 
hukkunutesse, siis Henrik järgib ka siin ristisõja 
kroonikates levinud seisukohta, mis käsitleb 
langenuid märtritena, kuigi see küsimus on olnud 
teoloogiliselt vaieldav. Tamm jõuab järeldusele, et 
Henriku kroonikas etendab surm võtmetähtsusega 
retoorilist ja ideoloogilist instrumenti.

Torben K. Nielseni artikkel võtab vaatluse alla 
veel ühe motiivi, nimelt metsa ja kõnnumaa ku-
jutamise kroonikas. Henriku ettekujutus metsast 
pidi olema sündinud tema loetud kirjanduse ja 
tema isikliku füüsilise kogemuse pingeväljas. Mets 
võis mõnede Henriku kaasaegsete autorite jaoks 
olla üksildane paik, kõrb (mis samuti algselt eesti 
keeles metsa tähistas), kus olla jumalaga omaette. 
Henriku mets on teistsugune. Ta on paganate var-
ju- ja veel rohkem varitsuspaik. Metsas juhtuvad 
jubedad asjad, sinna lähevad enesetapjad. Teed, 
mis metsast läbi viivad, on kitsad. Kristlaste jumal 
ei soorita oma imetegusid metsas, vaid merel. Osa 
ristisõjast on suunatud metsade, hiiekohtade vastu. 
Henriku metsa-käsitlus moodustab Nielseni järgi 
niisiis veel ühe kivi suures „teise” konstrueerimise 
ettevõttes.

Carsten Selch Jensen püüab oma artiklis 
kroonika kaudu läheneda Henriku-aegsele jutlus-
tamispraktikale Baltikumis. Jutlustamise puhul oli 
tegu ristiusustamise keskse meetodiga, millest me 
teame kahetsusväärselt vähe.  Henriku kroonika 
tõstab esile kristianiseerimisperioodi väljapaistvaid 
jutlustajaid, Andreas Suneseni, Modena Wilhelmi 
ja  loomulikult ka Liivimaa piiskoppe Meinhardi 
ja Albertit. Kroonikas kajastatud jutlused ei ole 
tegelikult peetute tõetruud ärakirjad, vaid pigem 
fiktiivsed näidisjutlused. Aga ka sellisena paku-
vad nad meile väärtuslikku informatsiooni, kuna 
keskenduvad selles ajas ja kohas olulisteks peetud 
küsimustele. Peale üldsõnaliste viidete, et jutlustes 
tutvustati ristiusu õpetust, müsteeriume või evan-
geeliumi sõnumit, tuleb Jenseni analüüsist esile 
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ka konkreetsemaid teemasid. Henriku kroonikas 
ära märgitud jutlustes rõhutatakse esiteks, et ainus 
tõeline rahu on kristlaste toodud rahu. Lisaks selle-
le sõjaolukorrast tulenevale teemale tutvustatakse 
vastristitutele esimestes jutlustes usu iket (iugum) 
ja kristlaste seadusi (iura christianorum). Mõlema 
mõiste taga avaneb keeruline tähenduste komp-
leks, mis koondab endasse majanduslikud kohus-
tused kiriku ees, kristlike kommete juurutamise ja 
ilmaliku võimuvahetuse õigustamise.   

Õigupoolest juhatab Jenseni artikkel jutlusta-
misest sisse järgmise alajaotuse, pealkirjaga „Prak-
tikad”. Iben Fonnsberg-Schmidt vaatleb kroonikat 
Riia kiriku ja Rooma kuuria suhete taustal. Tõsiasi 
on, et piiskop Alberti 30-aastase ametiaja jooksul 
läkitati saatkondi Rooma oma tosinal korral. Tegu 
oli kuluka ettevõtmisega igas mõttes, aga paistab, 
et Alberti jaoks oli asi seda väärt. Henriku kroo-
nika kubiseb viidetest paavsti tugevale toetusele 
Liivimaa ettevõtmistele. Samuti kõrvutab Henrik 
järjekindlalt Liivimaad Püha Maaga. Mismoodi 
paistab aga asi välja, kui kõrvutada kroonika käsit-
lusi säilinud paavstlike kirjadega? Innocentius III 
jaoks ei ole võrdlus Püha Maaga arvatavasti välja 
kandnud. Alles järgmise paavsti Honorius III ajal 
hakatakse Liivimaale rohkem tähelepanu pööra-
ma ning just tema ajal saadetakse siia ka esimene 
paavstlik legaat, Modena Wilhelm. 

