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F. R. Fählmann*!
100. aastaseks sündimisepäewaks.

К л iii kalmu kütkes Kalewite wara
^'Ч" '';'^ Weel uinus orjarahwa okasteel,
Siis awasid ta arwamata sära,
Oh kallis Fählmann, kurtwa kodu eel.
Kui keelemeister kaalusid sa ära,
Kui rikas, kallis Eesti emakeel,
Ta põldu panid kuldse seemnetera,
Mis ema põuelt pärind lapse meel.
Ja Eesti rahwa luule imeilus
Ta hinge awasid sa ilmale,
Kuis puhtasti see mõlgub rõõmus, walus.
„See puhas hing — tall' ustawaks me jääme!"
Nii hüüdkem, wennad, täna uueste,
Kui waimus kallil kätkil seisatame.
M. L.
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Friedrich Pobert Fahlmann.
^artu Jaani koguduse surnuaial paateest paremat kätt seisab tugew
-® raudrist. Lähemale astudes seletame ristiplaadilt päälkirja:

Dr. med. Fr. R. Faehlmann.
Süüb. -21. detsembril 1799.
Suru. 10. aprillil 1850.
All ristijata Päält aga loeme:
Lühike ou elu,
Pikk aga kuust.
Pool aastasada on möödas, kui see hauaküngas üles kerkis, aga
mees, kes siin all wiludas hingab, kinnitab ikka weel meie sammu salawäega ja ei luba hoolimata mööda minna. Ja tänawu on meie meelest, nagn kostaks tasane manitsnschääl hauast:
Istuta, poeg, isa iluks,
Isa iluks põcsakene,
Wislapuuda wenna iluks,
Toomingas tuttawa õnneks,
Et nad kaunist kaswamaie
Läheksid hanarnnka rõõmuks,
Uiuusängikescl' iluks,
Magajale mälestuseks!
Järgmised read katsuwad manitsust täita, magaja 100 aastaseks
sündimisepäewaks mälestusclehtc hanale istutada.
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Aga wahest on Fählmann: 100 aastane sündimisepäew juba niöödas? Hauakiri tunnistad tülli „Sündinud 21. detsembril 1799" ja
Fähliuauui enese käsi ou paberilehekese pääle täheudauud: „Olen süüdinud 21. detsembril 17Ш) waua ajaarwauuse järele ehk 1. jaanuaril
1800 uut ajaarwamist mööda," aga juba Fählmanni uoorcea sõber
Nock' tiuuitas omal ajal, et Fählmann 1798 süudiuud. Et kindlat
selgust saada, kirjutasiu Fähliuauui süudiuiisepnita. Koeru õpetaja A.
Haller saatis selle Pääle lahkesti järgmise ärakirja Kaeru kirikuraauiatust:
Aastal 1798 detsembrikuu 20. päewal Haol süudiuud ja detsembrikuu
•1-2. päewal ristitud: Friedrich Robert.
I s a : mõisawalitseja Heinrich Johann Fehlmann.

Ema: Catariua.
Waderid: assessor von Paykul ja preili von Paykul."
Koeru kirikuraamatu põhjal ou uõnda Fählmann üks aasta ja üks
päew warem süudiuud, kui ta ise kirjutas ja kuida tema ristisammas
tuulutab. Et kirikuraamatu! kõikumata wõib usaldada, siis käime meie
kirikuraamatu arwude järele.
Aga mis põhjus ajas Fählmanni entlast üts aasta ja üts päew
nooremaks kirjutama? Põhjust ei tunne meie mitte. Paljalt umbarwamist julgeme täheldada: Fählmann soowib Gregorianuse kalendri
uue aastasaja esimese kuu esimest päewa omale sündimisepäewaks ja
pidi selleks oma tõsisele sündinnseajale ühe aasta ja ühe päewa juure
arwama. Oignse pärast oleksime nõttda jnba aasta eest Fählmatitii sajaaastast sündimisemälestust pidauud meele tuletama, aga wähemalt mull
tiäis warem Fählmaitui enese tunnisws kindlam olewat, kui Nocksi ütlus.
Wiimaks nintetame, et Tartn gümilaasiunti ja ülikooli uimekirjas Fählmanni sündimisepäewaks 22. detsember 1798 ou täheudatud, mis uiisama wähe õige ou. 22. detsember ou tema rivtimisepäew. Sellest
näeme, kui wäga sassis meie kirjandusetöö arwud on, mida muidu ei wõi

õieudada, kui tirituraamatute uajal.

Juba kaks päewa pärast Fählmanni surma tegi Õpetatud Eesti
Selts otsuseks oma auustamata presideudi auuks seega jäädawat malestusesaunnast asutada, et teiua elulugn peaks kirja pandama ja Seltsi
toimetnstes ära trükitama. Fählmamii lähem sõber Kreutzwald täitis
Seltsi soowi pääle ülesannet ja awaldas Seltsi toimetuste teise köite
neljandas wihtls lhk. 4—50 Fählmanni eluloo, et „sa mitte nimeta-
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mata siit ilinast ci lahkuks, et sinu põrmu mitte aegade tormis laiale
ei pillutaks." Kreutzwald räägib Fählmannist rohkem kni anusameelsest
inimesest ja osawast arstist, ainnlt lühidalt nimetab ta Fahlmanni tahtsust Eesti feele« ja muinasteaduse põllul. Kreutzwaldi eluloo põhjal
pidas J . W. Iannsen 20. septembril 1870 „Vanemuise" seltsis Fählmanni üle kõne, mis „Eesti Postimehe Kalendris" 1871 lhk. 136—147
ära trükiti. Säält wõttis ta M. J . Eisen „Tähtsate meeste" esimesesse
andesse lhk. 26—46 ülesse. Niisama audis Eiseu „Dr. FilhlmllNtti
kirjad" ühte kimpu kogutud 1883 wälja. Et Kreutzwaldi teated igalühel
saadawal on, siis tähendame Fählmanni elust ainult mõnda ja lisame
oma korjatud märkused ja täiendused juure.

Friedrich Robert Fählmauu süüdis Koeru kihelkonnas Hao mõisas
20. detsembril 1798. Isa Heinrich Johann, kes oma nime Fehlmann
kirjutas, pidas Haol von Paykuli herra juures walitseja ametit. Nagu
uime kõla ja amet tunnistab, ei olnud isa euam orjapõlwe näinud.
Wististi oli juba wauaisa kuidagi omale priiuse muretsenud ja paremale
elukorrale jõudnud. Muidu ei oleks ta pojale Saksa wärki uime Heiuneh Iohauu pannud ega temale nii palju haridust saanud auda, et ta
opmaniks tõusis. Meie Fählmanni ema Katariiua suri poisi seitsmendal
eluaastal, sellepärast wõtsiwad Paykuli herrased ta oma hoole alla
taswatada. Siin sai ta ka oma esimese raamatutarkuse kätte. Rakwere
alg- ja kreiskool juhatasiwad poisikese õpetnse kõrgemale järjele. 31.
jnulil 1814 wõis ta Tartn gümnaasiumi kolmandasse klassi astuda.
Juba jõuluks 1817 jõudis ta gümnaasiumi lõpueksami ära teha. Nittad
waiinuanded ja järeleandmata usinus pöörasiwad aegsasti kooliõpetajate
silmad tema pääle, anns meel ja puhas süda kognsiwad tema ümber
salga sõpru, kes ustawuses surinani kokkn jäiwad. Fählmanni randne
tahtmine pani juba siin kõiki imestama. Ilma et ta kaebas, kannatas ta
pandust, uälga ja külma. Wäiksele rahasnmmale, mis isa kodust wõis
järele saata, muretses ta oma teenimisega lisa ja aitas sellega tihti
weel sõprngi. Paremat snntäit ei lubanud ta enesele iial. Ennem
leppis ta kuiwa palukesega ja ostis ülejääwa raha eest omale arstiteaduse
raamatuid. „Minust saab ükskord suur tohter," oli ta juba lapsepõlwes
Hao mõisas tõendanud, kui ta suruud hiiri ja muid loome lõhki lõikas,
et nende sisikonda nürida, ja liiwa paberitavtitesiesse mõetis, et „rohtn
walmi^tada." J a kni kindlasti ta ettewõetnd nõnust kinni hoidis, oli
l*
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ta gümnaasiumis uuesti näidanud. Ta kogeles kangesti ja ci saanud
siledat sõna suust. Korraga hakkas ta selle wea wastu wõitlema ja
paari nädala järel oli ta hool ja kindlus nii hääd wilja kannud, et ta
sõprade imestamiseks terwe laulu kogclemata sai üles ütelda ja iial
enam ei kogelennd.
1818 aasta algusel, just tui Talliuua toompäal Eestimaa talurahwale priiust kuulutati, tuli Fählmann Tartu ülikooli tohtriks õppima.
Et ülespidamist teenida, heitis ta ühe tohtri perekonnas laste õppimise
ülewaatajaks. Eclle eest sai ta prii korteri ja söögi. Aga et siin palju
aega ilma tuluta ära kulus, temal iga silmapilk kallis oli, jättis ta
ameti maha, üüris omale Needatzi majas wäikse kambri ja tarwitas
kõike jõudu ja aega teaduste korjaniiseks. Majaperemees sai aru, et
uus üüriliue wahel uäljakäppa imes, ja nsaldas temale 7 aastat õtsa korteri
ja söögi laenuks. Häätegijat ci unustauud Fählmamr iial ära. Tohtrikssaamise pidul langes ta mmesoowijate nähes wana Needatzi kaenlasse ja tunnistas, et see auuwääriliue wanakene tema õnne rajaja olliad. Weel omas testamendis mõtles Fählmann oina häätcgijatc pääle.
Nüüd pühendas Fählmann terwe jõuu ja aja teadusele. Ta ei
leppinud mitte arstiteaduse ettelugemistega ja harjutustega. Ta kuulas
ka Homeeruse ja Plaato, iluteadnse ja ajaloo ettelugemist ja omandas
mõnda teadmist, mida eksaamil keegi ei küsi, mis aga haritud iuimcscl
ja isamaalasel elus wäga waja on. Et kõigest jagu saada, wõttis ta
tihti ööd appi ja harjus öösise ülewalolemisega uõuda ära, et see
temale nagu teiseks loomuks sai. Õppides ja a w i t a d c s sammus ta
edasi. Pea märtasiwad waesed iuimesed Fählmauui heldet meelt ja
hakkasiwad tema juurest abi ja nõuu otsima. Ülikooli õpetajad pidasiwad
temast suurt lugu. Prohwessor Erdmamt andis kliinikus raskemad
haigused Fählmanni rawitseda. Kui ta Tartust lahkus, soowitas ta
arstiteaduse osakonnale Fählmanni, kes alles eksaami eel seisis, oma
järeltulijaks ja andis oma haiged Fählmanrn hooleks. Jumalaga jättes
oli Erdmann noorele tohtrile tuulutanud, „et ta igalpool, kus ta ka
Euroopas arstiks hakkab, õuuclitku ja õnnistatud tegewust leiab."
Wiis aastat oli ülikoolis mööda läinud. Fählmann tahtis eksaamitegemise palwekirja sisse anda. Aga ühe surnukeha lahtilõikamisel jõudis
ta otsusele, et haiget oleks wõidud päästa, kui arstirohtusid õieti oleks
tarwitatud. Ta kiskus palwekirja lõhki ja õppis wccl kolm aastat edasi.
Nimclt arstiteaduse wauema ajalooga püüdis ta õieti tuttawaks saada.
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Aastal 1827 tõusis Fählmann arstiteaduse tohtri anu sisse.
Tartu walis ta oma tööpõlluks, kuhu ta juba üliõplafe põlwes mõne
Wao oli ajanud. Pea oli ta otsitawam arst terwes linnas ja ümberkaudu. Aga need oliwad enamasti waesed, kes arstiabi ci jõudnud
maksta, kellele ta weel tihti rohuraha pidi andma. Tööd oli, saamist
wähe. I a l a pidi Fählmann päew õtsa ühe haige juurest teise juure
jooksma. Tema teaduslik tublidus ja tegelik osawus jäiwad esiotsa
kõrgemate ja rikkamate ringkondade eest warjule. „Wiimaks aga, kui
ta — nagu Jakob 7 aastat Nahcli pärast — niisama kaua lugupidamise
pärast oli orjanud, sai tema nimi korraga kuulsaks ja ta oli wastuwaidlemata aastad õtsa kõige esimestes ringkondades kõige otsitawam
arst," ütleb Bertram-Schultz. Töö kaswas järgesti ja käis juba tema
terwise pääle. 1830 külmetas ta kangesti ja hakkas köhima. Palawik
tuli juure. Sõbrad wangutasiwad pääd. Fählmann tundis ise
ähwardawal hädaohtu. Kindel ja julge nagu ta oli, ajas ta raua
tuliseks ja põletas ise oma käega kaks suurt haawa rindu! Walupäewad
ja uueta ööd tuliwad, aga Fählmann sai haigusest wõitu. Suwine
õhk wäljas maal kosutas nõnda, et ta kolme kuu tagant terwisega
Tartu tagasi pööras. Aga haiguse seeme jäi salaja idanema.
Fählmann armastas oma rahwast. Armastus ajas tegusid tegema.
Ta tahtis oma rahwast awitada, harida. Selleks asutas ta mitme
ärksa sõbraga 1838 Õpetatud Eesti Seltsi. „Tehkem usiuasti tööd!
Tahtmisest ei tule mull puudu, aga tust aega wõtta?" Siiski keelega
ja kirjaga äratas ta osawötmisclc. Tõmbas ise ja kihutas teisi taga.
Seda wõis ta seda nunn, et ta 1843 pärast A. o. Huecki surma Opetatud Eesti Seltsi esimeheks waliti. Muude asjade seas nõudis Eesti
raamatuladude korraldamine pisemates linnades, mida Hueck asutanud,
palju waewa ja hoolt. (Waata Postimees 1899 № 3 6 : Meie raamatnkauplcmine 60 aasta eest). Aasta warem oli Fählmann pärast D. H.
Iürgcnsonni surma ülikooli Eesti lektoriks walitud. Ehk tüll inimesed
„nahkse pääajuga ja nahkse südamega" aru ei saanud, kust Fählmann
uue ameti pääle aega ja himu wõtab, ci lükanud ta pakutud auu ja
kohust mitte tagasi. „Mis teha, ci oska keelt ega kirja, pannakse
waesele hunniku õtsa, laulgu, kuidas juhtub," naljatas ta sõbra Kreutzwaldi wastu. Aga Fählmann on ka uues ametis Eesti keele harimiseks
ja tõstmiseks oma 7 aastase tegewuse jooksul tööd teinud, nagn ci keegi
enne teda selles ametis ja wähe pärast teda. Weel uusi koormaid tõi
1843 aasta. Ülikooli nõuukogu kutsumisel hakkas ta ülikoolis arsti-
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teaduse üle ettelugemist pidama, mis ta 1845 aasta lõpuni tegi. Juba
warem (1837) oli ta Kaasani ülikooli prohwessoriks kutsutud, aga ta
jäi Tartu. Siiu oli tööd ja tegemist küll ja siinne töö ja tegemine oli
temale uii armsaks läinud, et ta ei raatsinud lahkuda. Pääle selle liikus
loulal salasoow südames: weel mõned aastad arstiks jääda, siis seda
ametit täiesti kõrwale heita ja weel aiuult Eesti keele uurimisele ja
Eesti muinasteadusele elada. Cee soow kaswas iga aastaga seda
kangemaks, et ülirohke töö all terwis nõrkes. Aga ikka ei leidnud
ta mahti wäsiuud olla ega puhata. Üts töö ajas teist taga. Kewadel
1846 kaebas ta iseärauis wäsimuse, uueta oleku, topsuhaigusc üle.
Aga just nüüd ootas teda kõige raskem waew. Koolera ilmns Tartu.
Hommiku kella 7-st kunni kella 1 ja 2-ui öösi oli ta jalul ja hommikust
öödki ei mttud talle tihti mitte rähn. Wahest sai ta paljalt 2 tundi
magada. See andis kõhnale terwisele wiimse hoobi. „Ma olen otsas,
nagn waewalt kaamel otsas wõib olla, nõnda et nõelasilma läbi
wõiksin minna. Lnu ja nahk!" Üksnes waim jäi wärskeks ja elawaks,
ta nalja ei jätnnd ta. „Minn junstel ei ole aega halliks nunna, nad
langewad ennem wälja," kirjutab ta 1849 jälle Kreutzwaldile. Aga
mõte ei lahku ikka weel, et ta weel suure teekouua Eestimaal ette wõtab,
kus ta kõik Kalewipoja mälestusekohad läbi käib ja Kalewipoja laulud
jn jutud üles kirjutab. Aga teine, pikem teekoud oli temal juba jalge
all. 1850 a. jürikuu 10-dal Päewal hommiku wara äratab ta abikaasa
üles: „Wõta tuli üles, juba tuleb!" Ruttu süüdatakse tüüual põlema.
Wereoja wenib suust. „Soola!" saab haige weel hüüda. Tiis on ta
oma elukorra lõpetannd.
Tuur ja sügaw oli lein terwes linnas. 14. aprillil kanti ta
wiimsete hingamisele. Rõuge õpetaja N. Hollmann pidas surnu soowi
mööda hanakõne, mis ka trükis awaldati. Kõne põhjaks pani tn laulu:
„Mis waewab sinu südaut." Lihtue. raudrist tähendab paika, kus
wäsinud teekäija rahu leidis.
Abielusse oli Fählmauit 1832 aastal Henriette Reidemeistriga
astunud, kes Põltsamaalt pärit. Selles abielus süüdis neli poega.
Esimene, Johann Friedrich, suri 2 päewa wana, neljas, Johann Karl,
10 kuud waua. Teise poja, Friedrich Iohauui, sündimise puhul (1835)
kirjutas Fählmann tuttawale uaesterahwale: „Laupäewa õhtu kingiti
meile pojukene. Tõotab tnbliks meheks saada. Üsna tähele pannes
waatas ta oma hälli. Ta arwab küll, et ta wähemalt mõni prints
on were poolest. Ta laseb ka õieti südamest tänada tanukese ja sukkade
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ja kingade eest ja tahab Teie stiele ise suud mida, tui Teie meile
Tartu külasse tulete."
Kolmas poeg, Robert Friedrich August,
sündis 1837. Isa surma ajal oliwad mõlemad elus lapsed lootusrikkad
kasud. Ща kumbki ei ole isa, ema ja sõprade lootusi täitnud. Isa
karistus puudus ja harwa jõuab ema arm üksinda wallatutest poistest
sirgeid mehi taswatada. Mõlemad suriwad ka noorelt. Friedrich
Johann jõi kogemata uimase pääga kihwtist jooki ja suri 16. uoowembrilL870. Robert Friedrich Augusti eluküünla kuswtas juba 6. aprillil
L864 tiisikuse haigus ära. Lesk ema leidis alles 19. aprillil 1 s7 4
surmas leinale lepitust. Terwe pere hingab Tartu surnuaial üheteise
kõrwal sellesama risti Marjus.

„Keha poolest oli Fählmann keskmist suurust, musta werd, pää
kuju näitas selget Soome laadi: mustjas näojume, wäiksed, kawalasti
waatawad, hallpruunid silmad neljanurgelistes, sügawates aukudes, uatukme teraw konksis nina, tugewad, kõrged jalad, suu ümber lehwis sagedasti
pentsik-pilkaw naeratus ja külwas nalja nagu seeui. Haigete juures
käieZ oli ta tõsine, kasina kõuega, wahel tare. Ei iial jäänud ta
seetuudi kauemaks, kui hädasti waja oli. Tuli ta kogemata haige juurest
söõgituppa ja paluti temale klaas teed, siis läks ta harjakalt mööda
ja sõnus:. „ E i ole aega."
„Fählmann oli süudimise poolest eestlaue.
Tall oliwad kõik
Tuuraui rahwasoo hääd omadused, halwadest wiisidest ei oluud temal
ühteaiuust.
litsi iseenese, oma tõrge maimu ja raudse usinuse abil
jõudis ta sellele kõrgele seisukohale, mis temal pärast oli, tui ta kõige
rohkem armastatud arst liuuas oli. — Fählmanni rahwus seletab,
nnspärast tema hiilgaw elutee esiotsa nii waewaliue oli. Sellest tõusis
aga see kasu, et tema mitte nagu haritud rahwaste õpetatud mehed
pimedast pääst wauemaid suuri mehi ei uskunud. Niisugust tuudmist
ja waugistust eestlasel ei ole, nagu sakstel ja prantslastel oma kuulsate
meeste tõttu, sest et eestlastel teaduses weel suuri mehi ei ole. Niipea
tui eestlaue haridust saanud, kahtleb ta tiugimata kõige üle, mis nõndasamati endisest ajast pärandatud ja mida karwa päält ei saa selgeks ja
tõeks teha." Nõud« Dr. Georg Bertram-Schultz, kes muidu tedagi
ualjalt ei kiida, waid häämeelega igaühte torgib, ^'ählmauui aga peab
tema kõige armsamaks mälestuseks omas elus. „Kes sai selle algu-

pikalise, läbi ja läbi auusa mehega, selle anderikka terwisekunstuikuga,
selle rõõmsa lõbutmlbjaga elus ligemalt tuttawaks, ilma et ta soowi
tuuucks, tema warase haua pääle kõige kaunimaid suruupärgasid pauua!"