Nils Holger Petersen käsitleb üht palju tsi-
teeritud episoodi Henriku kroonikast, nimelt 
näitemängu, mida esitati Riias, et vastristitutele 
kristluse põhitõdesid tutvustada ja milles esine-
vaid sõdureid liivlased päris sõdurite pähe kartma 
hakkasid (HCL IX, 14). Selle rahvusvahelises 
teatriajaloos tuntud ja korduvalt tsiteeritud fakti 
puhul on aga jäänud segaseks, mis on selle ludus 
magnus’e koht teatriajaloos, mida Riias õigupoo-
lest etendati. Henriku jutustusest tuleb välja, et 
näitemängu teemaks olid Vana Testamendi lood. 
Millisesse draama-vormi need lood aga valatud 
olid, on raske spekuleerida. Meile avaneb huvitav 
võimalustespekter, et näitemäng võis olla mis 
tahes alates rangelt liturgilisest draamast kuni 
piiblilugude võitluste esitamiseni poliitilise sõnumi 
võtmes. Teater oli misjoni oluline osa, kuid autor 
juhib meie tähelepanu Henriku-aegses katoliku 
kirikus esile kerkinud kriitikale teatri ilmaliku 
kuritarvitamise vastu misjonitegevuses.

Kurt Villads Jensen võtab kokku Henriku 
kroonika informatsiooni sõjanduse kohta. Henriku 
ajal muutus Baltikumi sõjandus kiiresti ja seda 
mitmes valdkonnas: laevanduses, viskemasinate 
alal, linnuseehituses, hobuste kasutamises jne. 
Autor rõhutab, et kuigi ristisõdijatel oli kasutada 
tehnilisi eeliseid, siis erinevused osapoolte tehni-
lises varustuses võitluste käigus pigem vähenesid. 

Lisaks sõjatehnika vaatlusele arutleb Kurt Villads 
Jensen põhjuste üle, mis panid Henrikut sõda ja 
vägivalda nii detailselt kajastama. Vägivald on Hen-
riku puhul kahtlemata osa jumalikust plaanist, kuid 
sõjategevuse detailsuse kajastamises näeb Jensen 
veel lisaks Henriku soovi meeldida aristokraatlikule 
auditooriumile. Aristokraatiat tuleb pidada sõjan-
duse asjatundjateks, kes küll muidu nautisid pigem 
rahvakeelset rüütlikirjandust, kuid kelle seas võis 
leiduda potentsiaalseid tulevasi ristisõdijaid. 

Henriku asjatundlikud ja detailsed tähelepa-
nekud sõjanduse alal on kesksed ka Ain Mäesalu 
artiklis ambude, piiramistornide ja heitemasinate 
kohta. Mäesalu arutleb, mismoodi võis välja 
näha üks või teine Henriku nimetatud sõjamasin, 
samuti, mis olukordades neid kasutati. Valdavalt 
on uus sõjatehnika seotud linnuste piiramiste ja 
kaitsmistega, avamaa lahingutes kasutamiseks 
olid isegi ammud, rääkimata heitemasinatest, 
liiga kohmakad. Kõrvutades Henriku teateid ar-
heoloogia andmetega, tõdeb autor krooniku suurt 
usaldusväärsust. 

Artikkel Valter Langi ja Heiki Valgu sulest 
jätkab kroonika lugemist arheoloogi pilgu läbi. Viie 
konkreetse juhtumi näitel demonstreerivad autorid, 
kuidas arheoloogia ja Henriku kroonika ajaloo-
uurimisel üksteist toetavad. Esimene, kõige lihtsam 
lähenemisviis on materiaalsete objektide või arheo-
loogiliselt tuvastatavate sündmuste, näiteks linnus 
ja tema piiramine, kokkuviimine kroonika tekstiga, 
mis mõnel puhul võimaldab ka Henriku eksitusi 
õgvendada. Teisel tasandil võimaldab kroonika luua 
konteksti ja aluse arheoloogiliste leidude tõlgen-
damiseks, mis omakorda täiendab kroonika enda 
andmeid. Kolmas, kõige spekulatiivsem võimalus 
on kroonika tekstis kirjeldatud sündmuste abil, 
näiteks saarlaste laevastiku hävitamine ja selle taas-
tamine pea samas suuruses kolme aasta möödudes, 
järeldada sotsiaalsete sidemete ja kaubavõrgustike 
olemasolu, mida arheoloogilisest materjalist üksi ei 
oleks kuidagi võimalik tuletada. 

Ka Marika Mägi artikkel ühendab arheoloo-
giliste andmete tõlgenduse ja Henriku kroonika 
lugemise. Mägi näeb Saaremaa hilisrauaaegse 
ühiskonna matmiskommetes sotsiaalset stratifi-
katsiooni ning saarlasi oma sadamatega ja asen-
diga rahvusvaheliste kaubateede suhtes aktiivse 
subjektina toonases Läänemere-poliitikas. Selles 
poliitikas osalemine ei tähendanud sugugi mitte 
ainult konfrontatsiooni, vaid ka kompromisse ja 
laveerimist. Selle valgusel arutleb Mägi, millistel 
asjaoludel taanlased 1206. ja 1222. aastal tegid 
katse end saarel sisse seada, ja püstitab hüpoteesi, 
et tegu võis olla mitte vallutamise, vaid teatud 
lepingulistel alustel rajatud sillapeadega (mis tõsi 
küll, jäid väga lühiajaliseks).
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Kogumiku viimane alajaotus liigub krooniku 
kujutatavast ajast edasi kroonika hilisema kasuta-
mise ja ärakasutamise juurde. Anti Selart arutleb 
selle üle, miks on Henriku kroonikat nii vähe kasu-
tatud teistes keskaegsetes kroonikates. Osa vastust 
on peidus Liivimaa valitsejate historiograafiliste
traditsioonide ebaühtlases säilivusastmes. Saksa 
Ordu kronistikast on meil rohkem näiteid kui Riia 
peapiiskopi omast. Just Riia peapiiskopi kogu 
Liivimaa valitsemise pretensiooni põhjendamiseks 
oleks olnud ka Henriku kroonikast toetust leida, 
ordu positsiooni õigustamise seisukohalt oli tegu 
tõesti kasutu kroonikaga. Kui kroonika oli kesakajal 
poliitiliselt aktuaalne vaid ühes Liivimaa ajalookir-
jutustraditsioonis, siis 16. sajandil, keskaegse Liivi-
maa kokkuvarisemise järel omandas Henriku lugu 
laiema, suurt saksa algust rõhutava tähenduse.

Kui aga Stefan Donecker asub oma artiklis 
otsima Henriku kasutamist vara-uusaegsete aja-
loolaste poolt, ei jõua ta samuti kuigi rikkaliku 
saagini. Kroonikat küll tunti ja see levis käsikirjas, 
16. sajandil tehtud interpolatsioon annab samuti 
tunnistust teatavast huvist, kuid vara-uusaegsete 
ajaloolaste töödes ei leia palju Henriku otsest ja 
ulatuslikku kasutamist. Ainuke, kes põhjalikumalt 
Henrikut kasutas, oli Thomas Hjärne. Arvatavasti 
on Henriku unustamise taga olnud humanistliku 
ajalookirjanduse antipaatia „keskaegse munga” 
paganatevastase sõjapaatose suhtes, kuigi küllap 
polnud toonasele lugejale kuigi nauditav ka Henri-
ku keskaegne ladina keel. Alles kroonika esimese 
trükiversiooniga aastast 1740 saab alguse Henriku 
laiem tuntus. Johann Daniel Gruberi editsioonini 
viinud jõudusid on mitu. Donecker vaatleb 
pisut põhjalikumalt neist üht, nimelt Gruberi 
suhestumist toonaste diskussioonidega riigieelsest 
loomulikust olukorrast, millesse ta Henriku kui 
silmapaistva üksikjuhtumi dokumenteerija aval-
damisega oma panuse lootis anda.