Kui Eesti rahwas oma paremaid poegi nimetab, siis on Fählmann
alati ka nende hulgas. M i * p ä r a st Fählmann üks rahwa paremaist
poegist on, seda ei oska rahwas selgesti wälja ütelda. Need paar
pisukest juttu ja laulu, mis Ma-rahwa kalendri kaudu rahwa katte
ulatasiwad, ei jõua kellelegi jäädawat tähtsust anda, mida järeletulewad
põlwed weel tänuga mälestawad. Keeleuurimised, mis päälegi wõeras
keeles kirjutatud, ei wõinud iialgi kaugemate ringkondadeni ulatada.
Muiuasjutud ja muinasteadused kirjeldused, mis üleüldist imestainist
äratasiwad, jäiwad rahwale Saksa teele pärast niisama wõeraks ja
saiwad alles meie päiwil ümberpanekute abil temale tuttawaks. Ja
sellegipärast on rahwas Fählinanni üle auustawa otsuse teiuud ja otsus
ou põhjendatud ja õige, et Fählmcnm üts meie rahwa parematest
poegadest on.
Selle otsuse lõimelõngad on Fählmanni a r s t l i k
tegewus
kedranud. Juba üliõplase põlwes audis ta Tartu waestele rohkesti
arstiabi. Eht see küll palju tema kasinat aega ära kulutas, ei wõtnud
ta siiski arstiuõuu ja abi eest iial maksu, waid lükkas iga tasu tagasi.
Ainult harwa ei põiganud ta maksu, kus ta teadis, et andjal tõesti
kerge anda oli. Aga niisuguseid kordasid juhtus wähe, sest kunas ou
waese! kerge auda? Alles siis hakkas rahateenistust tulema, kui prohwessor Erdmann Tartust lahkudes omad haiged, kes jõuukama seltskonna
liikmed, tema rawitseba jättis. Aga see ei kahandanud kuidagi Fählmanni meelt ja H e l d a s t waeste wastu, waid tuli õtse waestele niisama
hääks kui Fählmannile enesele. Fählmanni lahkus ei lõppenud weel
mitte lahke uõuuaudmisega ja rohusedeli kirjutamisega, waid Fählmann laskis waestele ta rohtu ilma hinnata apteegist anda ja poest
elukinnitust päälegi. Tema põhjusmõte oli: Andke, siis peab teile
antama. J a ta ei jäänud selle pöhjusmõttega häbisse. Kui ka esiotsa
sõrmed kukru Põhja puutusiwad, tukkur täideti ikka uuesti ja mida
kaugemale, seda suurema kuhjaga, uõuda et kukru peremees wiimaks
jõuulaks meheks tõusis. Ta pidas aga ülekohtuks, kotkuwoolawat wara
oma kasaks tarwitada. Tema elukord jäi lihtsaks nagn noores põlwes.
Ihnust ei wõinud temale sellepärast keegi ette heita. Ta oli heldem
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kui helde, mida abiotsijad igapäew uuesti saiwad tuuda. See wõitis
rottide südamed. — Pääle selle o s a w õ t l i k m e e l . Sini ta haigetega
ümber käis, ei oluud ta mitte neile wõeras tohter, ivaid sõber ja
häätegija. Ka sääl, kus teadmiuc loppis ja abiandmine enam ei awitanud, kinnitas Fählmanni soolatud kõne ja osawõtlik wiis haiget. —
s i i s tema t e a d u s l i k t u b l i d u s ja t e g e l i k o s a w u s toherdamises. Meie ei ole tüll mitte asjatundjad, waid kordame ainult
asjatundjate otsust, kui tähendame, et Fählmann oma teaduse põllul
üks päämeestest (Koryphäe) oli. J a laialiue lugupidamine ja abiotsijate
hulgad annawad tunnistust, et tema oma teädust ka oskas teoks muuta.
Wõtame kõik seda kokka, siis saame aru, mispärast Fählmann omal
ajal kõigist Tartu linna arstidest mitte ainult tõige kuulsam ja otsitawam, waid ka kõige lugupeetawam ja kõige rohkem armastatud oli.
Ligi wiiskümmend aastat on Fählmanni surmast mööda, aga itta elab
tema mälestus wanakeste südametes, kes teda weel näinud, kustumata
ja wähese kõnega wanakese suu woolab üle kiitusest \a silm lööb särama,
kni sa aga Fählmanni nime juhtud nimetama. J a seda kiitust ja
auuswst kuulutab i g a m e e s , olgu ta faks ehk sant.
Kui suur usaldus Fählmanni wastu oli ja mis Fählmann wõis,
ilmus iseäranis koolera ajal 1848. Fählmann ise kirjutab esimesest
koolerahaigest Tartus: „Pühapäew 25. juulil kutsuti mind Dorchen
Iürgensohm juure. Jäle waade! nägu hall-lilla, silmad sinistesse
aukudesse wajunud, nina teraw, nägu waua ja külm, keel helekollane,
jääkülm, nõndasama hingeõhk, werelöök 115 ja enam, ihn kuiw, jahe,
krambid, oksendamine, hääl kustunud ja kare, arusaamine kaunikene.
Ta oli reede omas niiskes ja madalas aias kõrgete peenrale wahel
istudes päew õtsa kitkunud ja laupäew oma õe Needatzi juures marju
korjanud ja liig rohkesti söönud. Pühapäewa hommiku wara jäi ta
haigeks." Terwe linn ou hirmul. Haigus laguneb laiale. Esmaspäew
jääb Schrammi õllcpoiss Mihkel Tõns haigeks, teisipäew kutsutakse
Fählmann kanbahoowi appi. Ees ja taga peab Fählmauu olema. Neli
nädalat õtsa saab ta waewalt mahti ennast riidest lahti wõtta ja istnb
öösel mõne tunni kosutuseks sohwa pääl. „Mull on aga ta wäga palju
õnne olnud koolerahaigete rawitsemist, mis eest ma küllalt ei wõi
Jumalat tänada. Et rutuline abi pääasi on, siis tegin ma kõigite oma
hoolealustele kangesti kohuseks, kohe ju esimeste märkide juures minu
järele saata — ma ei paneks pahaks, kni mind ü h e l keskööl kümme
korda ilmaasjata kutsutaks, paneksin aga wäga pahaks, tui ma hoinmitu
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hooletusesse jäänud haiget leiaksin. Argadele andsin ma julgust, liigjulgeid sõitlesin natukene, hoolewd wapnstasin unest nlctzsc. Sellepärast
on mind igalepoole aegsasti kutsutud ja tarwitatnd wahendid ei jätnud
oma abi andmata." Aga kõik see lõpmata hool ja töö, mis üksnes abitanoitajate ligimeste pääle mõtles, iial ennast meele ei tuletannd, andis
abitooja tennisele hoobi, mille waZtn abitooja rohtu ei leidnud.
„Vaadakem teda weel kord tema tohlriametis, pangem tähele seda
hoolast muret, mis ta oma töö kallal kandis ! Kui pikkamisi, kui suure järelemõtlemisega jagas ta tõbistcle rohtu wälja, tui ettewaatlik ta oli, enne
kni mõni uus rohi jälle käsile wõeti. J a oli ta korra näinud, mis
imet sügama mõtlemise järele jagatud rohi mõis teha, siis oli tühi töö
temale teist rohtu paremaks kiita: Fählmann mndis omad rohud ära
nagn fõjaülem oma wäemehed. — J a siis pangem tähele, tni heldesti
ta oma haigetega ümber käis: ta oli nende troost, nende kinnitus,
nende nõnnmecs. 5kuhu Fählmann astus, säält pidi jn wägisi häda
ja ahastas ära taganema! Ta oli nende isa, nende tugi, nende wiimne
lootus. Küsigem wanema rahwa käest, kes teda weel on tnnnnd tema
ametitöös ja talituses: sadade kaupa liigub jutte rahwa suus, mis
kõik tema heldust ja ühtlasi kindlat meelt kiidawad. I i a l ei maksnud
tema silmis wacne sellepärast wähcm, et ta waene oli, ega rikas ja suur
tema rikkuse jn suuruse pärast rohkem. Igaleühele ühetasa abi! ja
waluwäheudamist! Tema ei kummardanud mitte kaela rahakoti ees,
aga tõsine häda leidis tema alati käepärast abile. Raha eest, maksu
pärast ta mitte tuuagi sammu kangemale ci käinud kni ilma rahata,
ega tagancnnd pikema kui käigu eest tagasi, kui säält maksu loota ei
olnud. Nõnda siis wõis teistel arstidel õigus olla kaemata: Fählmanni hale meel rikkuwat linnarahwa hoopis ära, kes nüüd tõik kätte
nõudwat, sest kui mujalt ilma rahata saada ei olewat, — f ä h l mann i käest ommcti. Jah, tõsi oli: fählmann jäi oma waeste abiandjaks ka pärastpoolegi, kni temal hulk suurt ja kõrgemat sugu rahwast
arstida oli, kui uhked teda otsisiwad ja kõrged tema kannnl käisiwad.
J a mitu korda on mõni peenikene prona ja mõni suur preili kaua
pidanud ootama ja kord teise järele saatma, sest et fählmann mõne
waese külanaese ehk wiletsa töömehe walusättgil talitses ja järele mõtles.
Tema silmis ci olnud nad kõik kokkn innud midagi, tui hädalised, ühetasa abi tarwitawad — inimesed." ( J . W. Iannsen.)
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Kuldlöngalist koet kudus selle lõime sisse teadminei F ä h l m a n n
a r m a s t a b m e i e r a h w a s t j a k o s t a b m e i e ee st. Missugused
mõjud tegewad oliwad, et Fählmann mitte nagu palju teisi enne ja
Pärast teda oma sugurahwale selga ei pöörnud, waid teda soojas südames
kandis, seda ei tea meie. Wahest ci läinud selgituseaeg, kus palju
inimeseõignstest ja inimesearmastusest räägiti ja julgesti iga rõhumise
wastu wälja astuti, ilma jälgita Fählmamnstki mine mööda. Tema
wastased tõendasiwad alatasa, ta olewat selgitnse usu jünger, rationalist.
Weel Fählmanm hanakõnes püüab õp. Hollmann seda etteheitmist
tagasi tõrjuda, aga meie arwame, ilma põhjuseta. Umbusklik ei olnud
Fählmann koguni mitte. Teda täitis elaw usk Jumala sisse ja kindel
loows tema abi pääle audis jõndil kõiki eluraskusi kanda. Aga kiriklik»
mõednpnn all ei anna tenia usk mitte täit mõetn wälja. Seega ci
taha meie kuidagi Fählmanna pääle kiwa wisata. Ta oli oma aja ja
oma aja nsnwooluse laps, nagn sõber Kreutzwaldki ja palju teisi.
Selgituse usk oma inimesesoo armastuse' aatega on meie arwates sügawasti Fählmanm pääle mõjunud ja temale rahwnslistes küsimustes
iseäranis kanni seisukoha kätte annud. Aga wahe on olemas. Kuna
selgituse aeg rahwuslised waheseinad maha kiskus, kosmopolitismuse
kõrgeks tõstis ja „miljonid oma kaissu" püüdis:
Langegu uüüd ümber kaela
Armastades kõik maailm!
ei jõudnud selgituse wool Fählmanm mitte keelda südamlikku armastust
ja osawõtmist iseäranis selle rahwakcse poole pöörmast, kelle keskel ta
üles oli kaswanud ja kelle rõhumist ta igapäew silmaga pidi nägema.
Et ta ise selle rahwa laps oli ja lapsepõlwes ainult selle rahwa keelt
kõneles, siis ei jäänud tema silm mitte pääliskaudse nähtuse ja kareda
koore pääle peatama, waid tungis sisu sisse, hakkas rahwa hingeelu
waatlema. Ja see hingeelu loõttis wälistest toorustest hoolimata Fählmanni hinge wangi ja muistepõlwe ilnchtcd, mis wõeraste eest kirstu
põhja ära peideti, hiilgasiwad Fählmanm kui omase mehe ees imesäral.
Leekima ajas selle tulukese wärske priiuse õhk, mis Prantsusemaalt kõige
pimedamate nurkadeni wälja woolas ja ka meie kodumaa paremate
poegade paled pani õhetama. 1817 jõudis priius Fählmanm kodukohta, 1820 „tuli priius meile ka." Unt ilukewadet oodati rahwale, uut
ilukewadet ka rahwa waimule. Rahwa waimu nähti hariduse tiiwul
juba taewakõrguseni tõnswat ja ta kodumaa kaaskodanikku ühes kiskuwat.
Rosenplänter trükib juba gümnaasiumidele Eesti keele õpetuseraamatud

walmis; Luce asutab Saaremaal Eesti teele harimise seltsi, Rosenplänter ajakirja: Masing sunnib „Originalblätter'ide" (Algnslchtcdc)
kaudu südafaksu Eesti keelt õppima ja lugema; wanem Oldekop ja
Ruth, pärast Masing hakkawad Eesti keeli ajalehte wälja andma.
Kuidas pidi see kõik elawa nooremehe pääle mõjuma, mis suuri lootusi
rahwa parema käekäigu kohta äratama!
Aga priiuse kuulutamise sooja päewa ja esimeste kewadeliudude
tulemise kannul ei täinud mitte ilukewade õitega ja külwiga, waid rahe
raius ja räitsat kattis wiimse kui lootuse õie. Rahwa majanduslik
elukord ei paranenud kuidagi, waid läks ühtesoodu alla mäge. Üleüldine
waesus, puudus, nälg, meeleäraheitmine tõusis walitsejaks. Hariduse
kasuks ei sündinud pea ühtigi. Kõrgemate seisuste osawõtmine rahwa
teele uurimisest ja rahwa kirjanduse soetamisest muutus pea leiguseks,
mitmeti põlgtufeks. Aastakümned, mis priiuse tuulutamise järele tuliwad,
loeme kurwemate sekka Eesti rahwa turwas eluloos. Mis ime, et
petetud lootused rahwasöbra meele mõrudaks tegiwad. Ta hakkas
kurwade uähtuste põhjuseid wälja kaewama. Mis ta leidis, ei olnud
rõömustllw. Keel ja kiri kuulutas seda maailmale ja ütles lausa suu
sisse ära, uus ütelda oli. Süda ajas paluma, manitsema: Tulge alla
ja awitage!
Nõnda wahest on Fählmanni seisukoht Eesti rahwa wastu tekkinud.
Kirjalikud tunnistused puuduwad.
Pangem seda seisukohta lähemalt tähele.
Meie küsime: 1. Mis arwas Fählmann wanadest eestlastest enne
sakslaste tulemist? 2. Mis tõiwad mõegawennad ja katoliku preestrid?
3. Mis tähendas eestlaste kohta usupuhastamine? 4. Mis mõtles
Fählmann omast ajast? 5. Mis lootis Fählmann tulewikust?

1. Ikka kaebab Fählmann, et Eesti wanema aja kohta ajaloo
Hallikad nii kmwad ja kehwad on. 1843 kirjutab Fählmann uurimise
töös „Über die Declination der estnischen Nomina" (Eesti «imesõnade
käänamisest): „Missugused asjad on need, niis järeltnlcwale põlwele ühe
rahwa täielikust iseolemisest ja iseloomust kuulutawad? Kus selgesti
kirjutatud ajaloo sõna puudub, sääl teewad seda ehitamise ja laulutuusti järele jäänud mälestused, mis meie ajani ulatanud, ja mitme«
sugused asjad, mida mulla rüppe maeti eht kogemata sinna juhtusiwad,
ja ntis juhtumine ehk uudishimu jälle päewawalgele toowad. Mis
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oli eestlaste endine pölw? Kas ci ole eestlastel ühtegi mälestust, mis
teadust annaks nende minewikust? Wandaalide sarnased wõitjad häwitasiwad waua jälgita ära ja asjata pärid nende kasinate kirjatuuuistuste
käest, kuidas siin oli, cuue kui sai, nagu ta praegu on. Ehituse jääuusid
ei ole meie Päiwini ulatanud, sest linnad ja ehitused pidiwad küll esmalt
ja iseäranis laastamise tujule ohwriks laugema ehk wõiijate sunnikantsidele materjaaliks olema. Muinasaja kirjutatud luuletöösid ei ole
Eesti rahwal ette näidata ja kodumaa süles hiugawaid wann asjn
mõistab ajalookriitika ja lahutuseteadus wõcraste omaks, kes ajutiselt
meie raudadel ja teedel käinud.
Aga sellest rääkimata, et häda ja tarwitus põhjamaal ehitusi ehitas, — sellest rääkimata, et luuletööd lauludes ja muinasjuttudes aastatuhat otsa rahwa suus eudid alal hoidnud, — rääkimata sellest, et
Eesti rahwas wabama isetendmise uuel ärkamisel mullapõues leitud
wauad asjad oma esiwauemate omandnseks \aab tunuistama — sellest
kõigest rääkimata peame keelt kõige ülemaks mälcstnsesambaks pidama,
mis rahwa nnnewiknst tunnistab. See paraku uärtsiw keel seisab
uagu suure kunstitöö wäre meie ees. Keelt nimetan ma kuttstitööks — ta ou seda niisama hästi, uagu iga muu kutist. Paabelist
lahkudes sai iga rahwas oma jao kaasa ja tahame seda jagu toore
niatcrjaali arusse panna, siis lõi nüüd iga rahwas sellest matcrjaalist oma
knnstitöö, ilusa ehk wähem ilusa, ja see kunstitöö tunuistab nagu iga
teine kuustttiktudc osawust üles. J a uõuda peame ka meie, kui meie
Eesti, selle kõige seadusekorralisema keele sisse sügawamalt sisse tuugime,
hüüdma: Selle rahwa minewik, kes selle keele lõi, ei olnud mitte tühine, kui
telua teod ka mitte ei peaks olema ajaloo paberilehtede päälc üles kirjutatud." CWaatataE. R. Iakobsou, Kolm isamaa köuet, 1. tr. lhk. 17—18).
Selle keele ilu imetelemast ja kiitmast ei wäsi Fählmanit ära.
Ailtnlt Koidula kõige kauniinatest lauludest leiame saniast waimustust
ja tuld. Keele abil püüab ta ta Eesti miiicwifit päält udu lahutada.
Tema sellekohased arwamiscd on kõnesse: „Über die Dia leete der estnischett Sprache" (Eesti keele uturretest) kokku wõctud. Eesti keel ei
ole mitte Soome keele tütar, nagn Ahrens seletab, waid Soome
keele õde. Eesti algusteel (das Urestuische) oli see keel, mis eestlastel
siis oli, kui uad teistest Sooiue sugu rahwastest lahku laksiwad ja praegustesse asupaikadesse rändasiwad. Et nad kõige kaugemale õhtn poole tunginud, siis uimetasiwad uad oma uut kodu
„Eestmaaks." Maa, kus setini nende püham paik ja Jumala knju seisis.
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sai neile Permiks = Päramaaks, maaks, mis kõige tagapool seisis
(das hinterste oder letzte Land). Ainult Tallinna murde rääkijad on
päris eestlased. Tartu murde rahwast peab Fiitzlmann liiwlaste iilejääuild hulgakefeks. Liiwlafeb olnud arwurikas rahwas Wäina kallastel
ja Riia lahe rannal kunni Pärnuni. Lätlased seisnud nende kasu
all ja elanud kaugemal mannennaal liiwlaste naabruses. Liiwlased
pidanud esimese Saksa päälekäimise tormile wasta panema. Palju saanud õtsa. Lätlased heituud sakste liiki ja tunginud liiwlaste küladesse, kes eest metsadesse peesu läinud. Sakste lossid kinnitanud uut
lätlaste omandust. Ikka kaugeniale põhja poole aetud liiwlasi, kunni uad
Ugauia eestlased eest ära tõrjunud, ise lõuna poole Emajõge elama asunud ja aegade jooksul Tartu eestlasteks muutuuud. Tartu murre ei
olewat muud, tui Liiwi keel. Juba warem oli Laiuse õpetaja H. ®.
von Iannan püüdnud näidata, et Liiwi keel õieti Eesti algusteel olewaiki. Liig suurt wahet ci leia Fählmann Tartu ja Tallinna murde
wahel siiski mitte. Wahe wähenenud seeläbi, et wanemal ajal õpetajäte jumalateenistuse raamatnd käsikirjades käest katte käinud, edasi laeuatud, muudetud, paraudatud, mõlemate murrete sõnu ja wormisid sisse
wõetud. Meie teame weel rohkem kui Fählmann. Ioatnu Rossihtiiuse
kirjade eestõites uäitasiu ma, et wannuad Tartu murde raamatud muud
ei ole, tui Tallinna keelsed üutberpaitekud, mida pisut Tartu nturdega
solgin. Et liiwlased Tartu eestlasteks шштшио, ei usu meie päiwil
teegi, Fählmann aga otsib oma arwamisele weel teisi tngesid: „Eestlased elawad külades toos, tartlased pea ainnlt üksikutes taludes. Eestmite on rikas laulude ja muinasjuttude poolest, Emajõe ümberkaudne
maa on temal klassikaline maapind, nõnda et isegi kangel elaw järwlane ja Wirulane waimustusega Emajõest kõneleb ja laulab ja iga asja
tema kallastel tunneb. Tartlasel ei ole laule ega jutte, mis iseäranis
Emajõge ja tema ümberkaudset maad mälcstaks." Ka muidu ci pea
Fählmann tartlastest ega Tartu keelest suurt lugu. Et Tarm kirjamurrak Tallinna kirjakeele sisse peab ära uppuma, on Fählmanni seisu-

kohast iseenesest mõista.
Tallinna murde iseäraliste omaduste uajal harutab Fählmann,
et wanad eestlased hariduse poolest soomlastest kaugele ette jõudnud.
See ci olewat ka mitte ime. Eestlased puutunud muu Euroopaga rohkem kokku kui teised Soome sugu rahwad. Sedasama tõendab ka Fählmann Eesti muinasusust.
Muinasusu riismeid leidnud Fählmann
iseäranis Järwa- ja Wirumaalt.
Säält saanud ta maailma loo-
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miseloo, sääl, nimelt Ebawere mäel, olnud Taara ülem auustannsepaik.
Taara usast seletab Fählmann edasi, et eestlased juba enne ristiusu tulekut
ainu jumala auustajad (monotheistib) olnud. Eeda wanad soomlased
ci olewat olnud. ЫаЬ hoidnud valjujumalate kunnnarbamisest ristiusu
tulemiseni kinni. Jumal oluud üleüldisem nimetus, jumalus, mida
ta teistele olemiside antud: raha ou tenia jumal. Soua Jumala tüwe
olewat jume = tugewus, wägi, jõuu märk, jõun puna näus. Jumetu —
ilma jõnnta; ära jumetuma = hirmu pärast lõdwaks minema, kahwatämä. —al olewat sõnasünnituni lõpp ja Jumal tähendawat jõuurikast,
Wägewat. Ni^tiusu toojad walinud ristiusu Inmala nimetuseks ennem
sõna Inmala, et mitte ülema jumala Taaraga ta mitte tema tecnisüist
alal hoida. Nagu asjatnndja ise aru saab, läheb Fählmanni seletns
sõna „Jumala" süudiuüsest Castroni arwamisest hoopis lahku ja läheneb tähtsalt Budenzi ja Sctälä nnrimistele.
Edenenud teadus ei jäksa mitnt Fählmanni tõendust euani õigeks
pidada, aga omal ajal oliwad nad tähelepanemise wäärilised ja on
praegngi weel nürijale kasnlitnks materjaalits.
2. „Must märk seista ajaloo raamatns, kus esmalt Saksa jalg
Eesli pinnale astus. Seisnse, rahwuse ja nsn walearwannstega
(Vorurtheileu) tuliwad sakslased meie maale. Rmitel pidas cuuast
mõneks ülemaks olemuseks eestlase kõrwal, keda ta rööwis ja oma weoloomaks tegi. Linnad jäiwad rahwale ja maale ilma tähtsuseta.
„Saksa keele ja auusa sündimise" nõudmised tegiwad eestlasel wõimatuks
linna haridusekohtadcst ja käsitööst ja kauplemisest tnidagi |ofa wõtta.
Aastasadade jooksnl oli sakslasel korda läinud eestlast elajaks alandada
— mispärast iseoma teo üle tarwis imestada ehk kaewata? J a preestrid?
Taara teenistns kaotati waljusega ära — mis auti rahwale selle wastu?
„Kroouikakirjntajad ehmatasiwad, et wanadcl eestlastel ristinsk ei olnnd
külge snndinnd (angeboren)." „Mis katoliku waimulikud rahwa seas
toimetanud, ei tea ma mitte — jumalatecnistnst peeti Ladina keeli ja
400 aasta sees Meiuhardist Kettleriui pandi ehk wahest 2 Eesti raamatnt
kirja. Mis ime, et waene, mahajäänd rahwas nende wäheste raasnke^te
külge oma hinge stdns, mis tema wanast usust oliwad üle jäänud.
Wana Taara teenistns käiwas kokkn ja usk muutus ennast wäiklaseks
ebausuks tagast, kns cbakujnd ja wiirastused elntsesiwad. J a sinna
junre tnli weel rohkesti Saksa lisandnst. Kui Palju ou sellest ebausust
(mis Böcker omas raamataa kirjeldab), eestlaste oma? Kui palju on
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sakstelt eestlaste poole läinul» ? Ma tunnistan, sarnaseid narritempa
ka sakslaste juurest leiduud ja ka siin ja sääl sellest lugenud olewat.
J a ütleme, kõik oleks eestlaste päralt, — niis kahjn tõuseks sellest ristiusule ja inimesearmastusele?
Need ilmasüüta lapselikud arwamised
wõtaksiwad ristiusult wähem tema wäest ja jumalikust olemisest, kui nii
mõni mõttcwa^tane tiriknõpetns, mis inimesed üles leidnud. Rahwa
walgustus (Austläruug) oleks need petsikud arwamised ammu juba ära
peletanud, tui aga sakstel eestlaste walgustamisega tõsi taga oleks olnnd."
Nõnda Fählmanni otsus katoliku ajajärgu kohta, mis raamatus Seriptores
гегшп Livonicarum lhk. 681 lugeda oit.
Uus usk ja uue usu haridus ei mõjunud ka Eesti hariduse ja
keele kohta kosutades ja kaswatades, waid ennem häwitades ja kahandades.
Ühes kõnes (Über die Dialeete in der estnischen Sprache) tähendab Fählmann
niisama karmilt: „Saksa wõitjate mõju eestlaste pääle ei olnud mitte hää
(wohlthätig). Waba rahwas sai orjarahwaks, kõik wana haridus kadus
käest ja eestlane alanes oina isanda tööloomaks. Saksa suuuiwalitsuse
aastasadadel ei wõinud keele edust juttu olla, küll aga tagurpidikiskumisest. Isegi ristiusul ei wõinud keele pääle mõju olla, sest et katoliku
ajal eestlaste ristiusk pahem (ärger) kni halb paganausk oli, sest Pääle
ristimise ei olnud midagi, mis eestlast ristiusu külge köitis, sest jumalateenistust peeti Ladina keeli, üksikute hiugede eest ei kautud hoolt, ja et
ka ewangeliumi usk Eesti keelt ei ole muutnud, näeme sellest, et jumalaleenismse raamatud solgitud Eesti keeles kirjutati ja seda ka weel
praegu sünnib."

3. Ewangeliumi usu mõju ei wõinud esiotsa sügaw olla. Uus
usk sunniti niisama pääle, nagn wanasti katoliku usk. Et isandad
ewangeeliumi usku heitsiwad, pidiwad ka orjad ewangeliumi usu wastu
Wõtma: cujus regio, illius religio. Kelle maa, selle nsk. Alles
aegamööda hakkas ime usu akna läbi pisut walgust meie rahwa hingekambrisse wiltsnma. Aga aknaruudud oliwad tahiuatauud, uue usu
õpetajate keel waewaline ja peaaegu arusaamata. Wähehaawal ja
segaselt tungis õpetus rahwa setka. „Eesti raamatuid trükiti, millel
keel oli, mida terwete ridade kaupa, terwetes lausetes waewalt Eesti
keeleks wõib tunnistada, mida meie aga niisama hästi Siiria ehk
Äialabari keeleks wõime pidada. Piibli ümberpanek ilmus auusas kujus.
Mõne aasta pärast oli keeletundmine nii taswannd, et edasijõudmise
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üle õigusega peama imestama," tunnistab Fählmann. Sellsamal ajal
Halamid ta õpetus paranema. „Koolid on tõusnud, õiged arwamised
usu kohta sügawamale wnginud, eestlane ovkab lugeda ja kirjutada ja
saab cluolekust paremine aru. Õpetajad ou seda eestlastele kõik pakkunud.
Põhja sõda jättis nende hooleks rüüstatud maa, toore rahwa, kes
kibedamate elutmgimistega heitles. Lühikeses 136 aastas ou uad õtse
imet teinud, enam kui kellegi muu maa waimulik seisus, kus juures
neil tüdinemata ja järeleandmatu takistustega wõidelda oli, mis teised
seisused walmistasiwad." (Scipt. гегшп Liv. lhk. 682—683.)

4. Oma aja kohta teeb Fähliumrn hoopis käredaid otsust. Ainus
paik, kus rahwale walgust soowitakse ja püütakse, ou tema meelest öpetatud Eesti Selts. Eudiue sool, kirik ja õpetajad, ou tuimaks läinud.
Esimeses kõnes, mis Fählmann kni Õpetatud Seltsi president aastapäewal 1844 pidas, ütleb tema:
„))iahlua keele tnndmist ja harimist edendada on üks meie seltsi
otstarbetest. Üks seisns on meie maal olemas, kes püha kohuse oma
pääle oi: wõtnnd, et tiad rahwa õpetajad (Lehrer des Volks) он. Ilma
aegu oleme õpetajaid kntsnnud, et nad meie otstarbetest osa wõtaksiwad.
Sell tungimise ja rõhumise ajal — kus ou need mehed, kes rahwa waimu
ja tema keele ou katte saamid, et õuuistuserikkalt segadustele wastu
astuda, mis meid hukatusega ähwardawad? Kus ou Masiugi järelkäijad, kes sõna tõsises mõttes rahwa õpetajad on, nagu tema seda oli?
Aeg ou jõudttud, et surnud Masiugi käest seda ülekohut audeks palutakse,
mis elrnoale Masingite tehti. Masingi kirju peame uurima, et rahwa
ja tema keele waima mõista ja abinõuu tundma õppida, knidas rahwa
waima ja südame pääle wõib õnnistuseritkalt mõjuda. Tema hääl kaons kuulmata, nagu hüüdja hääl kõrbes. Rumalus mõnitas wäliseid
wormisid ja kahtlastas, kas tema keel ka õige olewat, kaita ta waimu,
kes ueis wormides puhus, mitte kätte ci saamid. Kadedas takistas tema
Mõju rahwa Pääle ja rahwa süda paiidi tema eest lulkn usuarwamiste
läbi, mis Walitsuse ohjad oma kätte wõtsiwad, mis aga aegade jooksul
mitte õttnistnst ei toomid. Eluwäsinud rauf pidi kurwa tuudmisega
hauda minema, et kõik tema häätahtlikud püüded rahwa kasuks mõistniata ja takistuste taha kinni jäiwad ja et mitte teegi tai tema taoline
jän'ltlllija tema jalajälgedesse ei astunud rahwakeele uurimises ja tar-
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Witlunises. Ainult 12 aastat on mööda, et toma luudkoudid mulla
rüpes hingawad ja juba on tema kirjad peaaegu unustatud."
„Kuidas on aga lugu nende keelega, kes Masingi keele ühtelt tagasi
lültasiwad ja weel praegu ära Põlgawad? Onnis Hueck palus ühte Eestimaa õpetajat, et ta ommeti ta omalt poolt Eesti keelt täielisemalt hakkaks
uurima ja oma uurimise wilja Õpetatud Seltsile teada aunaks. Kostus
oli: kõige parem Eesti keel olewat Piibli keel; selle õppinud ta kätte
ja saawat, Jumal tänatud, temaga läbi; uurimised olewat tema meelest
hoopis üleliigsed ja — oma wahel ütelda — ninakas edewus (vorwitzig)".
Oma „lõdwa" aja kirjandusest räägib Fählmann suure põlgtusega. Keel
ei olewat niigi hää kui Piibli keel, ehk küll keeleteadus Püha kirja
ümberpanemise ajast saadik suurepäraliselt edenenud, waid laugewat ühe
warema ja alama astme pääle. Uuem aeg ei jõudwat midagi kirjutada.
Trükitavat waua puudulise raamatuid, mis juba 200 aasta eest ilmuuud, muutmata ära eht tõlgitawat wiletsaid Taksa töökesi (Machwerke)
toorel kujul ja mõtteid pahupoole pöördes Eesti keelde, mis kedagi ei
õpetawat ega äratawat.
JEfltit rahwakirjade eesmärk olgu uimelt
rahwa õpetamine, rahwa mõistuse harimiuc." Zeda sihti ajawat Öpetatud Eesti Selts taga ja püüdwat oma Ma rahwa ttalcudrit hästi
tuumaka ja õpetliku sisuga täita. J a tõesti leiame täheudatud tähtraamatutest palju mõnusat lugemist, õpetlikta kirjeldusi, äratawaid seletusi selleaegsete paremate kirjameeste sulest. Eesotsas Fählmann ise. „Aga
meie tegewus rahwa hääks on kalendriga ta otsas. Wabaudamisels ou
meil küll mitmesuguseid Põhjusi. Esmalt ususegadused. Aga meie uäcme,
et ususegadused teisi mitte ei ole keelnud sarnase ettewõtmiseaga, nagu
meil nõuu oli, tulla. Teme wabandusi põhjus ou see, et rahwa waukuw ja köikuw iseloom osawõtmist on kitsendanud. Aga selleks ci ole
mitte parast aega ega sünni meile Wiimaste süudmuste järele terwe rahwa
üle armastuseta otsusi teha. Rahulise tähelepanija meelest muutub nüüd
jnba otsus hoopis teiseks. Waljust ja wildakast otsusest terwe rahwa
kohta on ka neil süüd, kes rahwa teelt, kombeid ja päälesunnitud eluwiisi ei tuuue, waid kes üksikute tähelepauemivte järele üleüldiselt otsustawad. Tõele jõuame palju lähemale, kui meie need otsused õtse kõik
ümber pöörame. Kolmaudaks wabauduse põhjuseks nimetatakse keele
raskust. Jah, tõesti ou Eesti keel keeruline. Aga ka raskustest saab
püsidus wõitu. Kui wähe aga meie päiwil Eesti keele õppimisega waewa
uähakse, uäitawad uuemad rahwaraamatud. Hää tahtmiue ei aita weel
ja pääle täielise teelctuudmise ou ka kommete, wiiside ja tarwituste
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tundmist waja, et rahwaliklllt ja mõjuwalt rahwale kirjutada. Kui
kargele taha oleme meie oma esiwancmatest jäänud! Wana Masing peaks
oma cmuwäärilise pää hauast tõstma ja hüüdma: „Kiill ma teile uäitau!" Aga eks ole Masingi kirjutatud rahwakirjad olemas, et ueude
järele ennast harida? On küll, aga meie õrna südametunnistusega ajal
on niisuguste hirmsate asjade pärast nina nirsis — neid on, kcetser
kirjutanud."
„ N i i wiletsalt oleme meie ette walmistatud, kuua salaja ja awalikult meid hädaohud ähwardawad," kaebab Fählmaun 1844. Rohkem,
Palju rohkem peaks süudium rahwa keele harimiseks, rahwa waimu walgustamiseks, rahwa elukorra paraudamiseks. Wõetaks hariduse abil
rahwa silmade eest kate ära, siis ei tormaks ta enam pimedast pääst
hukatuse sisse; kergitataks rahwa põlwe wähegi, siis ei suuuiks häda
euam mitte tui piitsaga rahwast kõiksuguseid wale jutte uskuma.
Nüüd aga kuruawad ihulik puudus ja waimu pimedus rahwast.
1819 a. Tstlursthwst seadus lõi rahwa tiudlama elukorra põhja
alt ära. Lõppewa aastasaja algnsel tunti clawalt ära, et pärisorjus
häbistaw ou pärisorja pidajale ja pärisorjale. Priikslaskmise kaudu otsiti
paranemist, aga paraneuiise kulud pidi pärisori kaudma. Pärisorjus
tegi pärisorjale suudiwaks kohuseks, et ta piuua külge p i d i jääma,
kuhu pärisorja peremees tema kinnitas. Pärisorjus andis pärisorjale
aga ka õiguse, et ta sell pinnal t o h t i s elada ja w õ i s elada, kui ta
wakuraamatu nõudmised täitis. Priik<'laskmine kaotas kohuse, aga wõttis
ka õiguse. Isikliku priiuse pidi talupoeg kõige raskemate ohwritega
ostma. Ta pidi maa õiguse ja kindla elukorra lootuse käest andma.
Isiklikult tehti ta priiks, majanduslikult tehti ta hullemaks orjaks.
J h u orjuse asemele aeti t e o orjus temale kaela. Ühest orjusest sattus
ta teise. Rahwas wõis priilt minna, kas wõi surma) mõis wõis priilt
talule nii palju tegu selga ajada, et talupoeg euam ei saanud elada.
Et inimesel see tühi komme on, et ta süüa tahab, siis oli ta sunnitud
mõisa käest maad wõtma, kui orjus ka hinge kinni mattis. Ega aastakene kedagi ci surcta. (5i jõutud wastu, weerdi Jüri päcwal jälle edasi,
edasi ikka allapoole wiletsama järje sisse. Talupoeg elas nagu lind oksa
pääl. Et maa kohta temal wähemat õigust ci olnud, ci ka pikemat
kontrahti, mis maksis siis maa ja maja eest hoolt kanda! Kui noor ihnpriius aastate poolest täisealiseks meheks oli sirgunud ja 25 aastast
juubelit oleks wõinud pühitseda, ei olnud kellelgi himu juubeldada.
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Talupoja põlw oli wiletsani tui enne, talupoja elukord oli „meeleäraheitlikuks" saauud, nagu Fählmann alati tõendab.
Kutsume tuuuistajad ette.
Tarto- ja Wõrro-ma rahwa Kaleudris 1841 kirjutab üks Wõru
poolue mõisaomauiki „Halwasti peetu uiuk walsid talu-asemid uäcme,
paraku Jumal, wäga sagede. Mitmau paigau om waiste uiuk kehwa
talude arw suuremb kui hää uiuk uõuuta talude arw. Säärauc saut
talu om jo kawcst tutta omist laguunist uiuk kotkuwajuuuist hoouist,
mes osast katkeuu katusega ehk kohalt ilma katuseta omma, korratu aia
uiuk kasimata muruga, kuu põllutöö riista põhu uiuk asu-huuuitide all
Wedelewa. Sääl uättas lätsi pool alaste musta, ärakatteuu hammc
wäel istwat; zea zougiwa murru. Käiw om sisse sadauu uiuk kokku
wajuuu uiuk wäikese» kartohwli- uiuk oa-aiau omma looma haina sisse
ära uppunu. Üts osa nurme om puusta; röa omma arwa nink wäikil
päiega, kaste- nink robi-hainatfe nink kahru-karatse; tõuuwili omma hädast
hädast haina sissest nätta. Kesanurme pääl om peremees oma wäikese
kõhetu hobuse poolel söömaajal eest wallale laskun, et see kaugamba
adra eeu es jõwwa hõljuda. Sääl uärip siis see jõwetu clai põllu
weereu häma uiuk peremees om senni kõtnli mernn; — mõtsmaa omma
ammust ajast paljas ajetu nink sääl ei ole muud uätta kili paljast uiuk
äralahjuuu söötu; uiidu omma mätligatse nink paijn-wõsnga ära kasuna.
Sügisel ei jõwa peremees enamb kni ennegi üte wäikest osa omast wõlast walla-magasini ära mässa. — Egaüts tijap, määrane õuuctn ots
sääratse majapidamisele tulep ja knis õnnetu sääratside waiste peremeeste
nink neide naiste ja laste elnkõrd nink põli om." Niisuguse musta
pildi maalib mees, kes oma ütlemist mööda „esi nelikümmend ajastaiga
mõisa pcrrispidaja om nink tema süda tnikab weel niisama annust telje
wasta, kui enne tema noorel eal." Ühed leiawad karwa loo põhjnse
sellest, et „mõisa orjus on ülisuur uiuk rauk," teised ütlewad, et talupojad „mõistmatumal uiuk rumalal wiisil maja pidawat," kolmandad
kaebawad wilja hutkamiuemise ja karja ilma üle. Nälja-aastal 1841
kirjutab Krentzwald Opetatad Eesti Seltsi kalendris: „Inhtils wiimsil
möödaläinud aastail meie maal sagedasti wiljaäpardnst, jaolt sest, et
mõni kord põudne ehk sadune ilm ehk warane külmahärmatis suiwiljale,
mõni kord pakane talw rukkiorasele kahju tegi; jaolt jälle sest, et aastaastalt rahwa kehwus suuremaks tõusis, misläbi ühel pool sõnniku pnudus, teisel pool wäsinud, rammetu töölojus korralist põllu kostitamist
ning harimist ära keelas. Sellepärast parakn Jumal mitmil paigal
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rahwast nägime, Ш oma ärakurnatud põllumaid pisut adrasahaga läbi
sörkis, seemet otsegu sea tuhuismaale riputas ja niisama waest wiisi
mulla sisse siblis, kus mättad ja umbrohi orase ära lämmatas. Mõiriuciad korjasiwad haoraagu kokku, mis sõuuiku asemel maapiuuaga
põllul ära põletasinmd, ehk wedasiwnd laudas põlcuud sõuuikut, millel
sugugi enam rammu ep oluud, nurme pääle. Sinua juure tuli weel
hiline mahategemine, tui külwiaeg juba ammu mööda oli läiuud, mis
läbi rukkioras sügisel ei jõuduud juurduma ega suwewili enne külmahärmatist
küpsema. 5t'ehwal oli seemne puudus, mõuel ep oluud adra-ettc paudawat ja mitmel muul süüdis asi hooletuse läbi." Nimelt hooletust
heideti talupoegadele mõjuwalt poolt ette ja peeti laiskust puuduse
põhjuseks. Kuuldi kurjustamist nagu: „Miks ci ole need elajaloomad
(Bestieu) oma põldusid paremiue harmud?" Hoopis teisiti waatas
^ähluiauu asjaloo pääle. Omas käsikirjas „Mein Streit mit Nolkeu"
(Minu waidlus Nolteuiga 1842), mispärast waiclust tohe üles paudud,
tõukab ta hooletuse ja laiskuse süü kostmised täie hooga tagasi ja ütleb
Luuuja paruuile: „Lubage, Teie teate wäga hästi, et utiucwal suwel
(1841) hää aeg uii lühikeue oli ja uue töökorra Põhjal pidi talupoeg
kõik oma jõuu kokku wõtma, et mõisa wäljad ära harida, ja kui ta
järjega iseoma töö kallale jõudis, oli hää aeg otsas. Tema seeme
mädaues alalise wihma pärast mulla sees ära, enue kui ta sai üles
tõusta." Aga selle wastu kinuitab parun Nolckeu: „Kas ci ole meie täies
õiguses? Kas oleme meie rohkeni nõudnud, kui seadused ära määrawad?
Kui talupoeg sääl juures läbi ei saa, kas see meie süü on?" Kuid
1819 a. Talurahwa seadus ei määranud ühtigi maksusid ja orjusid.
Määramine jäeti põllupiuua peremeeste woli alla ja seda määramist ei
pea ^ählmamt parajaks ega õigeks. „Teie ütlete, talupoegi ei rõhutawat. Talupoeg ütleb, et ta oma elukorda kuidagi ei suuda wälja
kauuatada. Kellel ou õigus? Eesti talupoeg on kõige wähefemaga
lcppiw inimene maailmas. Ta ou rahul, kui ta oma rohke töö eest
igapäewast leiba saab. Aga seda temal ci ole. Tema wäljad scisawad
tühjad ja ta läheb hirmsale kewadele ja suwele wastu." (Kirjutatud
1842 aasta algul). Juba sügist 1841 kardetakse üleüldist uäljahäda.
Kreutzwald kirjutab Tarto- ja Wõrroma Kalendris „Leiwast ja leiwajätkust" ja õpetab liiwa-, nõmme- ehk põdrasamblaid leiwajätkuks tarwitama. Kui ta pisut hiljem Õpetatud Eesti Seltsi uimel „Sipelga"
esimese aude kirja paneb, annab ta rahwalc, „kus enamasti iga kewadcl
nälg liiknmas" nncsti uõuu, „põdra- ehk nõuimesamblaid" tarwitnselc
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Wõtta. „Selge leiwa sööjaid ou meie maal wähe leida, suurem hult
lisab Hanauatega leiba, ommeti ei ole hagaual mitte seda wähematki
rammujätku sees. Miks uiisugused kehwad mitte põdrasamblaid leiwa
sisse ei sõtku?" Wõru liuuas laskuud „auus raeherra Steiu palju
seesugust uõmmcsambla leiba teha, mis mõuda nädalat igapäew hulga
rahwale wälja jagati, ja inimestele õpetust auti, kuidaniifugust leiba
pidiwad tegema". Aga m i s rahwas wõib samblast elada? Niisugused
nõuud ei sumbutauud häda, häda juur tuli wälja kaewata, teoorjast
kaotada. „Talupoegade wäga rõhutud, ma tahaksiu ütelda mecleäraheitliku elukorra kergitust ou tarwis," näeb Fählmann selgesti ja tuuuistab
julgesti. „Antagu neile ka weel rohkem, tui silmapilk uõuab. Kui
rahwas ka paljalt hääst tahtmisest aru saab, et tema elukorda tahetakse
parandada, juba sellest saab, et teda waigistada." Rahwas ou rahutuks
lööuud. Rahwas on mecleäraheitmisel. Rahwal rippub hing uagu undiga
kaelas. Häda ajab härja kaewu, häda süuuitab kõiksuguseid mõtteid.
Et aga ihulikku põlwe wähegi paraudada, ou rahwas walmis kõik käest
andma. „Mxeie tahame kas wõi paganate nskn wastu wõtta, kui meid
aga sellest põrgust päästetakse," ütlewad talupojad Fählmann! tõendnst
mööda. Et rahntnid waigistada, käiwad karistusewüesalgad (Strascommandos) maad mööda ümber, aga sellest ei looda Fählmann
waigistust. „Nii kaua sui tali kestab, leitakse weel inimesi uende
majadest. Aga talwe järele tuleb ükskord kewade — kas ei põgeue
rahwas siis metsadesse peesu — kes wõib neile seda pahaks panna ja
kas ei ole seda mullu sügist Pühajärwe! juhtunud? Ia'ütleiue, inimestel
on metsades meelt mööda, mis korratud olekud tõusewad siis terwel maal?"
Fählmann soowib järeleandmist, leplikku meelt, kergitust, ohwrist, „et
jälle rahu ja julget elu jalale seada," aga üts tähtis Liiwimaa estuik,
parun Nolcken, ütleb Fählmannile suu sisse: „Sääl on teisi abiuõuusid.
Meie toome weel Wene pajouettisid juure. Waljust peab tarwitatama,
täiesti armnandmata waljust, meie oleme alles — Jumalale täuukiitust
— oma kõige paremas õiguses. Ei taha rumal rahwas oma ülekohut
mitte ära tuuda, küll siis malgad mõjuwad. Küll nad siis armu
paluwad." Aga Fählmauui seisukoht on hoopis teine: „Ei tahaks
järeleandmatu waljus mitte tõlbada, et waigistada ja lepitada. Usaldust
ja ligiuemist ei wõi malkadega sisse tagada. Seda tuutaksc ära, kui
see liig hilja on." Fählmann ae>tub uagu ta ise ütleb, „iuimesearmastüse (Menschlichkeit) seisukohale" ja küsib uuesti: „Mis tahate teie s i i s
Waljusega?" Wastaseks saab ta kõrgelt herralt: „Iuimesearmastns?
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Mis on meü weel eestlastest hoolida? Nad on endid meist lahti
ütelnnd ja meie ütleme endid kah neist lahti. Meil ei ole nende hääks
miskisnguseid kohustnsi. Las' nad minna ja paremat maad otsida!
Nad on endid meie wastu waenulitnlt seadnud, meie oleme hädakaitse
korral. Wägiwald wäewalla wastu! Mingu nad, küll meie teisi talupoegi leiame." Hingemaa mõte ou juba tärkamas, wäljaräudamise
kurwad jooned musteuewad taewapiiril:
Wennab, sõbrad, lähme ära,
Lähme ära siit!
Weuemaale wirutagem,
2ääl meil isamaa;
Saamarasfe sirutagem,
Sääl meil hingemaa!
Ahastades hüüab $&f)lmomn: „Mõtelge, mis teie teete! Ka*
tahate tõesti rahwa maalt wälja tõugata? Kas teil sellest mõnda
kasu on? Missuguuc teine rahwas, mida teie siia wõiksite tuua, oleks
töökam ja lepiks loähemaga, nagu just eestlased, ja kas ei pea teie oma
uutele talupoegadele järele andma ja nende tingimisi täitma, et nad
wõiksiwad läbi saada ja elada? Mis teie waestele eestlastele ei taha
lubada, seda peate teie teistele andma. J a mis oleks see, mis tarwis
waesele rähmale auda, et teda rahule saata? Kas ei wõiks palju asjn
olla, mis mõistlikul kopikatki ei luaksa ja eestlasele äraiuõetmata suur
häätegu wõiks olla?"
Meie meelest on, nagu kuuleksime juba pohlakate ja leedulaste jalaastumist ja Eesti ajakirjaltduse wasüiwaidlemist täuawu kewade.
Rahwa walitscjad aga ci näe miskisugust häda. Rahwawäljaräudamise
mõte on nende meelest kailgekaelsuscst ja ei tea mis kurjusest tõusnud. Ainult
Fählmcnm uäeb sügawamalt ja toob õiged põhjused walge ette kui ta parun
Nolckenile ütleb: „Nimetage mulle rahwast, kell armastust ei oleks isamaa
wastu? Kas ci ole eestlasel südamlik poolehoidmine oma piima ja
mulla ja oma isamaa poole? Kas ei ole teil tihti ja tihti wõimalit
olnud pisaraid näha, kui teda tema isa kohast wälja aetakse? J a uüüd
meie päiwil ärkab korraga ja üleüldse soow rahtoa keskel, kodumaad
maha jätta ja wõerasse paika räuuata, kõrbe minna, et temal, nagu
ta ütleb, ta üks omandus oleks. Kas ei pea rahwa elu seisus meeleäraheitlik olema?" Wäljaräudamist, mida Fählmann kardab üleüldsets
miucwat, ei soowita ta siiski mitte, waid hoiatab selle eest nagu tule
ja kõige suurema õnnetuse eest, nagu sõber Kreutzwalbki: „Kas ci ole
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eestlane tõik ära kaotanud kui t e m a o m a i s a m a a maha jätab?
Kuhu ta läheb?" Wastauik hüüab: „Teinepoole Peipsit Wenemaale!"
Fählmann: „Hääkene küll, tema läheb teine poole Peipsit Wenemaale,
üks sinna, teine tänna. Wõib olla, et siia ja sinna ka Eesti küla
ehk Eesti kogukond asub. Mõtelge siis selle wiletsuse pääle, milles
rahwas pead elama. Omawolilifdks ei wõi nad mitte jääda, neist
saawad aegamööda wenelased. Aga tuletage siis kõike seda õnnetust meele,
mis rahwal ees on, mida sunnitakse teise rahwa sisse ära kaduma.
Mitu inimesepõlwe ei pea mööda minema, enne tui wõeras keel, wõeras
ust, wõerad kombed enestele kodaniku õiguse muretscwad ja enne kui
Wene rahwas ueid tõesti oma wendadeks peab ehk nendega mitte enam
pilgates ja põlates ümber ei käi? Mõtelge, et teie wäljaajamisega
enestele häädiegu ei tee ja et teie eestlased igatpidi ja igatahes wiletsaks,
piirita wiletsaks teete."
Fählmanm julge ja osaw eestkostmine ei kauuud soowitawat wilja.
Erakondlikku seisukohta ei wõinud teegi temale ette heita. Kaswatuse
ja hariduse pärast peeti teda nõndasama saksaks, nagu päris sündinud
sakslasi. „Sakslaste õgijaks" — kui seda inetut soua tohime suhu
wõtta ja kui seda inetut elukat Ülepää ou olemas — ei ole teda keegi
nimetanud. Dr. Bertram-Schultz kirjutab (Dorpats Größen und Typen
vor 40 Jahren): „Ehk küll oma kaua ja raskesti rõhutud sugurahwa
soe sõber, tundis Fählmann siiski sügawalt ja tänulikult Saksa hariduse
õnnistusi. Ta ei puistanud mitte nagu poolharitud rahwuslise seas
wiisiks, last pesuwecga tükis wälja." Ka Fählmann ise ei tea teiseti,
et tema niisama saks on nagn sõber Hueck ehk Sachseudahl. Omas
kõnes „Die Sage oom Kalewipoeg (Kalewipoja muinasjutt) jutustab ta,
kuida kord Piibe noored mehed tema „kui wõera ära tunnud Saksa
haisust," ehk ta küll „ueude seltsi astunud kui ka mitte täiesti rahwariidis ja rahwa kombel, aga ommeti neile liginedes." Omas kõnedes
ja kirjades ei tee ta enese ja teiste Õpetatud Eesti Seltsi liikmete wahel
wähemat wahet. Rahwusline küsimus muus alles: inimesi jagati
haritud inimesteks (Teutsche) ja harimata inimesteks (Undeutsche), keeli
Saksa keeleks ja talupoegade keeleks. Kuna Fählmann üheltpoolt oma
aja arwamiste kammitsas kinni on, et igaüks, kes Saksa haridust maitsnud,
ka saks ou ja sakste setka ära kaob, ei jõua ajaarwanüscd tema waprat
waimu siiski mitte kütkendada, et ta kaudu, kus otsas temagi kaswanud,
põlgaks; rahwast, kust ta tõusnud, ennast tahutaks; keelt, mis teniale
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hällilaulu lauluud, „talupoegade loriks" sõimaks. Ei! tuuagi mitte!
Fählmann ou seda waua kaudu kaunimate õitega ehtinud, seda rahwast
kuumemalt südame pääl kannud, ou selle rahwa eest südikamalt kostnud
ja tema põlwe parandamist sulgemine nõudnud, kni waewalt keegi teine
eestlane enne ja pärast. Isegi (5. R. Jakobsoni Kolme isamaa kõne
põhjusmõtted, mis omal ajal nii suurt tormi puhnsiwad, ei ole uued.
Nad tõstawad meile selgesti jnba Fählmanna kirjadest wastu. Ütski
teme dežti elu awalik tegelane ei liigu ja ei ela nõnda Fählmanni
mõtetes, nagu C. R. Iakobsou. Jakobsonist arwati ja öeldi tuhat korda
ta awalikult, tema snlgc juhtiwat wihawaen. Fählmannist ei ole keegi
seda ial arwanud, tõik oliwad sellepoolest tthcs nönns, et hale meel
ja südamlik osawõtmine teda ajab rahwa eest kostma. Cada sammu
oli see seisukoht sugurahwa põlgamisest kaugel ära, aga rahwa keskel
ja seas, rahwuslik ei olnud ta ka mitte. Aiusaks Põhjaks oli sell seisukohal, nagu ütlesime, hale meel rahwa rõhutud põlwe üle. Hale meel
aga ei pane rahwuslista küsimustes weel mitte kindlat alnst jalge alla.
Haledat meelt on mnll igaühe hädalise wastn, olgu ta mis rahwasoost
tahes. Hale uieel tekkib ja püsib ainult sääl, kus hädaliue silma all
on. £ige seisukoht sugurahwa wastu põhjeneb aga armastuse ja kohusetuudmise pääl. Fählmauu ise kaswas weel rahwa keskel üles. Tema
uägi rahwa häda ja kui ta seda nägi, oli temal hale meel. Fählmanni
laste häll kiikas juba tohtrimajas. Nemad ei näinud, ei tunnud enam
rahwa häda. Neil ei oluud enam ei haledat meelt, ei osawõtmist selle
rahwa wastu, kelle eest isa weel kostis. Nad wõerduuesiwad sellest
rahwast hoopis ära. Niisugust laugemist ou pärast Fählmauuigi mitmed
isad Konias majas märganud. Ise weel hoidsiwad sugurahwa poole,
lapsi kuuldi juba ütlewat: „Mull ou häbi, et ma ccstlaue olen," ja
meie nägime neid juba esiwauemaid uuuskimas käimas Thüriugis ja
Rootsis. Fählmann kiitles Eesti keele ilnst. O m a s majas ei hoolinud
ta sellest ilust. Fählmauu tõstis kõrgeks Eesti nrnistemälestnsi. O m а 8
majas ei kõnelenud ta ueist lastele. Fählmauu oli uhke Eesti rahwa
„herrandlikknde omaduste" üle, o m a lapsi ei kaswatauud ta mitte nende
hcrrandlikkude omaduste omaudajateks. Fählmann tõendas, et temale
Eesti rahwas armas. Mis mull armas ja kallis, seda hoian ma kui
silmatera, mis silmamunas. Fählmann arwas paremaks, kni Eesti rahwas
Saksa kultnura rahwa setka ära kaob, nagu ta ise ja tcina pere juba
ära oli kaduuud. Aga enne kui ta kaob, tarwis weel tcuia keele õisi
korjata ja raamatnlehtcdc wahel kuiwatada tulewatele põlwedele täheks.
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mis ilus keel neil õtsa lõpnud eestlastel olnud. Enne kui ta kaob,
tarwis tcina muinasusku, wauawara korjata ja „raamatusse rapsida"
ajalookirjutajale materjaaliks. Nii poolik ja selguseta oli Fählmcmm
seisukoht. Aga ainult selgus ja järeleandmata kindlus saadab sihile.
Poolik olemine on surm. Fählmann ei jõudnud sellepärast mitte kaugele.
Fählmanni poolitas süda ja mõistus kaheks. Süda hoidis Eesti rahwa
poole ja käskis tema iseloomu alal hoida. Mõistus kaldus saksastamise
poole ja käskis Eesti keelt selle tarwis harida, et haritnd keele abil
ümberrahwustamine seda libedamalt ja rutemalt wõiks sündida. Rahwa
ihulikku põlwe tahtsiwad aga süda ja mõistus ühtlasi parandada. Siin
saiwad mõlemad ühe hääle pääle ja see andis kauui kõla, nagu see meil
tema rahwa eestkostmistest wastu kajas. Siin oli Eesti süda peremees ja sundis ka Saksa mõistust ühes laulma. Seepärast oli see laul
ja lauluwiis Saksa ringkondadele wõeras kuulda. Nõudmised, mis siin
rahwa põlwe kergituseks awaldati, ei olnud Merkeli päiwist saadik enam
päewawalgc ette julgenud astuda, aga paljalt nöudmisteks nad ta
jäiwad, kui nõudja kalli meele ja puhta püüdmise poolest ka keegi tahewahel ei olnud. Merkel oli unustusesse jäänud. Naljahambad tagnsiwad Merkeli sõimuks riimisid Ferkeli (Põrsa) pääle. Fählmanni wali
kõne jäi niisama hüüdjaks hääleks kõrbes. Wastu kajas: „Pilduge hääde
tegudega eneste ümber, nii palju kui tahate, aga ärgu keegi kätt pistku
wõerasse kalitsasse, et häid tegusid wälja jagada. Meie peame oma
warast ja oma õigustest ära andma, et talupoega aidata! Kus on siin
mõistus? Ohwrist peame meie tooma— mis tarwis ?" J a ohwrist ei toodud, inimesearmastus ei tnntud, „wäljast" tarwitati, „ilmaarmuta waljust."
Tagajärjed ou tuttawad. Jäljed ulatawad meie ajasse. „Usaldust ja liginemist
ci saa malkadega sisse taguda," oli Fählmann hoiatanud. „Seda tuntakse
ükskord ära, kui fee liig hilja ou," oli ta prohweti wiisil ette näinud.
Kes sellest hoolis? Hüüdja enese susigi ei käinud paremine, kni teistel
enne teda, kes usn ja inimesearmastuse ja õiguse nimel häält tõstnud
rõhutute ja wäetite kaitseks. Fählmann jutustab: „18. jaanuaril 1842
hommiku wara sain ma kindralkuberneri Pahleni käest tema kantseleidirektori Tiedcböhli kaudu kirja, olgu ma kella 11 ja 12 wahel tema
jnures. Mis ta tahab? Mõni päew warem oli mulle B. sõbralikult
ütelnud, olgu ma oma ütlustes ettewaatlik, minast räägitawat kõitcsngust.
Riiginõuuniku proua von S . ütelnud teelauas, mina olewat see kõige
hullem talupoegade üleskihutaja (Aufwiegler), minul olewat palju rohkem
süüd, kni waestel inimestel, keda mina petwat. I g a hommiku tulewat
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talupojad 30 ja 40 kaupa minu juure ja neile andwat mina kõiksugu
nõuu, kuidas uad peaksiwad tegema.
Kui ma kiudralkubcrueri juures mõne minuti ootasin, astus ta
wälja, nägi unud kohe ja kutsus teise tuppa.
„Istuge! Ma lasksin teid kutsuda, et teile oma sõbralikku ja häätahtlikku nõuu auda. Ma pcau kahetsema, et mina oma wauul päiwil
uii kurje juhtumisi maal pcau ära elama. Koik on ärewuses. See on
aga ka iga häätahtliku mehe kohus, sell rahutul ajal oma ütlustes uii
ettewaatlik kui wõimalik olla; uii mõnda täiesti ilmsüüta sõna wõib
kurjasti seletada. Ma tunnen teid ja tuuuen meelsust, mis kubcrmaugu
hääd käekäiku soowib; aga ets ole küllalt parteimchi, kes kõige ilmasüütama soua kurjemine mõistawad."
„Wabandage ekstsellents, et ma siin lühikest küsimust julgeu. Teie
isalik meel kõikide wastu on üleüldiselt tuttaw ja ma ci tohi küll mitte
karta, et teie minu wasta teiseti olete. Lubage niulle, et ma tohin
küsida, kas wahest mitte täicliuc kaebtus miuu wastu sellele hoiatusele
Põhjuseks ei ole?"
Nagu kiudralkuberuer tiuuitab, on tõesti Fählmanni pääle kaebtus
tõstetud, et tema rahwale kurja nõuu annud ja teda äritanud. Fählmann märkab ta kohe, kes kaebaja ou, ja õiendab asjalugu. Kindralkuberner tuuuistab kaebtuse tühiseks ja tiuuitab Jumalaga jättes: „Ma
tõmban teile weel kord, et asi teile ühtegi kahju ei pea tooma. Neil
äritatud aegadel räägitakse ju mõnda ja öeldakse mõnda karwst ja arwamist wälja; kui teie seda olete teinud, siis ci wõi ma teilc scda pahaks
panna — ka mina olen maa olndc üle palju rääkinud ja oma kartust
awaldanud. J a ma kardan, rahwas on kurjas seisukorras ja on omas
meeleäraheitmista ärewusele aetud — kes wõib seda salata? Ütelgu
herrad, mis irnd tahawad, talupojal ou raske ja abi peab selle wastu
muretsetama."