Tiina Kala jätkab Henriku editsioonide taga 
seisnud ajaloolaste ja nende mõtete uurimisega. 
Henriku kroonikast on aja jooksul tehtud 30 
editsiooni, millest 18 võib lugeda iseseisvaks. See 
esinduslik valim jaguneb väga erinevate poliitiliste 
ja teadusajalooliste kontekstide vahel. Kala alustab 
ülevaatega Henriku kroonika käsikirjalisest päran-
dist ja hindab siis nii editsioonide taset omaaegse 
ajalooteaduse üldises kontekstis kui ka editeerijate 
motiive. Üldisesse skeemi – 18. sajandi antikvaar-
ne huvi, 19. sajandi teaduslik huvi ja 20. sajandi 
populaarne huvi – toob Kala sisse poliitiliste kon-
tekstide, samuti uurijate individuaalsete otsustuste 
teema. Henriku kroonika on ideoloogiline tekst, 
nii pole tal ka vist kunagi pääsu ideoloogilisest 
tõlgendamisest. Kala juhib aga meie tähelepanu 
ideoloogilisusele seal, kus varem on nähtud vaid 

teaduslikkust, ja teaduslikkusele seal, kus esmalt 
torkab silma diletantism.   

Kogumiku viimase artikli on kirjutanud Linda 
Kaljundi koostöös Kaspars Kļaviņšiga  ning see 
võtab vaatluse alla Henriku ja tema kroonika rolli 
uusaegses kultuurimälus. Eesti juhtumile keskendu-
va ja Läti materjali võrdluseks toova artikli põhitee-
maks on kohalike rahvuslike narratiivide keeruline 
suhe Henrikuga. Kui ühelt poolt on tegu esimese 
siinse ajalookirjutajaga, siis teiselt poolt on ta võõr-
võimu silmapaistev õigustaja. Henriku jutustatud 
loo vastuvõtmiseks on seda tulnud kultuuriliselt 
tõlkida, mis ei ole tingimata kaasa toonud mõist-
mist, vaid pigem arusaamatust ja pinget. Autorid 
loovad panoraamse ülevaate rahvusliku narratiivi 
allikatest valgustusajastul, selle kujunemisest ja 
kestmisest ajalooteaduses, publitsistikas, ilukirjan-
duses, maalikunstis, filmis jne. Henriku kroonika
rahvuslik lugemine on üllatavalt järjepidev, kuid 
samas ka väga mitmekesiseid tõlgendusi pakkuv.             

Vaadates lõpetuseks tervikut, tehkem esmalt 
statistikat: autoritest 10 on eestlased, 5 taanlased, 
kaks britid, peale nende on autorkonnas ameerik-
lane, lätlane ja sakslane. See muster annab aimu 
konverentsi ja kogumiku taga olnud jõujoontest, 
akadeemilistest võrgustikest, milles Eesti-Taani-
Briti liin on olnud olulisel kohal. Statistika reedab 
pikkade Baltikumi-uurimise traditsioonidega 
saksakeelse uurijaskonna alaesindatust. Kogumi-
ku artiklite sisulist jaotust vaadates torkab silma 
uurijanatuuride mitmekesisus ja lähenemisnurkade 
paljusus. Kõige arvukamalt on kogumikus kohata 
kirjandusloolist lähenemist Henrikule. Uurijaid 
huvitab siin Henriku ideede ja ettekujutuste maa-
ilm, nii palju kui need tema tekstist tuletatavad 
on, samuti kitsamalt selle teksti kirjanduslik kude. 
Rida väga olulisi küsimuseasetusi sõjaõigustuste või 
misjonitöö praktilise külje kohta saavad kogumikus 
uue hingamise rahvusvahelise ristisõjauurimuse 
kontekstis. Omanäolise panuse materiaalse kul-
tuuri, ühiskonna ja tehnika arengu vaatevinklist 
annavad arheoloogid, kes on meil traditsiooni-
liselt olnud Henriku kroonika usinad lugejad ja 
interpreteerijad. Tagasihoidlikumalt on kogumikus 
esindatud Henriku-aegne poliitiline ajalugu. 

Kokkuvõttes on tegu käepärase sissejuhatuse 
ja õnnestunud kokkuvõttega Henriku kroonika 
ning selle kallal tehtu ja tehtava kohta. Väga 
palju selles avaldatust on uudne ja esmakordne 
just ingliskeelse maailma jaoks. Lisaks nendele 
käsiraamatu-omadustele on aga  kogumikus 
esindatud eesliiniteadus, mis pakub uusi ideid ja 
inspiratsiooni edasiarendamiseks ka Baltikumi 
ristisõdu süvitsi tundvale lugejale. 

Juhan Kreem