5. Must ja rõhuw olewik, kuhu ühtegi tähesilma alla ei paista,
ci auua Fählmanuile julgust paremat tulewikku oodata. Ei ole Ec*ti
rahwal Ülepää pikemat elulootust. Rahwas rändab kas terwelt Wenemaale wälja „teme poole Peipsit" ja sulab sääl Venelastega ühte —
seda kardab ja kahetseb Fählmann — wõi ta jääb weel edasi kodumaale ja saab kõrgema hariduse sunnil sakslastekv — seda loodab ja
püüab Fählmann. — Kui Fählmann siiski Eesti keele harimist püüab,
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siis sünnib see sellepärast, et haritud keele wara! rahwale rohkeni haridust pakkuda, mis kokkusulamist sakslastega edendawat. J a kui Fählmann hoolega Eesti wanawara kaewad ja Eesti muinasusule templit
ehitab, siis kaswab see hool mõttest wälja, „ajaloouurimise nõudeid"
täita ja ajaloo raamatusse weel üles tähendada, mis rahwa suu laulnud,
mõistus mõtelnud, süda uskuuud, enne kni see rahwas maapinnalt
täiesti kaob.
Fählmanni seisukoht selgineb iseäranis tema ülemal tähendatud „Waidlusest Ätolkeuiga." Säält loeme: „Igast küljest ollakse helde hääde tegudega
rahwa wastu ja arwatakse temale ka hääd teha, kui Eesti keelt hakatakse
harima. Ütelge mulle, mis tahab õieti Teie Eesti Eelis talupoja-keclc harimisega? Kas ei ole see siis parem, ta jääks täiesti tähelepanemata ja kaoks
täiesti maa päält ära — see oleks kõige mõistlikum soow ja see oleks
ka häätegu rahwale. Parem tehtagu nad sakslasteks." Fählmann
wastn: „See on ka minu ja Eesti Seltsi arwamine. Aga asi ei ole
paari sõnaga ära tehtud. Esmalt katsutagu asi läbi, mis tahetakse
lasta hukka minna. Tõesti on liig wähe waewa Eesti keele pärast
nähtud ja tema sees on palju, mis keeleuurijal wäga tähtis oleks."
Vastulause pääle: „Oho, uõnda! Ega teil ommeti mõttes ci ole
mulle tõeks teha, kui kõrged omadused Eesti keelel on," seletab Fählmann. „Selle juures peab iga inimese pääle waatama, mis tema meelest tähtis on. Nüüd aga edasi. Kui meie ühe rahwa, tema hariduse,
tema majanduslise olude pääle tahame mõjuda ja ebausku ja mis sellega
ühes tahame ära häwitada, noh, siis peame ju meie ise tema keelt tundma
õppima, et tarwilikal mõedul arusaadawad olla; meie peame, kui see meie
wäes seisab, keelt ennast püüdma tõsta ehk rahwast äratama, et ta ise
oma teelt hariks. Sest on rahwas natukene kaugemale jõudnud haridufes, siis laieneb tema keel ja saab ka rohkem haritud keeleks ja Eesti
keel on wäga haridnsewõimliuc (bildsam). On aga rahwas kõrgema
hariduse astme pääle tõstetud ja ou uimelt rahwa ebausk ja walemõtlemised kaotatud — loomnlik, et rahwas siis weel rohkem haridust
ihaldab ja ühe teise — annaks Jumal — parema rahwuse külge liitub. Kas
wõite teie ise küll salata, et eestlasel suur himu oleks sakslaseks saada,
tui ta aga natukene haridust ou saanud? Eesti rahwas kaoks täiestl
sündimata ja iseenesest Saksa rahwuse setka ära, kui meie tema haridusekorda natukene parandaksime. J a et Eesti rahwa hariduse ja toolitamise pääle mõjuda, peame meie abinõuu, mis kaudu seda teeme, paremine kui senni oskama tarwitada, ja see on tema keel."
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Enne aga tut rahwas kaob, peame tenia mälestustest päästma,,
mis weel päästa on. Õpetatud Eesti Seltsi toimetustes I, 1 lhk. 38
ja 39 kirjutab Fählmauu: „Ou öeldud ja tõeks tehtud, et ristiusk
Greeka ja Rooma wanallja kuustwaraudustcstrohkem'olewat ära ritkuuud
kui waudaalid, gootid ja nende saruased. Tarwilikkude muudatustega
sünnib ütlus ka Eesti wauaaja kohta. Kes eestlaste allaheitmist sakslaste alla tmmeb ja rahwa tahetsemiseioäärilist põlwe ka aiuult wiimases
40 aastas ou uäiuud, peab seda kiuuitama. Wõitja rahwas segab
ennast aegapidi wõidetud rahwaga. Mitte uõuda ei läiuud siiu. Ristisõit kirjutati eestlaste wastu wälja ja raudsed keskaja mehed ei uäidanud
siiu cudid mitte teiseti, tui Palestiinas, kõikide oma toore rusikaõiguse-,
aja-, usu- ja rüütli-uhkuscga. Warandus ja priiskamiue oli lipukiri.
Et eestlast julgesti ja täiesti orjaks ja koormakaudjats loomaks teha,
pidi, temalt [Uit wõetama, mis temale isesciswat minewikku meele
tuletas. Ainult tema keel jäeti, orjade tundemärk. Nagn pühadust on
eestlane meie põlweni mõnda endistest mälcstnstcst päästnud, laule,
muinasjutte; ka mõnda wauast ebajnmalateenistusest oli mõne aasta eest
leida. Aga kõik ähwardab meie päiwil hnkka minna, sest ajast kui
Pietismus (wagalaslc ust) sügawamine rahwa elnsse hakkab tnngima.
Rahwale keeldakse ära rahwalaulude laulmist ja muinasjuttude puhumist ja rikutakse nüüd ta tõik wana paganaaja jnmalate knmmardamine ära, ilma et warem ajaloouurimise nõndmisigi täidetaks."

Selles mõttes on Fählmann Eesti teelt harinnd, Eesti kirjandust
kaswatanud, Eesli muinasaega uurinud, Eesti wanawara korjannd.
itirjntannd ja trükki annud on tema Saksa keeli:
1. Estnische Tagen, die sich ans Dorpat und dessen Umgebung
beziehen. Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. I, lhk.
38—48.
2. Über die Flexion des Wortstammes in der estnischen Sprache.
Verhandlungen I, 2 lhk. 15—20.
3. Über die Tecliuatiou der estnischen Nomina. Verhandlungen I,
3 lhk. 17—61.
4. Koit und Ämmarit. Verhandlungen I, 3 lhk. 84—87.
5. Nachtrag zur Teeliuation^lehre. Verhandlungen 1,4 lhk. 19—33.
6. Bemerkungen über die Wortwurzellehre in der estnischen Sprache.
Verhandlnngeu II, 1 lhk. 1—14.
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7. Wie war der heidnische Glaube der alten Esten beschaffen?
Verhandlungen II, 2 lhk. 63—68.
8. Über estnische Orthographie. Verhandlungen II, 1 lhk. 51—71.
9. Die Sage von Wannemnine. Verhandlungen II, 4 lhk. 72—76.
10. J. W. Böcleri raamatu „Ter Einfältigen Ehsten abergläubische
Gebräuche, Weisen und Gewohnheiten" lisaks (Anhang) kirjutas Fählmann
Saksa іееіі Eesti muinasusu üle koguköites Scriptores гегит Livoniсагит II. lhk. 681—684.
11. Versuch die estnischen Verba in Eoujugatioueu zu ordnen. 1842.
Ainult käsikirjades hoitakse Õpetatud Eesti Seltsis alal:
1. Die Sage oom Kallewi poeg. 1839.
2. Über die estnische Prosodie 1840.
3. Über die Sprache des Volkes. 1844.
4. Über die Feststellung der Casus. 1846.
5. Vortrag in der Generalversammlung. 1848.
6. Mein Streit mit Rollen. 1842.
7. Über die Dialectc in der estnischen Sprache. (Waätaatm teadmata.)
Arstiteaduslised tööd jätame nimetamata.
Eesti keeli kirjutas Fähliuauu:
1. Rõuge- ehk nõstme-tubbest. Tarto- ja Wörro-ma rahwa
kalender. 1840. lhk. 41—48. (Tartu murdes).
2. Iärwa-ma wanna-mehhe õsipetusscd. Tarto- ja Wõrro-ma
rchwa Kalender 1840 lhk. 53—54.
3. Punnctus, Skarlatti tõbbi, Saksa tele Scharlach. Tarto- ja
Wõrro-ma rahwa Kalender. 1841. lhk. 46—51.
4. Tühhi jut, tühhi lörri, tühhi assi, tühhi kõik. Tarto- ja
Wõrro-ma rahwa Kalender. 1842. lhk. 52—63.
5. Kribus-Krabns. Ma-rahwa Kalender. 1845. lhk. 50—54.
6. Piibo jut. Ma-rahwa Kalender. 1846. lhk. 44—45.
7. Kalendriteggija liinbns. Äca-rahwa Kalender. 1846.lhk. 45—54.
8. Tarto linna tiwwi-fild. Ma-rahwa Kalender. 1848. lhk. 47—48.
9. Willets. Ma-rahwa Kalender. 1850. lhk. 56—60.
10. Suur ou Iummal so räni, suurem so elde meel. Verhandlungen
II, 4 lhk. 78.
Eesti keelt ou Fählmann oma lapsepõlwes kõige päält rääkinud.
-Õnneks oli see kirjakeele alus, mis ta õppis. Selle Põhjal wõis ta
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tööd edasi teha. Keeleteadlised raamatud andsiwad juhatust, RosenPlanten ajakiri pakkus äratust, Masingi naabrus Äksis ei jäänud mojuta. Tööd, mis ta Eesti grammatika ja õigestkirjutamise kohta awaldas, leidsiwad asjatuudjate poolt terawat tähelepanemist ja suurt lugupidamist. Kui wastu räägiti ja wastu kirjutati, siis oli see kõige
selgemaks tunnistuseks tööde tublidusest ja sügawusest. Meil ei ole
wõimalik tema kecleunrimistest siin pikemalt harntada ja nende hinda
kaaluda. Lugija lugegu sellest ise Ahrensi grammatika teise trüki I
jaost lhk. 7 ja 8, Ahrensi kirjast „Zur estuischen Teelinationslehre" ja
Wiedemanni grammatikast lhk. 16—17, 20—23, 38—42.
Eesti kirjanduses on Fählmann aja puuduse poolest wähem wõinud
tegew olla. Aga mis ta kirjutas, on tuuma poolest mõnus ja koore
poolest eeskujulrne. Isegi tema wihane wastane Ahrens annab temale
auustawa tunnistuse. „Oma haruldase hää mälu uajal oli Fählmann
kõik uooreea mälestused wärskelt meeles pidauud ja kirjutas nagu
Masing täiesti nõnda, nagu päris ecstlaue mõtleb ja räägib. Pääle
selle oliwad temal kõik hääd omadused, mis rahwakirjamehel waja, ja
sellepärast peame wäga kahetsema, et tema oma andeid nii wähe on
tarwitanud." (Gramntatil der estu. Sprache. II tr. I lhk. 6). Iseärauis rohkesti leiante Fählmauui kirjadest soolatud ualja, mis mnidu
meie pool haruldaite nähtus on. Ka laululood on temal hästi õuuistarnid. „Piibu jutus" hakkas Fählmann uut kirjawiisi tarwitama,
lanlus „Suur on, Jumal, su ramm" katsus ta raskemaid Greeka salmimõetusid Eesti luulefalusfe istutada.
Fählmauui keeleuurimise ja kirjamehe tegewuse kohta kirjutas
Ahlqvist ajakirjas „Suomi" 1855 lhk. 8 7 : „Oleksiwad Fählmannil olud
niisugused olnud, et ta algusest oleks wõinud eniakeelt hakata harima,
siis ei ole wõimalik ütelda, kui suur laululooja, kui kõrgekuulus keeleuurija temast oleks sündinud, sest kumbki tarwis oliwad temal haruldased suured waimuattded." Aga leiwapuudus keelnud teda seda teed
minemast, kuhu süda ja looduseauded teda Wiiuad, ja „mees siin Põhjas
ci täitnud seda, mis noorukene oli tõotanud." Pikemalt Ahlqvisti arwamistest räägib Dr. K. A. Hermann Eesti kirjanduse ajaloos lhk. 344—349.

Kõige laialisemat tähelepanemist ja kcstwamat auu pärisiwad ueed
kirjutused, kus Fählmann rahwamälestusi tarwitas. Fählmann ou
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õieti see Kolumbus, kes meie wanawara maailma üles leidis ja selle
wa randust imestawale maailmale näitas Et tnttawaid asja mitte
korrata, juhatan lugijat selle poole, mis ma Eesti Üliõplaste Seltsi
Albumi I lehes lhk. 24—30 oleu jutustanud. Juure lisan paljalt
Fählmanni seisukoha selgituseks tema sõuad, mis ta kõues „Kalewipoja
muinasjutt" ühele wanale rahwalaulikule Piibe rajal suhu paneb;
„Aastad on nunn jirnsed walgcks teinud, ma olen palju mõtelnud ja
kaalunud, aga minu mõtlemise ots on weel praegu, et meie wanad mälestused ja muinasjutud ommeti mibagi wäärt on. Mis ka faks keelab,
seda ärge pidage alati hääksteoks, ja mis ta ütleb, ei ole mitte alati
tõde ja tarkus. Saksa tarkusel ei ole meie keskel kord mitte kosu ja
annab ta meile ühe käega, siis on ta teisega juba walmis wõtmas.
Meie wann mälestusi tahetakse häwitada, kuna neid kas talupoegade
loriks ehk paganausuks ja ristiusu wastaseks tunnistatakse. Mina olen
waga ristiinimene ja armastan siiski wann mälestusi. See paik он
üks mälestusewääriliuc koht: siin pidas Kalewipoeg lõunauinakut, kui
ta Tallinnasse läks. Puud murdis ta kokku ja oli nende pääl pikali,
nagu meie aja inimesed õlgede pääl; waadake, selle koha pääl ei kaswa
ühtegi puud, ja ümberringi feifawad ommeti kõige suuremad tüwed.
Nii tihti kui ma siia paika astun, hakkab minust wärisemine kinni, ei
mitte nagn saksa silmates, ka mitte nõnda, nagn kirikus, aga umbes
nõnda nagu siis, kui ma surnuaiale astun, kus juba nii palju omakseid
ja sõpru hingab."
Liig wara on Fählmann ka ise sõprade seltsi hingama läinud.
Kõik tema scunine elu oli ettcwalmistamiuc suurele elutööle, eluülesandele. Ta tahtis endale nii palju wara korjata, et tohtriameti wõiks
maha panna ja terwet jõudu ja kõik oma aega Eesti muinasusu ja
muinasaja uurimiseks, muinaslugude ja muinaslanlude kogumiseks
rahwakeele rakendamiseks, rahwaeepoose Kalewipoja loomiseks tarwitada,
millest Kalewipoja sündimise loos Albumi VI lehes pikemalt räägime.
Surin tuli wahele ja jättis tema elutöö poolele, kui wacwalt alles alus
oli paudud. Meie wõimc seepärast ütelda, et Fählmann rohkem on
äratanud ja külmanud, kui lõiganud ja Lipsnud wilja aita pannud.
Kreutzwald ja Hurt on mitmed taimed oma aia peenrale istutanud ja
neist tugewad hiiepuud kaswatannd, teine hulk kewndiscid õisi on külwajaga ühes mulla alla warifenud. Fählmann ei pannud rahwanrnlestustest pea ühtigi paberisse. Tall oli hää pää, kauge meelespidamine.
Ta tahtis kõik rahwalanlu jätised enne ülesse otsida, omas waimus nad

suureks lugulauluks ühendada ja alles siis üles tähendada. Rohke ja
tähtis laulu- ja jutuwara läks seepärast temaga hända. Ei olnud nad
Kreutzwaldil enam pärastpoole saadawal, ei leidnud Hurt nende jälgi
enam rahwa seast. Nimelt mniuasusulisi aineid Järwa- ja Wirumaalt
oli Fählmannil rohkesti käepärast, nagu ueist proowidcst näha, mis ta
kirja pani ja trütitecl awaldas. Vt ueid pärastpoole enam rahwa seast
ei leitud, arwasiwad mõned, et neid ka warem rahwa keskel ei liikunud,
waid et Fählmann uad omast pääst wälja mõtelnnd ja iseoma luule
litritega ehitanud. Aga meie wõime kindlasti tunnistada, et „Fählmann,
tõemeelne ja nstaw mees, kes igasugn pettust ja walet põlgas," nad
ainnlt rahwa suust üles kirjutas, fui ta ueude kuju ka wõis pisut
muuta. Nad on liha meie rahwa lihast, luu meie rahwa luust ja keegi ei
saa neid meilt wõtta.

Ma katsusin Fählmann: ja tenia aega nõnda kirjeldada, nagn
wärwid kandsiwad, mis ma oma kogutud matcrjaali kirstust leidsin.
Kas pilt ja wärwid kõikidel meelt mööda on, sellest ei tohi ajalootirjntaja hoolida. Ajalookirjutaja ainus siht on ainult t õ d e . Et tõde minewikn
Prügi ja waremete alt wälja kaewata ja walge ette tuua, ei karda ajalookirjutaja sõpra haawamast ega wastast üleudamast. Tõel on küll
oma teraw astel, mida mõni kardab, nagn paise tohtrinnga. Aga üksue* haigel on tarwis tohtrinnga karta, ei mitte terwel. Sellepärast
peab tõde öeldama. Tõde teeb wabaks eksiarwamises!, tõde hoiab eksi tegemise eest. Tõtt peab öeldama. Oleks ka minul see korda läiuud, siis
oleks ma selle mehe mõttes ja waimus kirjutanud, kelle oma sõnadega
ma enamasti selle loo jutnstasin ja kelle haua pääle ma selle mälestuselehekese panen
„Uiuusäugikesel' iluks,
Murupinnalc toeksa,
Magajale mälestuseks."
W . R.
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Taaramäelc.
S

I

j ind nähes eemalt, kuulus Taaramägi,
Ju paisub wäikses waimustuses rind:
Su harjal on see pühitsetud pind,
Kus rahwas wanast Wanemuiset nägi.
Sääl ilmsiks sai ta kuldse kandli wägi,
Mill kõrge, ärarääkimata hind:
Ta mõjul laulab nüüd weel künnilind
Ja kohab sala waikne Emajõgi.
Oh Wabanda, kui sellel armsal tunnil,
Mill waimustusea üle keeb mu rind,
Sull' wäikse pärja kingituseks annan.
See sünnib aina sooja tänu sunnil:
Sa oled kangeks kaswatanud mind,
Sest surmani sind omas meeles kannan.

Kui wiis mind isa esimest kord linna,
Siis jutustas ta mulle tee pääl sest,
Kuis ennemuiste ükskord pilwedest
On laulu jumal tulnud maha sinna.
Ma tahtsin seda paika waatma minna,
Ja palusin seepärast südamest,
Et päästaks isa mind sest ootusest,
Kui maksaks ka kes teab kui kõrget hinda.
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Та wiis mu naeratades üles mäele,
Kus kaswasiwad uhked tamme puud,
Kui ennemuistne kalewite wägi ;
Sääl wõttis ta mu hellalt oma käele
Ja ütles mulle, õrnalt andes suud:
„Mu poeg, siin on see püha Taaramägi!"
2.

„Siin on see paik, kus osawamal kael
„Kuldkannelt wanast Wanemuine lõi;
„Siin wiibides ta laulu ilma lõi,
„Mis waimustab weel kõiki imewäel.
„Siin hiiepuudel kaunistatud mäel
„Auukartes rahwas Taaral' ohwrid tõi,
„Kui kõik weel õnnes waba õhku jõi
„Ja köitis wendi ühenduse pael.
„Ehk nüüd küll pole enam nõnda püha
„See paik, mu poeg, kui oli tema siis,
„Kui elas rahwas rõõmsalt wabaduses;
„Kuid siiski paneb siinse puude müha
„Ja linnukeste lahke laulu wiis
„Mu põue tuksma wäikses waimustuses."
3.

Nii üteldes
Ja wiis mind
Kus takistusi
Säält waates

end pööris ümber tema
wähe kaugemale weel,
polnud waateteel,
alla hakkas kõnelema:

„See jogi sääl, mu poeg, on teiste ema;
„Ta ligi olles läheb rõõmsaks meel,
„Sest Wanemuise kuldse kandli keel
„On meelitand ta'd nõnda kohisema.
„Ta omas põues mälestusi kannab
„Weel palju, palju sellest kuldsest a'ast
„Mill' pühaks peeti tema läikwat pinda.
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„Ei nende eest ta nõua kõrget hinda,
„Waid jooktes läbi õitswast isamaast
„Meil waimukeelel mõnda teada annab.
4.

„Siit näed ka pisut õitswat kodupinda:
„Ta pünaks peetud wiljakandja muld
„МеіГ olgu kallim kui kõik hõbe, kuld,
„Sest tema eest on makstud werehinda.
„Ta warjab omas põues mõnda rinda,
„Kus nähti waprust, waimustuse tuld —
„Kuid külma hauda lang'sid wõidetult —
„Neid trööstku teises ilmas ema Lindas
„See püha pind on sind ka sünnitanud,
„Ta on sull' teind, ja teeb weel palju hääd,
„Et wõid siin eluks silmi seletada;
„Seepärast, kui sa oled suureks saanud
„Ja waimujõudu oma rinnus tead —
„Jää talle truuks, käi kindlalt õiget rada!"
õ.

Nii õpetas mind Taaramäel isa;
Ma olin nõnda waimustatud sest,
Et palusin ta'd kõigest südamest,
Weel jutustada mõnda kaunist lisa..
Ta oli selleks nagu wähe wisa —
Ja, kuiwatades märga silmadest,
Ta ohkas ainult: „Eesti hiiedest
On peletanud rõõmu sõjakisa!"
Seepääle lahkusime kurwal palgel
Me ennemuistsest Taara tammikust,
Mis wõeraks jäänd nüüd Kalewi te soole;
Kuid sagedasti hella eha walgel
Ma tundsin põues sala igatsust,
Mis meelitas mind waatma sinna poole.

Ei ole iial meelest ära läinud
Mull tund, mill kuldsel noorusõitse a'al
Ma kuulsin sinust isa rinna näal,
Mill olen ma sind esimest kord näinud.
Nüüd olen ma sind tihti waatmas käinud;
Ka wiibides su õierikkal ra'al,
Kus armsam koht mull kallil kodumaal,
Ma olen selle pärja sulle toonud.
Su hiiepuude lehkawates lehtes
Ma kuulen nagu ühte sala häält,
Mis tulewiku kohta teatust annab:
Kord tuleb aeg, mil rikkalikus ehtes
Siin põllud paistwad silma siit ja säält,
Mill waimu seeme rohket wilja kannab!
7.

Su elustawat õhku ahnelt joonud
On mõni aeg ju minu roidund rind,
Sa oled waimul kosutanud mind —
Ja rahu jälle minu rinda toonud.
Sa oled mulle uue ilma loonud,
Mis mõetmata, mill määramata hind;
Su mõjul minu elumere pind
On omale ka teise kuju saanud:
Seepärast saab, nii kaua kui siin ilmas
Mull wiibimiseks aega antud on,
Su mälestus mu põuet paisutama;
Ja kui mull wahest leinapisar silmas.
Wõi rõõmustab mind kogemata õnn —
Saab jälle ta mind trööstina, waigistama.
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Jää kõikumata seisma endsel ilul
Sa, Taara tammik, Ema kallastel,
Ja laena waimujõudu kõikidel',
Kes nõudwad seda sinu hiie wiiul!
Sa, kuldne päike, kõrgel pilwe pilul,
Oh luba lahkest' oma kiiredel
Täis ilu paista tema kinkudel',
Et seisaks endsed tammed ikka elul;
Et wõiksid wai mul Eesti tütred, pojad
Siin kosuta end edaspidi weel
Ja Ema rinnalt juua eluwäge:
Siis kindlaks saawad meie nõdrad kojad,
Siis kodupinnal, kui ka wõeral teel
Koik tänul mälestawad Taara mäge!
J. L - w .

**

Eesti AleKsandriKool
ou meie rahwa eluga ligidas ühenduses. Ta on meie nihwa laps,
päälegi „walu- ja pisaratelaps," nagu teda omal ajal sagedasti nimetati.
Eesti rahwuslise eneseteadmise ajaloos on suur tähtis päätütt Aleksandrikooli päralt. Sellepärast katsume saadawate hallikate Põhjal lühidalt
tooli sündimise lngn jutustada.
Aine wiib meid tagasi Eesti rahwnsctnndmuse koidnajasse. Inda
oli umbes 40 aastat mööda läinud, kni inimesearmastaja keisri Aleksandri 1-se soowil ja sunnil orjaikked eestlaste õladelt oliwad langenud.
Juba hakati rahwa walgustufe eest rohkem hoolt kandma.
Igalpool
oliwad külakoolid hüüdmas ja paignti kihelkonnakoolid töötamas. Inba
kirjntasiwad mitmed õpetatud Eesti pojad oma rahwale õpetlikka raamatuid, juba käis „Parun Postimees" mõned aastad meie küladesse ja
taludesse ja püüdis rahwale õpetust ja äratust tuua. Aga rahwas?
Ta oli nagu pool-uucs: ta oli prii, aga ei saanud sellest weel hästi
aru. Ta eucseteadmine ei olnnd ärganud. Üksikud rahloaliitmcd siin
ja sääl scletawad küll silmi, märkawad ja katsuwad ka wendi äratada,
aga nende töö edeneb aegamööda. Ei ole miski nhildast punkti, mille
pääle rahwa tähelepanemist juhtida. Suur ja wägew sõna: „Ärta!"
ei ole weel kõlauud. Aga see sõua kõlas ja tema wastu- ja järelkaja
oli suur.
Kuidas see sündis?
1860 aasta algus ou käes. Läheme waimus Sakalamaa lõunapoolsesse osasse, Paistu kihelkonda. Üks iseäralik liikumine puudub
meile silma. Siin ja sääl, iseäranis koolimajades, käiwad mehed koos,
— kooliõpetajad, taluperemehed — räägiwad, pcawad arn. Wainulstnse tulnkc lõkendab nende silmis, kõikide südames liignb üks mõte ja

tundmus: „Meie oleme wabad, juba mitukttmme aastat maitseme seda
kallist põlwe, aga meie ei ole weel näidanud, et meie sellest aru saame
ning selle eest ka tänulikud mõistame olla." Kõigil on selge, et tarwis
on midagi toimetada, midagi kindlat, suuremat, mida ajahammas rikkuda
ei suuda ning mis kõlawal keelel tulewatele põlwedele kuulutaks sellest
hääteost, mida wabastaja keiser Aleksander I teinud, kui ta orjaahclad
puruks kiskunud, ning tänu üles tunnistaks Aleksandri Il-se wastu, kes
rahwale priiuse täiesti kätte annud. Küsimuse juures, kuidas seda korda
saata, tõuseb pikem läbirääkimine. Mitmed arwawad, et kõige parem
oleks, auusammast üles seada, uimelt Eesti-Läti piirile, kas Walga wõi
Ruhja ligidale. Cce plaau jäi aga warsti kõrwale. Kui midagi teha,
siis ehitagem niisugune asi, mis ka rahwale jäädawat kasu saadaks,
mlewad mõned. Asutagem elaw mälestusefammas, asutagem kool, kus
Eesti poeglapsed oma südant ja waimu pärast alamates toolides käimist
tarwilisel wiisil edasi harida wõiksiwad. Jah, üks ülem kool põhjendagem ja andkem talle uimeks „Aletsandri-kool." Eee mõte oli kõikide
meele järele ning tehti siis ka ühelmeclel otsuseks nõnda toimetada.
Otsus oli tehtud, nüüd tuli täitmine. Käidi siin sa sääl naabrikihelkondades teiste juures aru pidamas, nõuu küsimas. Iseäranis palju
waewa selles asjas ou näinud Holstre walla Pulleritsu kooliõpetaja
Iaau Adamson. Tema oli kõige selle ettewõtte isa, temast oli kooli
asutamise nõn kõige enne wälja läinud. Tema oli ka selle ettewõtte
hing. Wäsimata kindluse ja waimustusega ou ta tööd teinud ja waewa
näinud, enne tui asi hakkas minema. Kunni 1871 aastani jäi tema selle
nõuu ja plaani kordasaatmise juhatajaks. Tema on ka Al. kooli mõtte
esimese algamise ja edenemise loo kirja pannud, mis kuuui 1871 aastaui
ulatab ja „Oma maas" 1884 a. ära on trükitud.
Mõni aeg läks nõuupidamise ja edasi-tagasi rääkimisega ära, ilma
et ühisele otsusele oleks jõutud, kuidas asjaga hakatust teha. Sääl tuli
abi, kust et teaduud oodatagi. Õpetaja ameti kandidaat Marpnrg, kes
Tarwastu kirikumõisas elas, oli sellest plaanist kuulda saanud. Ta
kirjutas Riiga selleaegsele kubernerile Dr. A. o. Oettiugenile, kellega ta hästi
tuttaw oli. Kuberner kiitis kooli asutamise mõtet hääks ja andis nõuu
temale paltoekirja sisse anda, mida ta siis keisri ette lubas panna.
Rsõm oli suur. Ettewalmistamised algasiwad. Et asi laiemalt tuttawaks saaks, saadeti Pärnusse „Pärnu Postimehe" toimetusele päälkirja nimetatud ajalehes awaldamisea, tnid need kirjad ei ilmunud
mitte. „Pärnu Postimehe" toimetaja Jannsen wastas J . Adamsouile

tema kirja Pääle: „Oleme ise ka selle asja pääle sagedasti ja ammu
mõtelnud, aga meie oma rahwa pikaldane ja wäsinud mii*, mis alati
küsib: „„mis ma sest saan?"" on tänini meie suu kinni pidanud. Enne
tui selle asja pääle selgemat wastust wõime auda, on meil mõnda küsimist ja kuulamist; — aga meie ci tõrgu mitte tunnistades: mõnus
olek* see asi küll." (P. P . 186:2. nr. 29).
Aastal 1863 oli asi nii kangele edenenud, et jaauuan-kuu 8-dal
päewal esimene palwckiri Eesti ja Saksa keeli 177 allkirjaga kuberneri
kätte saadeti. Allakirjutajad andsiwad selles kirja* kubernerile teada, et
nad raha tahawad kokku panna, et Eesti rahwa priikslaskmist „suure
ja kalli armutöö mälestuseks ning meie tanutunnistuseks Eesti rahwale
üks priikool saaks asutatud, mis seda nime „Aleksandri I. inälestnse
tool Eesti rahwale" peats kandma, mis Eesti rahwa ja riigi tasuks peats
olema, ja kus kõigis keeltes, nii palju kui wõimalik peaks õpetatama,
aga ka Eesti keel mitte ei peats kõrwale heidetud saama." Nad paluwad kuberneri herra käest „lada, nõuu ja abi" igalpool Eesti rahwa
seas selle tarwis'rahakorjamist ette wõtta, ja soowiwad, et ka saksad,
iseäranis mõisaherrad, nõuusse heidaksiwad.
Natukese aja pärast
(28. Weebruaril 1863) tuli kuberneri poolt wastus, milles ta teada
annab, et ta palwe Läänemere knbermangude kindralkuberneri paron
Lieoeni ette pannnd, ning see käskinud asntatawa kooli plaani maakoolikohtule sisse auda ja säält asutamiseks luba paluda. On luba saadud,
siis ei olewat üleüldise rahakorjamise kohta miski kceldnst. Kni juba
toit walmis ning kool ise clnsse tõnsnnd, tahta tnberncr Kõigekõrgemalt
poolt lnba muretseda, et seda tooli Alcksandri-kooliks wõib nimetada. —
Nende uäpuuäidetc ja nõudmiste kordasaatmiseks walisiwad asutajad
eneste seast 12 liikmelise kommissioni. „Et see töö küll wäga raske ja
kõigile kandmata oli, luaimus ühe kapitali Pääle mõteldes ühte täielikku
plaani teha, aga siiski oli see esimene kord, kus eestlastele ka inidagi
iseeneste teha ja mõtelda lnbati," ütleb J . Adamson.
Ülesanne oli raske, asi harjnmata. Aga waimustus oli suur ja
tahtmine kõikumata. Räägiti, peeti uõuu, waieldi. Et asi Kiremine
edeneks, läksiwad aprilli-kuul 1863 neli kommisjoni liiget, ticnde seas
ka J . Adamson, Tartusse Õpetatud Eesti Seltsi käest т п ш ja juhatust
paluma. Nad audsiwad Op. E. Seltsi presidendile kirjaliku seletuse oma
nõuu ja ettewõtte üle ära; pärast kntsuti.nad Seltsi direktoorinmi koosoletn ette ja lasti pikalt ja laialt asja seletada ja aru anda. Pärast
seda anti neile direktoorinmi liikmete poolt niõnda nõuu ja juhatust iie-
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ämnte kooli õpeplaani ja sisseseade kohta ning hoiatati saadikuid liig
suurte nõudmiste ja lootuste eest. — Nagu J . Adamsou tõendab, soowmub Õp. E. Seltsi president prohwessor Schirmt koguni, et nad selle
asja täiesti Op. E. Seltsi hooleks annaksiwad, mida aga saadikud mitte
teha ei wõinud ega tahtnud. Op. E. Seltsi Protokoll ei räägi sellest
midagi. Tähtis oli see käik selle poolest, nagn Adamson ütleb, et asutajad Tartus Eesti üliõplast J . Hurti ning kooliõpetajat G. Blumbergi
tundma õppisiwad, kelle käest nad palju nõuu ja abi saiwad. Esimeue
sai pärast selle asja tähtsamaks eestwõitlejaks ja edendajaks.
Augusti-kuul oli kommisjou oma tööga walmis saanud ja saatis
kooli plaani Pärnu-Wiljandi lvei^-maakuolitohtn kätte. Koolitohu^ aga
ei olnud plaaniga täiesti rahul, Waid muutis mitmed punktid oma häätsarwamife järele ümber. Rönba foowis tema, et mitmeid asju Saksa
keeli õpetataks. See ei sündinud asutajate mõtetega ühte. Kõige tähtsam aga oli järgmine punkt, mida koolikohus omalt poolt juure lisanud:
„Mooli majapidamise asjad ja kooli kaitsmme wäljaspoolc jääb kuratooriumi walitsuse alla, mis kokku seatud saab ühest mõisnikust, kes
oäämees, ühest kirikuõpetajast, koolidirektorist ja kahest maamehe liikmest."
Pärast anti küsimise pääle teada, et mõisnik mõisnikkude, õpetaja õpetajate, koolidirektor treis-maakoolikohtu poolt walitakse. Asutajate õiguseks jääwat ainult kahe talnpoja seisusest liikme walimine? Kni need
punktid asutajatele ette pandi, ei olnud uad millgi tingimisel nende poolt.
Nende punktide mõte käis ju täiesti asutajate esialgse soowi wastu, ühte
täielist Eesti kooli asutada. Läksiwad siis ka kolm meest õnne katsuma,
tas kooli-kohus mitte kuidagi wiisi oma nõudmisi ei pehmendaks. Ei
tulnud sest midagi wülja. Nüüd oli hää nõuu kallis. Selge oli, et
alatud teel peaaegu wõimata oli edasi minna. Asutajad oleksiwad pidanud meie maa sakslastele liiga palju eesõigusi kooli kohta andma,
tooli kohta, mille asutamise nõu eestlaste südames sündinud ja niis
sellepärast ta täielikuks Eesti kooliks pidi saama. Läbirääkimiste ja nõuupidamise järele tcgiwad asutajad otsuseks, asutatawat kooli koolide ministri alla anda ja sellepärast palwekirjad otsekohe Pcetcrburki läkitada.
Seda mõtet ci olnud aga mitte nii hõlbus korda saata. Sell ajal
(kewadel 1864) tõusis eestlaste keskel suur liikumine: mitmelt poolt, iseäranis Wiljandi maakonnast, hakati saadikuid Pceterburki läkitama, tes
palusiwad, et walitsus siitmaa sakslaste omawolile piiri paneks ja iseäranis kõik toolid oma alla wõtaks. Ärewns oli mõnes kohas õige
suur. Sellel asjalool pidi ka Al. kooli asutamise kohta oma mõju olema.
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Korraga oli jutt wäljas, Al.-kooli asutamise plaau olla paljalt üks wiilimine täte, mille all eestlased muud politikat ajada. See mõjus. Mitmed, kes senni ajani uue ettewõtte poolt oliwad, hakkasiwad tema pääle
koguni teistsuguste silmadega waatama. Kuberner o. Oettingen jäi asutatawa kooli wastu külmaks; ka kandidaat Marpurg, kes Adamsoni
tuuuistuse järele selle asja pärast palju waewa näinud ja teiste wiha
alla langenud, jäi eemale.
Saadikud, keda Peeterburki läkitati, tuliwad tühjalt tagasi. Aga
lootust ci kaotanud asutajad. Jälle pidiwad nad wana teed mööda,
Riia kandn, edasi poole püüdma. 3coowembri-kuul 1865 läks üks saadik
Riiga ja andis palwekirja ühes juurepaudud õpetuseplaauiga otsekohe
tiudral-kuberucri krahw P . Schuwalowi kätte. Selles kirjas paluwad
asutajad, et trahw Schuwalow ueile abiks oleks asja nõnda toimetada,
et asutataw kool kohe rahwahariduse ministeeriumi alla möetaks. Asutajad, keda 500 meest olla, olewat jnba 1000 rubla selle kooli hääks
lubanud.
Kindral-kuberner saatis kooli programmi ja palwekirja Ülema-maakooliwalitsuse kätte, säält saadeti nad Pärnu-Wiljandi krcis-maakoolikohtusse ning siit edasi Paistu ja Tarwastu kooliwalitsuse kätte. Nüüd
oli asutajatel palju tegemist. Mitu korda kutsuti uad kooliwalitsuse
ette, paudi ueile mitmesugused küsimused ette, laideti nende kooli programmi. Wiimaks saadeti asi jälle kreis-maakoolikohtusse, kes siis ka
oma otsuse- kooli kohta kindralkubernerile saatnud. Missugune see otsus
oluud, ei ole teada.
Nüüd tuli kaunis pikk ootamise aeg. Ligi kaks aastat miski
wastast! Krahw Schuwalow läks siit ära, niitn kindral-kuberneri wahetasiwad lühikese aja sees kohti. Asi olekski wast unustusesse jäänud,
kui asutajad ise mitte ei oleks taga nõudnud, arwab Adamson. — Wiimaks, Weebruaril 1868, tuli kuberneri v. Oettingeni poolt wastus, palwetiri olla ühes programmiga ministeeriumi saadetud. Warsti pani ka
ministeerium asutajatele kolm küsimust ette: 1) mill wiisil nad raha
korjamist soowiwad pääle hakata? 2) kas nad rahakorjamistaga mõne
tähtpäewaal' (tärminini) toime saawat ning 3) kni suur summa umbes
kooli asntuseks ära kuluks? Kui asutajad nende küsimuste Pääle oma
wastused annud, tuli ministeeriumist asutajatele uus küsimine, mis nõnda
täis (Adamsolii järele): „Kas ucil kohalikku jõudu teada ou ja kas
nemad neist asutada nõuuks wõetud selge Wene keeli kooli rntulisemaks
korrale seadmiseks seda mitte tarwiliku ei leida, selle programmi ja sei-

sust nõnda sisse seada, et see wiimne selle aru järele kuidas tarwilikka
jõudu saada ou, tarwituste järele laiendatud saada wõiks?" — Need
sõuad paniwad asutajad mõtlema. Nad oliwad uii palju tööd teinud
ja waewa näinud, et ühte täielist Eesti kooli saada, uad põgenesiwad
Saksa keelse tooli eest, ja siia räägiti selgest Wene keeli koolist. Eesti
keelest juttugi. Pikalt ja laialt seletasiwad asutajad ministeeriumile saadetud kirjas oma mõtteid ja soowisid asutatawa kooli kohta ja teatasiwad, et nad oma kokkuseatud programmile, mille järele koolis küll Weite
ja Saksa keelt õpetatakse, õpctusekeelets aga Eesti keel jääma peab,
truuks jääda tahawad. Selle seletuse pääle saiwad asutajad teada, et
siia eksitus juhtunud. Minister soowinud ainult mõnel põhjusel, ct
Al.-koolis Weue ajalugu ja geograafiat Wene keeles õpetataks.
Oli asi hästi ära seletatud ning läbi räägitud, pani sisemiste asjade
minister Timashew Al.-kooli asutajate palwe keisrile ette. Sell aastal,
mill Eesti rahwas oma priiuse 50-aastast juubeli pühitses, seati kindel
alus selle asutusele, mis näitama pidi, ct eestlased ka tõesti priid ou,
s. o. priid ka waimu poolest. 1869. aasta augustikuu 14-mal Päewal
audis keiser Liwaadia lossis arurnlikult luba „Eesti ülema rahwakooli
põhjenduseks Aleksandri-kooli nime all" kõiges riigis andeid korjata.
Juure oli lisatud tingimine, et kooli plaani ja programmi kinnitamine
rahwahariduse ministeeriumi hooleks antaks. 28. oktoobril anti see luba
asutajatele Wiljandi sillakohtu kaudu teada.
Kaua oodatud aeg oli tulnud: luba oli käes awalikult tööd tegema
hakata. Meie wõime arwata, missugune rõõm asutajate keskel walitses.
Töö algas ka kohe. Asutajad käisiwad ühe ja teise juures, kirjutasiwad
siuna ja tänna, palusiwad nõuu ja abi. Paluti mehi, kes asjaajamise
oma kätte wõtaksiwad. Märtsi-kuul 1871 wõisiwad asutajad Liiwi
kubernerile teada anda, et nad Tarwastus komitee kokku seadnud, kes
asjajuhatamise oma pääle wõtab ning rahakorjamist kohe algab. Ka
palusiwad nad luba, et see komitee, keda nad pääkomiteeks nimetasiwad,
igalpool abikomitecsid asutada tohiks, kes temale rahakorjamises abiks
oleksiwad. Ühes sellega andsiwad nad kõik pääkomitee liikmed teada.
Komitee liikmeid oli 12: l. J . Hurt, gümnaasiumi koolmeister
Tartus, komitee president; 2. W. Eisenschmidt, Peetri koguduse
õpetaja Tartus, kassahoidja; 3. J . W. Iauuseu, ajalehe toimetaja;
4. Akadeemikus ja prohwessor J . Kocler-Wiljaudi, Pecterburis: .">. E. N.
Jakobson, gümnaasiumi koolmeister Tallinnas; 6. J . Rosenberg, algus-
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kooliõpetaja Tallinnas; 7. H. Wühner, kihelkonnakooliõpetaja Tarwastus; 8. J . Kapp, kihelkonnakooliõpetaja Suures-Iaanis; 9. J .
Adamson, wallakooliõpetaja Holstres; 10. H. Henno, wallawanem ja
peremees Holstres; 11. J . Wühner, peremees: 12. J . Tamman, kaupmees Pärnu maakonnas. Pääle nende on weel komiteel üks auuliige, Dr.
Kreutzwald. Kirjaalla on 20 asutajat—I.Adamson Holstrest,P. AmsonHolstrest, J . Kansi Kuikatsist, J . Nandsepp, F. Balzar, H. Henno Holstrest, M.
Jakobson Helmest, J . Paulson Holstrest, Hans Nurk Kawaswst, J .
Lellep Tennafilmast, J . Kihno Saardest, J . Ainson Holstrest, H. Lill
Holstrest, P . Hendrikson, J . Pill, J . Ritso, J . Kibbe, A. Paulson, J .
Pullerits Holstrest, J . Wühner Aidust — oma uimed kirjutanud, nende
eesotsas J . Adamson. Neid 20 meest uimetatatse Al.-tooli päris-asutajatets. Warsti mli kuberneri poolt wastus, et ministril pääkomitee
kui ta abikomiteede asutamise wastu midagi ei olewat. Ta uõudwat
aga, et komitee iga aasta lõpul aruande tottutuluud rahasummade üle
»müsteeriumile sisse saadab. Nõnda oli siis kõik korras, ja see soua,
uiis terwe mhnrn üles äratama ja awalikule elule kutsuma pidi, wõis
kõlada. J a ta kõlas. Esimesel dectsembri-tuu päewal 1871 ilmus „Eesti
Postimehes" pikem kiri päälkirja all: „Eesti Aleksaudri - kool. Üks
tähtis tuulutus ja palwe kõigele Eesti rahwale." Siiu tuulutab pääkomitee president J . Hurt Al. kooli asutamise nõuu kõigele rahwale,
jutustab lühidalt selle ettewõtte ajaloo ära ja kutsub kõike rahwast kooli
asutamisest soua ja teoga osawõtma. Ta annab lühikese seletuse Al.-kooli
plaauist, mis umbes järgmine on: Al.-kool on kõige ülem Eesti rahwa
kool ja hakkab oma koolitamist säält, kus muud Eesti toolid praegu
tema lõpetawad. Tall on 4 klassi ja saab ta ühe tubli kreiskooli
wääriliue olema. Peats edaspidi jõud kandma, siis soowitatse koolile
iseäralist õpetuse osatouda, kus rahwatoolmeistrid nende õpetamise aineti
pääle ette walmistatakse. Õpetuse keel on Eesti keel; Wene ja Saksa
keele õpetamise tarwis ou iseäralised tunnid. — Pääle selle antakse
üleskutses juhatust rahakorjamise kohta. Selle järele on rahakorjamise
asja juhatamine pääkomitee käes, kelle pesapaik Tartu ou. Pääkomitee
kannab hoolt selle eest, et igalpool maal ja linnades abikomiteed asutataks, kes maa ümbruses rahakorjamise oma pääle wõtawad. Oma
tegewusest aituawad uad pääkomiteele aru ja saadawad kokkutuluud
summad aegajalt ära pääkomitee kassahoidja katte, kelleks õp. Eisen«
schmidt on nimetatud. Kirja teises pooles näidatakse pikalt ja laialt
tähtsatel põhjustel, kas ja miks Eesti rahwal niisugust Eesti keeli

tooli tarwis on. Need põhjused on on lühidalt järgmised: 1) „Koit
tõsine ja täieline, mõnus ja mõjnja õpetus, nii hästi waimu kni ka
südame äratamine ja harimine, wõib üksi sündinud emakeeli inimesele
antud saada." 2) Meie noortest meestest, kes senni wõera keele toolides
kaswatatud, on Eesti rahwale wähe tulu tulnnd. Noored eestlased
lõhkuwad Wõeras keeles õppides ka rahwast ära. 3) „Meie rahwa
olemine ja elamine on muidu rahwa oma keele pääle seatud ja see
on loomuline ja õige." Kirikus, küla- ja kihelkonnakoolis, kogukonna
kohtus jne. tarwitatakse Eesti keelt, ajalehed käiwad Eesti keeli, — kas
peab meie ülemate koolidega teisiti olema? E i ! — Lootusega, et
ärksamad mehed Al. kooli kasuks tööle hakkawad, lõpetab president üleskutse. Niisamasugune palwe ja üleskutse ilmus ka kohe „Neue Dörptsche
Heitungis" Saksa keeli, kus meie maal elawatele wõera rahwa liikmetele
ning iseäranis nende eestlastele, kes hariduse ja waranduse poolest
kõrgemale ja paremale järjele jõudnud kui nende wennad, südame pääle
pannakse oma „wähemate wcudade" kasuks tööd teha.
Ka ilmusiwad ueed mõlemad üleskutsed eraraamatutena.
See kuulutus oli see wõil», mis Eesti rahwa tema tuimusest
äratas, mis teda uuele elule wasta pidi wiima, uuele elule rahwuslista
püüdmistes. „Uus kewade ou tulemas ja koit ou juba õues!" wõib
laulikuga hüüda. Jah, koit oli tulemas, ta pidi tulema ja öö ära
Wõitma: Walgust rahwale! oli Al. kooli asutajate põhjusmõte, mida
ka pääkomitee pitserimärk tunnistab: koidutäht, millest walguse kiired
wälja lähewad ja pitseri Pääl olewad ahelad purustawad.
Rahwas ei oodanud wastusega kaua. Ärksamad rahwa pojad
märkasiwad meelt ja hakkasiwad töösse. Warsti wõis pääkomitee teäda
anda, et esimesed abikomiteed (Paistus, Wiljandi kihelk., Suures Iaauis,
Wiljandis, Kanepi kih., Wõnnu kih., Ahja wallas, Kawastus, Tartus,
Matsalu wallas Karuse kih.) elusse tõusnud. Suure waimustusega
hakkasiwad nad oma ülesannet täitma. Juba kaks kuud pärast üleskutse ilmumist (9. Weebruaril 1872) kuulutas kassahoidja, et ju 1099
rubla kottu tulnud. Sellest summast oli Suure-Jaani abikomitee üksi
700 rubla korjanud. Nüüd läks korjamisetöö jõudsal sammul edasi.
Elawas waimustuses astusiwad igalpool eestlaste maal mehed kottu
abikomiteedea ja palusiwad omale luba andeid korjata. Ikka ja ikka
jälle saab pääkomitee president sõnumeid uute abikomiteede asutamisest,
ühtelugu woolab andeid kassahoidja täite kokku. Peaaegu igas „E. P . "
numbris leiame sellekohaseid teateid.
Juba esimese tööaasta lõpul
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(1872) oli, natin aruandest wiha, 64 abikomiteed asutatud ning 9988
rubla raha kokku tulnud. Kõige eesotsas rahakorjamise poolest seisab
Wiljandi maakond oma kuue abikomitcega, kes ligi 2800 rubla korjanud
on; kõige wiimane on Järwamaa 80 rublaga. Isegi keiserlikust perekonnast on andeid winud. Suguweuuad soomlased ei ole ta osawõtmata
Päält waadanud; Sawo-Karjala üliõplaste selts isegi ou 24 rubla
saatnud. Nõuda siis oli esimese korjamiseaasta töö kaunist wilja kannud.
Kuua eestlased niisuguse waimustusega ja hoolega tööd tegiwad,
ei olnud ka neist puudu, kes seda tööd püüdsiwad takistada. Al.-tooli
asutamise mõte oli mõnes ringkonnas suurt ärewust süuuitauud. M i s ?
Eestlased tahawad ise omale kooli asutada, ülemat tooli, kus Eesti keel
õpetuse keeleks pidada olema! See rahwas, kes senni ajani teiste teener
oli, kellele tema isanda tahtmine task oli, see rahwas tahab iseseiswalt
oma pää järele tööd tegema hatata. Seda ei tohi sündida! Eesti
rahwas on talurahwas ja talurahwale ou küla ja kihelkonnakoolidest
küllalt; kes kõrgemat haridust katte tahab saada, peab wõerakcelses
koolis ära käima. Eesti rahwas on kadnmise teel; lühema ehk
Pikema aja pärast muutub ta Saksa wõi Wene rahwaks, mida ennem
see sünnib, seda parem ja kasulikum. Miks siis niisugust rahwuslist
üleskihutamist tarwis? Sellest ei tule muud kui selget kahju!
Et rahwast sellest tähtsast ettewõttest eemale hoida, laotatakse
mitmesuguseid walesõuumeid ja kahtlustusi laiale. Tõeudatatse, Al. koolil
ei olla mitte täielikku'luba asumiseks, ei olla kindlat programmi, sellePärast olewat teadmata, kas Al.-koolis Eesti keel õpetuse keeleks jääwat;
Al. kool olla Saksa hariduse wasta, uiug ci wõiwat sellepärast ükski
mõistlik inimene selle tooli asutamise poolt olla. Ka olewat kahtlane,
kas niisugusele toolile tarwilisi kooliõpetajaid ja raamatuid saada wõib.
Eesti keel olla selleks weel liiga wähe haritud, et temas kõrgemaid ja
sügawamaid asju õpetada wõiks. — Niisuguseid ja palju teisi mõtteid
ja kahtlusi awaldati Al.-kooli wastu küll awalikult ajalehtedes, küll seltskoudades erateel. Nii mitmedki, kes küll hästi aru saiwad, et kõige
loomulikum ja kasulikum noort põlwe tema emakcles õpetada, hakkasiwad
kahtlema, kas üleüldse wõimalik on niisugust kooli käima pauna, nagu
Al.-kooli asutajad tahtsiwad. Sellepärast arwasiwad uad, et parem
oleks, kui selle asemel, et tühja tuult tallatakse, rohkem kihelkonna- ja
külakoolide eest hoolt kantaks. Koik seda seltsi kahtlustused ja arwamiscd tegi pääkomitee president õp. J . Hurt oma esimese aruande lisas
(1872 a. lõpul) tühjaks. Ka teiste sulest ilmusiwad „E. P-s." pikad
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kirjutused, kus Al. - kooli asutamise mõtet põhjendada ja seletada püüti.
Neis kirjadcö näidatakse, et rahwale sellest peaaegu miski hääd ei olla,
tui Eesli lapsed Saksa kreiskoolides käiwad. Neist ei wõiwat mitte
rahwa juhatajaid saada. Suur hulk ncudest pöörwat oma sugurahwale
selga. Miks? Laps, keda Saksa kooli pauuakse, lahutatakse kõigest
sellest, mis talle armas ja tuttaw oli. Ta sattub ümbruse sisse, kus
talapoisi patile põlgtusega waadatakse ja talle mitmesuguseid sõimuuimcsid antakse. Ta hakkab oma rahwusest häbeueuia, Püüab teisega ühewääriliseks saada. Siia juure tuleb weel järgmine nähtus: „Ta näeb,
kuidas wanad auusad hallipääga eestlased temasarnase Saksa poisi ees
kübarata käiwad, teda „Saksa uooreherraks" uimetawad ja iga moodi
enam auustawad, kui Eesti poissi." Kas siis ime, et poiss oma sugu
ära hakkab salgama. See olla see wili, mis Eesti lapsed Saksa koolidest saanud. Eesti Al. kooli asutamise sooni olla rähmast unuja kaswannd, fee kool saada ka, kni ta kord clnssc tõusnud, oma tohnseid
rahwa wastn trnnisti täitma.
Nende kirjade pääle, milledes seesngnscid mõtteid awaldati, ilmusiwad pikad wastnsed. Iseäranis agaralt astnb Pöide õpetaja N. von
Nolcken „Eesti Postimehes" wälja. Ta heidab Al. kooli osatajatele ette,
nad tõsta rahwa seas „paha rahwustamise tuult." Rahwustamisest
tõusta rahnnlse uhkus, mis kahjulik olla ja rahwaste wahel ilmaaegu
tüli sünnitada. Eestistamine olla niisama halb kni saksastamiite. Meie
maa rahwad pidada käsikäes täima, sakslased pidada Eesti keele ära
õppinm „sell annpakknmisel, mis igaühel ülema kni ka alama wastn peab
olema," ja eestlased ei wõiwat Saksa keeleta läbi saada. Ülema Eesti
kooli asutamise nõn alla sellepärast asjata. Suurem hulk küla rahwast
uäidata uii wähe tahtmist üles külatuolisidki asutada, et teda uiisuguse
suure ettewõtte tarwis weel hoopis tooreks pidada arwama. Sellepärast
ei wõiwat Al. kooli asutajad mitte nõunda, et „iga anns mees ja rahwa
sõber" nende nõnns pidada olema, enne kui nad ei ole ära seletanud, et
rahwale niisngnst kooli tõesti hädasti tarwis olla.
Kmwaswsega näewad rahwa pojad, kuidas wastalised ilusa ettewõtte wastn tööd teewad, kurwalt küsib üks nendest: „Kust see tuleb,
et just mõned, kelle kätte Eesti rahwa waimnharimine ja tubliks tegemine, tema õnn, ühe sõnaga — tema elukord on antnd, et just need
Al.-kooli wastn on?" Aga lootost ei kaota keegi. „Kindlas on Eesti
rahwa anninärk olnud, tegewus ei ole ka puudunud, kui seda tarwis on
olnud," julgustab „Eesti Postimees" töölisi.
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Jätame teised oma mõtteid awaldama ja waidlema ja waatame,
mis teeb rabwas, fee rahwas, kellele seda tooli öeldakse tarwis olewat?
Kuidas wõtab ta Al. kooli tööst osa? Esimene aasta on kõige paremaid
lootusi äratanud. Ootamata waimnstnse ja elamusega tehti tööd. Aga
mis näeme järgmistel aastatel? Ikka wähem on uute abikomiteede elnle
ärkamisest lugeda, ikka harwcmine tõttawad rahasummad Tartu poole.
Näitab, nagn oleks rahwas lootustes, mis tall Al. kooli kohta oli,
Petewd ja sellepärast töötegemise järele jätnud. Kolm järgmist aastat,
1873—1875, alaneb abikomiteede asutamine ja raha korjamine. Kana
1872 aastal pääle 60 abikomitee astttati ja üle 6000 rubla raha pääkomitee kätte sisse tuli (muist, üle 8000 rbl. oli riigi pääreuteisse sisse
makstud), asntati 1878 aastal 5 ja 1874 ainult üks abikomitee. Raha
tuli sisse 1873 aastal (pääkomitee kätte) natukene üle 3000 rubla, 1874 a.
1778 rbl, ning 1875 aastal, mill küll 2 uut abikomiteed juure tuli,
anti raha ainult 1730 rubla.
Ikka ja ikka jälle manitseb pääkomitee president J . Hurt töölisi
ajalehtedes ja püüab rahwast äratada, aga, nagn wastuseks tema kirjade pääle, läheb osawõtmine aasta aastalt leigemaks. President peab
kurwastusega kaebama, et abikomiteed oma kohuseid ei täida: uad ei
saada tema mitmekordse palamise pääle aruandeid oma tegewuse üle
sisse, ci teata, mill kombel nad Al. kooli hääks tööd teewad; mitmed
abikomiteed ei lase aasta jooksul enesest midagi kuulda, mõnest abikomiteest ei ole muud midagi teada, kui et ta kord asutatud. Et töö üle
läbi rääkida, nõuu pidada ja uut waimustust äratada, peeti 1876 aastal
Põltsamaal Al. kooli abikomiteede saadikute koosolek ära. Aga wähe
abikomiteefid oliwad oma saadikud koosolekule läkitauud, iseäranis palju
puudus neid Wiljandimaalt, kus ju koosolek ära peeti. Koosolekul
kaewad palju leiguse iile. — Ajalehtedes ilmuwad mitmelt poolt sõnumed
rahtoa tnimuse kohta: Annete korjajaid saadetawat sagedasti ramatate
ja mõnitawate wastustega minema. Pääkomitee saatis wallawalitsnstele
ringkirja Al. kooli asjns. Kindas mõjus see? Mõnes kohas on ta
fännist wilja kannud, kuid suuremale hulgale mõjunud ta kiti haite selga
wesi, teatawad abikomiteede saadiknd.
Kust tuli niisugune nähtus? Töö järele tnleb wäsimus, suure
waimnstnse järele mimus. Inimesed on ju nii kergesti walmis igas
asjas kohe silmanähtaniat kasu otsima. Kui nüüd aga rahwas ära
nägi, et eesmärk ehk mitte ligidal ci ole, ning et üleüldse kahtlane on,
kas sellest asjast midagi wälja tuleb, hakkas ta ennast eemale hoidma.
4

50
Igaüks tahtis wist kõrwalt waadata, „niis säält wälja tuleb," ning jättis
töötegemise teiste hooleks. Palju süüd langeb siiu nende pääle, kes
Al. kooli asutamist mitte ci soowinud. Suurem osa meie maa mõjurikastest meestest — sakslastest — oli ju asutatawa Eesti kooli wastu
Waenuline, tema püüdmine oli koguni — kõike seda ettewõtet tühjaks
teha. Igapidi ou kooli wastu tööd tehtud: kahtlustusi laotati laiali,
õpetajad, kellel rahwa pääle suur mõju, on awalikult kantsli päält selle
wastu rääkinud, kooliõpetajatele ou mitmes paigas ära keeldud Al. kooli
hääks midagi ette wõtta. „Tuimusega wõiks eht weel walmis saada,
aga kooli wastupaniwad takistawad palju," kaebab keegi „Pärnu
Postimehes."
Ehk küll asjalugu seesugune oli, ei lasknud pääkomitee lootust
mitte sugugi langeda. Ta püüdis Al. kooli tulewikku igapidi kindlamale
alusele kinnitada. See läks temal ka korda. Põltsamaa ligidal, Kaarli
mõisas, oli gümnaasiumi wääriline mõisnikkude laste kool hingusele
läinud ning koolimaja pakuti oksjoni wiisil wälja. Pääkomitee leidis
maja uue tooli tarwis kõlbulise olema ja õstis ta 1874 aastal 3625
rubla eest ära. Seda juhtumist ja talitust peab õnnelikuks nimetama.
Nii wäikese hinna eest oli kiwimaja, mis ehitnsel oma 30,000 rubla
oleks maksma tulnud, käes, päälegi niisugune maja, mis juba koolitarwituseks sisse seatud. Pääle selle oli see maja eestlaste tuaa keskpaigas uing ilma koha pääl. Oli küll maja juures seda ja teist kohendada ning parandada tarwis, aga see tõik ei teinud esiotsa suurt
summa wälja.
.'»tolm aastat oli töö Al. kooli hääks ikka aegajalt wähemaks
jäänud. See ei pidanud mitte ikka nii minema. 1876 liastal on jälle
elawast märgata, osawõtmine hakkab tõusma. Sell aastal tuli 8 uut
abikomiteed juure ning raha saadeti 3357 rubla, see ou peaaegu kaks
korda nii palju kui aastal enne seda. Wististi oli see kolme aastane
waheaeg ainult — ettewalmistamine ja jõuu kogumine edaspidise
töö tarwis.
Nõnda jõudis 1877 aasta kätte. Sell aastal algas jälle ajalehtedes elaw läbirääkimine ja waidlemine Al. kooli pärast. Kooli
wastalised, kes mõni aeg ajalehtedes enam awalikalt üles ei astunud,
wõtsiwad jõuu kokku ja alustasiwad kibedat tormijooksu selle asutuse
pääle. Nende arwamise järele oli wist aeg tnlnud, et „wastalisele"
surmahoopi anda.
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„Neue Т . Zcitnngi" esimeses numbris ilmus kellegi „Unparteiischer"
Poolt kiri, kus Al. kooli asutajatele süiiks pauuaksc, uad ei olla rohkem
haritud inimestele oma kooli üle mitte küllalt täielisi teateid auuud.
Sellepärast olla uad ise selle juures süüdlased, et nende cttewõtte kohta
mitmesugused etsiarwamised tõusnud. Ei olla sugugi teada, missugune
kool Al. kool olema saab. Igalpool räägitawat, et eestlaste nõu olla
omale gümnaasiumi asutada.
Siis olla wist warsti ka Eesti
ülikool loota! Tehtagu Al. koolist kreiskool, siis saawat kõik mõistlikud
inimesed selle poolt olema ja teda oma poolt toetama. Umbes sellessamas mõttes kirjutas ka Saugastc õpetaja Th. Hesse. „Neue Törptsche
Ztgi" 8 numbris, kus ta muu seas Al. kooli asutamist ka „asjata,
Nuumata ning kahjuliku" ütles olewat.
Nende kirjade päälc awaldas warsti fäälfamas ning pärast eraraamatus Al. kooli pääkomitee president õp. J . Hurt mõnusa wastuse:
Ta lükkab kõik kahtlustused ja süüdistused kindlal sõnal tagasi ja näitab,
et „crapoolctnl" „mingit tundmist ei ole" Al. kooli üle lohnt inõista,
sest ta ei ole nähtawasti waewaks wötnud asjalugu ligemalt tundmagi
õppida. Arwamine, et tõik mõistlikud Al. kooli poole hoiaksiwad, kui
sellest koolist kreiskool saaks, olla tühine. Tuttaw olla jn, et Al. kool
Põhjuskirja järele just kreiskooli wääriline saada olema, aga kuidas
tehtawat tema wastn tööd? Kui „erapooletu" ja õp. Hesse seda ei
usu, et Al. koolil jnst palju „wa^nlasi" olla, tulgu nad kord abikonmeedc
saadikute koosolekule, sääl kuulekfiwad nad mõndagi. Lõpuks soowib
Hurt, et need, kes Al. kooli wastn on, Põhjusi awalikult nimeiaksiwab,
et siis wõinmlit oleks nende päälc awalikult kosta ja neid seletada.
See soow leidis warsti täitmist. Paari nädala pärast ilmus
„Neue Dörptfche Ztgis" ning ka „Eesti Postimehes" pikk juhtkiri päälkirja all: „Awalik tiri õp. hrale J . Hurt." Kirjakirjutaja oli Unoaste
mõisa pärisherra H. v. Samson. Wäga iseteadwalt ja kõrgilt astub
ta Al. kooli sõprade ja iseäranis pääkomitee presidendi wastn üles. Ta
tõendab, kirjad ja manitsused Al. kooli asjus ei olewat suuremat wastnkaja rahwa seas leidnud. Nad äratanud ainnlt silmapilkset osawõtmist,
warsti aga mindud neist mööda „päcwakorrale" jne. Шги aastat olla
jnba tööd tehtnd, aga raha olla wähc kokku tnlnnd. Süüdlased selle
jnnres olla asntajad ise, iseäranis õp. J . Hurt. Al. kooli plaan olla
küll „hää nõuu pärast üles N'octnd" aga pärast olewat tema „tõrwale
cksnind." Asntajad tõendada, et Eesti rahwas üksnes Eesti rede
waral kõrgemat haridnst kätte saada wõiwat. Selles mõttes nnistada
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nad siis ka Eesti günmaastumift ning uniwersiteebist. Nõuda olla ju
selge, ct seo asutus muud ci olla kui paljalt „suurustuse ja kõrgistuse
põld, mis meie maale mitte õnnistuseks waid õnnetuseks pidawat tulema."
Tema, Samson, ütelnud seda juba ette ära. Ta pidanud Eesti rahwast
„nit terweks, tuumakaks ja mõistlikuks," et tema suurem hulk ka meelitawa kutsmist pääle mitte niisugustele teedele kõrwale ei eksi. Tema
arwamine läinud täide. Osawõtmine rahwa poolt oluud hakatuses küll
elaw, jäänud aga silmanähtawalt iga aastaga leigemaks. Kas fee ei
olla selge tunnistus sellest, mis rahwas tooli asutamisest arwab? Teiseks
tõendab v. Samson, raha korjajatega ei olewat õnne oluud; need ci
olla mitte küllalt tublid inimesed, wõimata olewat neid usaldada. Palju
korratusi on nende seas ette tulnud: korjamiseraamatud ou kaduma
läinud, mõucd korjajad on ära reisinud ning korjamiseraamatud ja raha
ligi wõtnud. Neil põhjustel ei julgcwat keegi enam ueude kätle raha
anda. Wäga kardetaw olewat aga see asjalugu, et abikomiteed rahakorjamist ainult oma kõrwalisea tööks pidawat, ueude päristöö olewat
r a h w a k i h u t a m i n e j a ü l e s ä s s i t a m i n e ! Igalpool olla see
tuttaw. Et seesugust asja keegi sallida weel wähem toetada ei wõiwat,
olla ju selge. Sellepärast arwab tema, o. Samson, „et Eesti rahwa
elutcrwis ja jõud hakkab ilmuma, kui uüüd Al. kooli sõprade arw kahaneb
ja tema wastaliste arw õige hästi kaswab." Al. tooli asutamise nõu
olla sellepärast tühine ja asjata. Tnrwitatagu kokku tulnud raha parem
põllutöökooli asutamiseks; sellest tuleks rahwale palju rohkem kasu.
„Häda sellele, kes seda põhja alt ümber segab, kelle pääl rahwas
seisab!" hüüab ta lõpuks Al. kooli asutajate wastu.
Kui H. 0. Samson ehk arwas, et ta selle kirjaga Al. koolile
surmahoobi auuad, eksis ta wäga. Warsti ilmus pääkomitee presidendi
poolt wastus, kus kõik kahtlustused ja süüdistused hiilgawalt tühjaks tehti
ning ära näidati, et H. o. Samsoni kiri täiesti ülekohtune ou. Eesti
gümnaasium ja ülikool — olla aiuult wastaste pääs olemas, Al. kooli
asutajatest ei ole kellelgi hakatusest saadik niisugust mõtet olnud. Raha
korjamine läinnd tüll ühewahe wähemaks, aga wiimasel aastal on ta
jälle märksa edenennd ning loota olla, ct wccl edeneb. Mis abikomiteedesse pnntnda, siis pidawat küll tunnistama, ct neis mõnda korratut
asja ette tulnud, aga asi ei olewat ammugi uii halb, kui v. Samson
tõendab. Kahtlnstuse aga, et abikomiteed kihutamise ja ässitamise
tööd tegewat, lükkab Hurt kindlal sõnal põlgtusega tagasi! Lõpuks
tõendab ta, ct just selles Eesti rahwa „jõud ja cluterwis" ilmub, et ta
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Ш. kooli tööst 1)OOUQCI osa toõtdb. Kus toolid paremal järjel ning
rahwas enam haritud, sääl ou ka töö Al. kooli hääks kõige rohkem
toitja kannud.
Mis ütles rahwas niisuguste pääletungimiste kohta? Äritus ja
Pahameel oli fuur waenlaste wastn. Lugemata hulk kirju saadeti „(i. P . "
toimetusele „Samsonile wastnseks," nõnda et toimetus tunnistama pidi,
ct kui ta kõiki neid kirju ära trükkida tahaks, peaks ta teise ajalehe
paljalt nende tanvis ajatama. Kõige parem wastus rahwa poolt oli
see, et rahwas Al. kooli tööst elawamalt hakkas osa wõtma. Vaidlused
oliwad hulga filmi selgitanud ning waimuslufetuld suuremaks õhutanud.
Eestlased uägiwad, et tõik pääletäimine ja wastnrääkiininc satute poolt
paljas jonniajamine oli ning et selleläbi kõiki eestlaste püüdmisi maha
taheti rõhuda. See ei tohtinud korda minna. Nõnda oli see, mis
Pahatahtlife eesmärgiga toimetatnd, asjale weel kasu saatnud. Wastased
ci tahtuud aga oma jonni jätta. Nad „pidasiwad tarka aru" ja leidsiwad
uue sõjaplaani. Elunähtus oli selgeks teinud, et sakslaste kirjad asjale
mitte kahju ei suutnud teha, sellepärast oli tarwis, teist uõuu katsuda.
Uts eestlane pidi awalikult kooli wastu üles tõusma, et siis ütelda wõits:
waadake, eestlased ise ci taha niisugust kooli! J a waato, nad leidsiwad
mehe, Ы walntis oli oma allkirjaga igasugu kahtlustusetirju Al. kooli
wastu awaldama. Part Snija oli see mees. Ta elas Võrumaal
Karula kihelkonnas, oli seisnse poolest lihtne toolitamata talupoeg, ameti
poolest aga oma kiheltouna kooliwanem. Tema, kes nagn ajalehes tõendati,
waewalt mõistnud ära kirjutada, astus pitka kirjadega platsi. Enam kni
aasta aega kestis waidlus tema ja Al. tooli sõprade wahel.
Part
Suija kirjadest paistab wälja, et nende kirjutaja mitte liht talupoeg ci
ole, Waid et kirjad koguni teisest wabrikust tnlnud. Mõtted, millede eest
Tnija üles astub, on umbes needsamad, mis sakslased juba enne teda
awaldannd. Ta tänab o. Samsoni tema tähtsate mõtetcmvaldnste eest,
räägib soojalt põllutöökooli asutamisest, tõendab, eestlased pidada oma
waimuharimise poolest sakslastets saama, mitte sakslased eestlasteks.
Ta heidab Al. kooli sõpradele ette, nad armastada iseäralitta asjn ning
ei sallinmt „Liiwlandi-maa" rahwa kokkuleppimist ja ühemeelepidamist
uiug tahtwat wägisi „talurahwa kallist rahulikku eln ning loomulikku
edenemist riktnda." Eeadilse järele sisseseatnd walla- ja kihelkonnakoolidest saada meil seekord küllalt jne. Kui Al. tool mõni a n n s a m m a s pidawat olema, siis olla tema arwamise järele järguline uõu
kõige kohasem.' pandaga Tartn ülikooli juure „perris täwwelinc proh-
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wessor" Vesti keele tarwis ametisse ja makstagu temale Al. kooli hääks
kokkutillilud rahast täieline palk, nõnda et ta wõiks Eesti keelt ja
kolnbcid uurida ja mälestuseks kirja panna. „Kui peas sis ka aia,
katte tullema, et Eesti rahwas wast töises rahwas saap, sis kuulutap
tema auwusammas, ue omma ue kirja Eesti rahwast uiuk kelest, märäne
rahwas siiu om cllauu uiuk märast keelt nemma omma toimetini." —
Teine asi olla, tni soowitawal, et Al. koolist rahwale midagi käsn
peaks olema, ni* tehtagu temast põllutöökool, nagu seda ka „Urwastu
perrisherra" soowinud. Äciisuguue Karula kooliwanema nou ja plaan.
kiu aga kõik see ci mõjunud, tui koolmeistrite ja põllumeeste „semiuaar"
ci aidanud, leidis Suija Part wiimaks uue mõtte: eestlased saatwat
oma kooli läbi paljalt sakslastele käsn, sest kui eestlased ise omale koolisid
asutawad, jääwat tõik kroouukoolid aiuult sakste tarwitada. Aga ta
see ci mõjnnud. Koik tema mõtted ja puiklcmised tehti tühjaks, iseäranis
pääkomitcc presidendi poolt ning ka hulga kirjade läbi teiste sulest.
Põllutöökooli asutamise nõuu tuuuistasiwad kõik hääks ja soowitasiwad
tema kordasaatmist; aga selle wastu oliwad uad, et Al. koolist põllutöökool saaks. Waene Suija Part pidi palju pilkamist ja uaeru kannatama, ta sattus awaliku põlgtuse alla; tema uimi sai tuttawaks leudsõnaks, uõllda et iga ebaloomulikku tegu „suija-pärditamiseks" hakati
hüüdma. Warsti kabus ta Part ise awalika eln näitelawala Nagu
mõned tema sõbrad tõendasiwad, on Snija mitn korda kahetsenud, et
ta omast „sõpradest" uii laugele wõrgutada lasknud. Oma nõrga iseloomu pärast ei ole ta aga suutnud nende meelitamisele wastu panna.
Saksa keelsed ajalehed tõlkisiwad Snija Pärdi kirjad häämeelega
ümbcr ning lisasiwad nendele omalt poolt tähcudusi juure. Näitab,
nagu olcksiwad nad oma wõidu üle kiudlad, sest juba uimetab „Ztg.
für Stadt und Laud" Al. kooli suruult süudiuud lapseks.
Weel üks isemoodi isand astns Al. kooli wasta ajalehtedes üles.
See oli üks pääkohtumees Suure-Jaani kihelkonnast, uimega Puuratz.
Tema kurdab, Al. kooli sõbrad ei kaudwat Inmala kartuse laialilaotamise eest sugugi hoolt, kole olla kuulda, et Al. kooli õpetajateks Eesti
sugust mehi tahetawat panna. Eestlastel ei olla üleüldse mitte koolisid
tarwis, sest neil ei olla kooliskäimiseks aega ning ei saada nad selle läbi
sugugi paremaks. Kui aga siiski koolisid asutatakse, siis kutsutagu kooli
õpetajateks selged sakslased Saksamaalt ja uimelt niisugused, „kes weadade koguduse diakonid он, et eestlastele ka hirnu ja lust saaks iga tee-

:^
Harn pääle palwemajasid ehitada." Tenia kirjad ci suutnud suuremat
waielusi sünnitada, pillannft lauges küllalt tema pää pääle.
Koik niisugused waenukirjad awaldasiwad koguni teistsugust mõju,
kui ucude walmistajad lootsiwad. Osawõtmiue Al. kooli asjast ei tahanenud sugugi, waid kaswas iga aastaga. Wauad koolisõbrad hakkasiwad südiuialt tööle, et wastaliste tahtmised nurja läheksiwad, uusi tuli
palju juure. Abitomitcesid asutati ikka uusi; ka neeo maakonnad, kes
teistest kõige euam maha jäänud, panewad kae adra külge. Üksteise
wõitu püüawad abikomiteed tööd teha. Ka meie õruema soo liikmed
ei jää eemalt waatama, kuida rahwa hariduse laialelaotamiseb5 tööd
tehtakse, ei, nad tahawad ka ühes aidata, heidawad abikomitccdets kokku,
korjawad andeid, toimetawad näitemüükisid — kõik Al. kooli kasuks.
J a uad wõiwad auuga meeste kõrwal seista, wõiwad uhkusega oma
kokkupandud annete pääle näidata. Naesterahwaste abikomiteedest oleks
nimetada iseäranis Tallinna naesterahwa abikomitee, asntatnd 1880 aastal, mis proua Dr. V. Roscnthali elawal juhatusel ja äratusel waimustufega Al. tooli tööd edendas. Vaata, kuhu tahad, igalpool — „Al.
kool". Enn etendatakse näitemängu, sääl autakse kontserti, toimetatakse
näitemünki, asjade wäljaloostmist — „Al. kooli kasuks". Pidulikkudel
koosolekutel, nagu pulmades, marudel jne. astuwad selginud pilguga
mehed ülesse, seletawad pidulistele Al. kooli tähtsust ja paluwad audeid
ja — saawad. Peremees loeb perele Postimehest pääkomitee presidendi
manitsusekirja ette — ja teenrid panewad isekeskis kanni summakese kokku
Al. koolile jõulukingituseks. Waesed inimesed, kellel raha anda ci ole,
kingiwad asju, «ii* ainult paar kopikat wäärt, aga kopikatest saab rubla
— kõik wõetakse tänuga wastu. Kehwad« inimeste kopikate kõrwal
näeme rikaste rublasid korjamise laekasse langema, isegi sajarublased
auded ei ole haruldased. Mitmed maaomanikud kuiwawad teatawa osa
wilja Al. kooli „õnne pääle" maha. Keegi awaldab ajalehes soowi, et
lehe lngijad tellimiserahalc wäikese kingituse Al. kooli hääks juure lisalsiwad, ja warsti ou mitu sada rubla sell tccl kokku Muud. Mitmed
wallawalitsuseb wõtawad oma walla liikmetelt ühes päärahaga wäikest
lisamaksu Al. kooli hääks, — mõned ehk nurifewad, suurem hulk auuad
häämeelega: mõni wallawalitsus kingib sissetulnud trahwiraha Al. koolile.
Ka algupäralisi kombeid rahakorjamiseks ou ette tulnud: üts kõrtsimees
Wõtnud iga tõrtfistäija käest wäikest lisamaksu, teises kohas määranud
noored inimesed oma keskel ära, iga wõerakeelse sõna eest, mis nad
kõnes tarwitawad, teatawat trahwi Al. kooli hääks maksta. Lühidelt,
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igalpool, kus eestlased elawad, on liikumine ja töötegemine, et aga seda
asutust, mis pidi Miitauia, „et eestlased mitte enam eest weetawad eqa
tagast töugatawad orjad ei ole, waid wabad inimesed, kes ise hääd ära
tunnewad ja ise hääd tööd teha püüawad", ennemine käima wõiks panna.
Kütt korjati ja saadeti 70 aastate lõpul sõjawäljale, Balkani poolsaarele,
lucie maalt palju asjll ja andeid isamaa eest wõitlejate hääks, aga oma
kodus olewat „rahwa last" ei jäetud mitte unustusesse.
Vaidlused selgi tasuvad ka teiste seisuste silmi. Mitmed mõisnikud ja
muud ülemate seisuste liikmed ou Aleksandrikooli asja omalt poolt edendanud,
kas rahaannetega wõi sellega, cl neid, kes Al. kooli hääks midagi ette
wõtsiwad, nõuu ja abiga roetasiwad. Ka meie kaugemal elawad suguwennad waatasiwad terawa silmaga ettewõtte pääle ja näitasiwad osawõtmist üles tema wasta:
Soomemaalt saadeti rahaaudeid, isegi
Uugrimaalt jõudsiwad kaunid saadetused siia.
Korjanduste summa kaswas iga aastaga. 1880. aasta sissetulek
ulatas juba üle 10-tuhauda rubla. Sell aastal pühitseti keisri Aleksandri
II. Walitsuse 25-aastaft juubelit: see juhtumiue awaldas annete korjaMise kohta ka suurt mõju.
Et pääkomitee töö ka iga aastaga kaswas, ou mõista. Tihti
kutsuti abikomiteede saadikud kokku oma tööst aru andma ja nõuu
pidama, kuida edaspidi talitada. Abikomiteede tegewust peeti terawasti
silmas, kassade aruandeid nõuti iga aasta. Ka wõttis pääkomitee mitu
korda abikomiteede kassaraamatute rewideerimise ette. Et tööd palju
oli, waliti juba aastal 1878 pääkomitee presidendile abiks õp. Kurrikoff
Turist, kes rahakorjamise asja Eestimaal juhatas. Mõne aja pärast
nimetati õp. M. Jürmann teiseks abiks. Ka mõteldi juba selle üle
järele, kuida ning millal Al. kooli käima panna, peeti aru kooli
programmi üle.
Küll oliwad wastalised mitmel korral ära näinud, et nende töö
Al. kooli asja edenemist mitte takistada ei suuda, waid asi koguni ümber
pöördud, siiski ei jätnud uad jonni. Kui uad ka awalikult enam nii
palju üles ei astunud, tõkkeid teha raha korjamisele püüdsiwad ilad ikka.
Abikomiteed ou mõnesuguseid päiwi näinud, on pidanud „hüda ja waewa
nägema, wahest külma ja palawat kannatama, wedelast ja paksust läbi
minema, häid ja pahu sõnn kuulma, üle tüügaste ja kraamide kargama,"
kirjutab keegi „Eesti Postimehes." Sellest ja mitmest teisest sell ajal
ajalehtedes ilmunud teatest ou näha, et nende põlw mitte kerge ei
owud. Oli ju päälegi tähtis ajajärk käes: E. ))i. Jakobson astus
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ajalehes „Sakalas" meie maa mõjuwate ringkondade wasta ülesse.
Eht ta tull sagedasti selget tõtt ütles, ommeti oli see tõde liig walas.
Öeldi, et „Sakala" eesmärk muud ei olewat, tai rahwast sakste wasta
üles ässitada ja kihutada. Sedasama arwati ka kõikidest rahwalitkudest
ettewõtete^. Al. kool oli muidugi ta üks rahwuslik ettewõte, sellepärast
ka temagi üle rasket kohut mõisteti. Iseäranis kirikuõpetajaid leiame
A l . kooli wastaliste killast.
1880 aastal kirjutas „Rigasche Zeitungas" „üts Liiwimaa Eesti
jaoskonna õpetaja," tõik Eesti jaoskonua Saksa sugust õpetajad olla
järgmistel põhjustel Al. kooli wastalised: Al. kooli asutamise juures
ei ole meie maa kooliwalitsast mitte tähele pandud, Al. kool ei olla
mitte kui liige meie maa koolitoana k ü l g e liidetud, waid tema k õ r w a
seatud, sellepärast olla ju selge, et kirikuõpetajad sellega ühes nõuus ei
wõiwat olla, mis nende tegewuse w a s t a käiwat. Kirikuõpetajad ja
meie maa omawalitsus kauda isegi koolide eest küllalt hoolt. A l . kool
olewat pääle selle „uatioualismnse" (rahwuse) awaldus, ta olla ainult
nõndanimetatud nooreestlaste töö. Eestlane ei nõadwat oma õpetaja
käest, et see Al. kooli poolt oleks; sest need õpetajad, kes Al. kooli
wasta, leidwat koguduses tihti enam armastust kui teised. Kiriklik elu
olla just sääl kõige paremal järjel, kus A l . kooli wasta tööd tehtawat.
See talla sellest, ei rahwusliste püüetega sagedasti kiriku- ja usuwaeuulikud walgustust (rationalismuse) püüded käsikäes käiwat.
Ka üks teine õpetaja (E. Maurach) teatas Tartu Saksa lehes, et
ta esiotsa tüll Al. kooli poolt olnud, uüüd aga, kas ta ära uäiuud,
kuhu poole asi kalduda, ei wõiwat ta enam seda hääks kiita ja edcndada, sest A l . kool wõidelda nüüd Eesti rahwa tõsise kasa wasta.
Leplikumat teed püüdis õpetaja L. Hörschelmann käia, kes 1881 aastal
Saksa lehes ^Baltische Monatsschrift" selle kohta oma mõtteid awaldab,
kas õpetajatel kohane ja tarwilik oa Al. kooli tööst tegewalt osa wõtta.
Ära seletades, kuida see üsna loomulik olewat, et rahwahariduse tõstmiseks
sarnast ülemat kooli tahetakse asutada, ning tõendades, et temal ega
kellelgi teisel ka selle wastu midagi ei wõiwat olla, kui ka A l . toolile
ülesandeks tehtawat Eesti rahwast eneseteadmise tõstmiseks ja edendamisets tööd teha, arwab ta ommeti, et õpetajate tööpõld koguni teine
olewat. Neadc töö ei olewat mitte ü h e rahwa rahwuse teenimine,
waid Issanda päralt, töö Jumala riigis. Rahwahariduse tõstmine ei
sündiwat mitte ainult kooli kauda, iseäranis ei käiwat kõrgemate koolide
tööpõld mitte enam õpetajate tegewast piirkonnasse. Töö Al. tooli
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kasuks nouaks õpetajatelt palju aega ja takistaks feega nende tööd
koguduste kallal. Al. kool olla wiimasel ajal täiesti erakonna asjaks
saanud, paljud edendawat teda ainult sellepärast, et teised selle wastu
ou. Sellega olewat esialgsest aatelisest eesmärgist, rahwaa ühte ülemat
waimuharimise paika muretseda, kõrwale mindud. Neil põhjustel jõuab
õp. Hörschelmann otsusele, et see mitte õige ci ole, nagn tõcndatawat,
et ainult see rahwahariduse tõstmist edendab, kes Al. kooli kasaks tööd
teeb, nagu ka see, et tööd selle kooli kasuks nagu mõcdupuuks tehtakse,
millega kellegi armastust rahwa wastu mõedctakse.
Et ka neid õpetajaid oli, kes teisiti mõtlesiwad, näitab Rõuge
õpetaja T. Hahni wastus esimese õpetaja kirja pääle „Rigasche Zeitungia."
Op. Hahn tunnistab, Liiwimaa Eesti jaoskonna õpetajad, kes Saksa
sugust, ei olewat mitte Al. kooli wastased ja waenlased, waid tiad
hoidwat endid paljalt eemale ja ei segawat endid m e e l e g a Al. kooli
raha korjamist« wahele ega kõnclewat selle wasta, et mitte ei näitaks^
nagn paneksiwad nad toolile wasta. Mis Al. kooli asutamisesse puutuwat, siis pidada tunnistama, et asutajad täiesti õieti talitanud. Ka
seda etteheidet, et Al. koolil liiga suur Eesti rahwuslik maitse juures
olla, tulewat tühiseks arwata, sest Al. kooli asutamise nõu kaswanud ju
sellest soowisi wälja — rahwa priikslaskmist mälestuseks midagi teha,
ja ets siis need e e s t l a s e d olnud, kes o m a priikslaskmist eest tänutunnistuseks seda mälestussammast tahtnud asutada? Ainns Põhjus,
miks Liiwimaa Eesti jaoskonna õpetajad (Saksa sugusi) Al. kooli asutamisest tegewalt osa ei wõiwat, olla see, et nad aru saada, et ühest
Eesti keelsest kõrgemast toolist rahwale miskisugust praktilist käsn ei olewat.
Kuna Al. tooli sõprade kui ka waenlaste mõtted elawalt rahwa
„sülelapse" poole pöördud oliwad, ilmus Al. tooli elus uus kurblik
nähtus: tüli wendade wahel. Al. tool näib nagu tüliõunaks ilmale
sündinud olema. Ühel meelel ja mõttel oliwad Al. kooli sõbrad senni
tööd teinud oma asja kasuks, ühisel jõuul oliwad nad wäliste waenlaste wasta wälja astunud, nende kahtlustused ja süüdistused tagasi
lükanud ja nende poolt walmistatud takistused tühjaks teinud. Rüüd
pääsis Al. kooli sõprade oma keskel waeuutuli lahti. Juba mõui aeg
wõis märkisid tähele panna, mis kuulutasiwad, et torm tulemas.
Et Al. kooli hääks juba tannis suur summa kokku oli tulnud,
hakati hoolega selle pääle mõtlema, kuida tooli käima pauna. Jaanuarituul 1880 ärapeetud komiteede koosolekul waliti neljaliikmcliue kommisjon (mõisaomanik H. Wühner, redaktor C. R. Jakobson, köster J . Kapv
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ja õp. M. Jürmann), kes Al. kooli kuratooriumi plaani pidiwad kokku
seadma. Kuratooriumil pidi suur mõju kooli kohta olema, sellepärast oli selle kuratooriumi kokkuseadmiue wäga tähtis. Kommisjoni
liikmed tegiwad hoolsasti tööd, aga nende mõtted ci sündinud ühte.
Nelja liikme poolt auti 3 plaani pääkomiteele sisse. Pääkomitee, kus,
nagu Jakobson tõendas, „euamus õpetajate partei kües" olnud, wõttis
õp. Jürmanni ja H. Wühneri ühise ettepaneku wastu. Selle järele
pidi kuratooriumis 10 liiget olema: 2 mõisaomauiktu, 2 kirikuõpetajat, 2 linna kodanikku, 2 rahwakoolmeistrit ja 2 talupoega. Teised
kaks plaani, mis Iakobsoui ja Kappi poolt sisse autud, läksiwad sellega
muidu ühte, ainult soowis esimene Pääle teiste weel & talupoega ning
ka Al. tooli direktori, teme aga 6 talupoega kuratooriumisse walida. Et,
asi tähtis, jättis pääkomitee oma otsuse kinnitamise komiteede koosoleku
hooleks. Jakobson oli pääkomitee enamuse üle pahane, et see WühnerJürmanni plaani wastu wõtnud, ja laitis seda plaaui omas lehes. Selle
järele tahetawat talupoegadele kuratooriumis ainult Ve hääli anda, see
olla weel wähem, tui Päruu-Wiljaudi maakoolikohus kord lubauud..
Ka mitmed teised awaldasiwad Sakalas wõtteid selle plaaui wastu ja
paniwad igasugu uusi soowisid uiihästi kuratooriumi liikmete seisuse kui
ka ueude walimise kohta ette. 21. jaanuaril 1881 oli see asi, pää- ja abikomiteede koosolekul ees. Koosolek tegi pika waidlemise järele kuratooriumi põhjuskirja eeskirja järgmises mõttes walmis:- kuratooriumis
ou 15 liiget: koolidirektor, 5 suuremast toolist läbi täiuud, 9 muidu
usaldusewäärilist meest, olgu mis seisusest tahes. I g a kolme aasta
pärast lahkuwad kuratooriumist liisu järele kolm meest. Nmde asemikka waliwad pää- ja abikomiteed üheskoos, senni kui nad weel
olemas ou; lupetawad aga ueed oma tegewuse, waliwad uusi liikiueid,
järele jääuud kuratooriumi liikmed ja 13 seltsi saadikut, millest Eesti
põllumeeste seltsidest igaüks :i ja Eesti Kirjameeste selts 4 saadikut saadab.
Nõuda oliwad siis kuratooriumi põhjuskirja pääpunktid ära
määratud. Tema täieudamiue ja päris walmistegemiue jäeti edaspidiscks ajaks. Sellesama aasta augustikuus waliti 10 liikmeline
kommisjon, kelle hooleks selle asja toimetamine ning ka kooli progranimi
walmistamiue auti. Selle kommisjoni walimise juures oli juba selgesti
näha, et „Sakalaö" ilmmiud kirjad oliwad mõjunud,: kokku tuluud abikomiteede saadikud näitasiwad awalikult umbusaldust pääkomitee liikmete
wasta üles: walimisel jäeti mitu pääkomitee liikmete poolt soowitawa
meest, kes kni tublid kaswatastcadlased tuttawad oliwad, kõrwale ja.
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waliti mitmed mehed, kes weel kuidagi wiisi ei olnud üles näidanud, et
uad selle suure ülesande kohased ou. Kommisjoni juhatajaks sai
Dr. M. Weske.
Arewus ja tülid, mis alanud, ei jäänud aga sugugi wähemaks;
inisi segadusi tuli ikka juure. Rmde segaduste tegijad oliwad mõne
ajalehe tunnistuse järele noored mehed, kes oma arust „rahwa
kasu" taga nöudsiwad ja igalpool esimeste seas tahtfiwad olla.
Nende tahtmised wõisiwad tüll hääd olla, aga see komme, knida
nad oma eesmärgile tahtfiwad jõnda, oli ebakohane: nad algasiwat»
oma „tööd" sellega, et nad wanemate tegelaste wasw, kes juba kümned
aastad tänuwäärilifel wiisil ja kanni tagajärjega tööd teinud, awalikult
umbusaldust haktasiwad külwama. Nad ci leppinud sellega, et wanematele
meestele hääd nõuu ja „tarku" näpunäiteid auda, Waid hakkasiwad kohe
nende pääle tormi jooksma, neid „rahwa waenlasteks" nimetades, kes
siahatahtlife eesmärgiga tööd tegewat!
Al. tooli kassas oli suur hull raha ja see kõik seisis ainult
ühe mehe walitsnsc all, kes päälegi „õpetajate parteist" oli. See ei
tohtinud nõnda jääda. Mitmesugused kahtlustawad jutud laguucsiwad
rahwa seas laiali, iie* nende alustaja olnud, ei teatud kindlasti.
V a r s t i läks asi nii kangele, et seda awalikult kõne alla Wõeti. Jakobson oli tauni summa raha korjanud — „Al. koolile jõulukingituseks"
ja seda ajalehes teada armud. Ta ei saatnud aga kõike seda raha mitte
kassahoidja kätte ära, ei annud ka mitmekordse pärimise pääle wastnst
kassahoidjale. Mõned ajalehed, kes sellest kuuluud, hakkasiwad ka
Jakobsoni käest järele pärima, kuhu ta kokkutulnud summa pannud.
Jakobson wastas wiimats, ei kassa ei olewat mitte korras; keegi ei
ufaldawat oma raha sinna saata. ШШ tunnistas pääkomitee ajalehtedes,
et reundeeninisel kassa alati kõige paremas korras leitud, aga see ei
aidanud. Awalikult nõuti, et abikomitced tassahoidjad walitsiwnd ja
mitte üksnes pääkomitee. Siia jnnre tuli weel uus asi. Wiljandi
Põllumeeste selts tahtis oma maja ehitamiseks Al. tooli kassast 6000
rubla laenata. Et ta aga kindlat odligatsioni wastn ei annnd, ci
wõinud pääkomitee raha mitte lubada.
See tegi Wiljaudi meeste
meeled pahaseks, iseäranis pääkomitee presidendi pääle, kes laenu wllsta
seisnud.
Nüüd pidi tassameistrile abid Valitama. Pääkomitee oli
juba kassahoidja palwe pääle taks meest temale abiks nimetanud.
Nendega ei oldud rahul. Abikomitced, kcs pääkomiteele annilt rahatorjamises abiks pidiwad olema, püüdsiwad tõik wõimnst oma kätte
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saada ja tegiwad otsuseks, et noil õigus on pääkomitee liikmeid juure
walida ning Pääkomiteeb uuendada. Pääkomitee oli ka sellega uõuus,
et aga suuremat tüli eemale hoida. Waliti siis augustikuus 1881
kaks kassahoidja abi (G. Sachs ja G. Goldmann), aga mitte neid
mehi, keda pääkomitee juba waremalt omalt poolt oli ametisse pannud.
Ikka weel tuli tülimaterjaali juure. Al. koolimaja Põltsamaal oli
kaua aega tarwitamata seisnud, sellepärast oli tarwis tema juures
mõnda uuendust ja parandust ette wõtta. Pääkomitee president oli
"eed parandusetööd lasknud ära teha. Pääkomitee wastased otsisiwad
Mõned tähtsuseta puudused üles, tegiwad sääsest elewaudi ja tungisiwad
presidendi tallale. Presidenti teotan igal wiisil ja auti talle pahasihilist
toimetust süüks. Rahwas uskus kergesti mehi, kelle iga teine kolmas
sõna „rahwa kasu" uiug „isamaa waenlane" oli. Küll seletati, et
president kõik parandamifetööd amult komiteede hääks kiitmisel teinud,
küll tunnistasiwad asjatundjad, ct tööd wäga hästi ning koguni odawalt
toimetatud, aga see ei aidanud. Eemal seisaw rahwas ei wõinud aru
saada, kus pool õigus oli. Umbusaldus wõitis aga itta rohkem tuaad.
Си ta lord sees, siis ou ta wisa kaduma.
Tülid kooli põhjuskirja ja programmi pärast kestsiwad edasi.
1881 aasta lõpul nõudis õpekonna kurator, ct Al. tooli põhjuskiri
temale sisse antaks, sest keiser tahta Al. koolile tükk maad kinkida ning
sellepärast olla tarwis teada saada, missugusel põhjal tool töötab. Et
kommisjon Dr. Weske juhatusel põhjuskirja weel walmis ei olnud
teinud ning kurator ootamise aega ei annud, audis pääkomitee abipresident õp. M. Jürmann need pääkomitee poolt walmistatud eeskirjad
sisse. Selle järele pidi tooli programm kreiskooli wääriline olema: ta
pidi kooli juure weel põlültöö ja majataliwfe jaoskond asutatawa.
Aga kni Dr. Weske juhatusel töötaw kommisjon oma tööga walmis
sai, saatis juhataja walmistatud eeskirjad Peeterburki prohwessor Köleri
kätte ja soowis kommisjoni mind, et prohw. Köler neid mitte Hurti
kätte ei auuaks. Prohwessor Köler oli aga kreiskooli wäärilise kooli
wastu, milleks Al. kool jnba asutajatest määratud oli, ja andis nõuu
parem kõrgemat kooli, nimelt realgümuaasiumi teha. Kommisjon paui
seda nõuu tähele, rääkis asja läbi ja walmistas uued põhjuskirjad.
Juunikuul 1882 a. andis Dr. Weske komiteede koosolekul kommisjoni
tööst aru ja pani tooli plaani ette. Selle plaani järele pidi Al. koolist
realtool eht realgümnaasinm saama Prohwessor Köler rääkis waimuskusega realkooli poolt. 20 aasta eest oluud kreiskool paras, nüüd

62
-olewat aga fcba Axihe: Eesti rahwas olmat hariduses edasi läinud.
Mitmelt poolt räägiti realtooli wastu, läbirääkimised oliwad kaunis
käredad; mõned uued plaanid pandi ette. Häälte ärawõtmisel oliwad
sanditud realgnmnaasiumi poolt. Ehk küll nõnda wõit realtooli sõpradele saannd, ei waikinnd riinhääled. Päätomitee enamns ühes presidendiga ei tahtwat rahwa soowisid tähele panna, waid annnd „wale
põhjnskirja" walitsusele sisse, mille järele Al. koolist ainult kreiskool
saawat. Ajalehtedes ilmus kiri kirja järele. Tähtsamate tegelaste hukkamõistmist lvõib pea igast mundrist leida. Näitab tihti, nagu ei teaks
mõned mehed isegi, mis nad õieti tahawad. „Realkool!" mitte „treiskool" hüütakse kooris. Rahwas tahta realtooli, rahwa „waenlased" ei
täilwat mitte rahwa soowisid. Keegi ei seleta aga põhjalikumalt ära,
mis asi see renlkool õieti on ja mis käsn temast rahwale peab tnlema.
Kõlawad sõnad realkoolist lennawad siia ja sinna, aga asjalittn seletust
otsime ilmaaegu.
Teised jälle nõuawad, et Al. koolist klassikagümnaasinm saaks,
kolmandad tõstawad häält põllutõötooli poolt. „Olewik" rääkis mõnegi
tõsise sõna sekka ja katsus päätoinitee liikmeid kaitsta. Pilkamiue oli
wastns. Saksa keelsed ajalehed andsilvad asja oma ringkondadele teada,
<iwaldasiwad oma arwamist tüli kohta; ka mõned eestlased ise wõtsiwad
Saksa lehtedes oma mõtteid Al. tooli asjade kohta awaldada, nõnda et
pääle Eesti lehtede ta Saksa lehed Al. kooli tüli sisse kisti.
Oktoobritunl 1882 peeti komiteede üleüldine koosolek ära. Kooli
põhju^tirjad oliwad jnba täiesti walmis saanud ja loeti ette, räägiti
läbi ning wõen wastu. Selle järele pidi Al. koolist 0-tlassiline realtool
saama, mida aegamööda täieliseks realgümnaasiuiniks wõib täiendada.
Ikka tnli unsi tüliasju juure. 1883 aasta jaarnrnrikuus pani
Dr. Weste Wiljaudis ärapeetawale koiniteede koosoleknle ette: Prohw.
Köler ostnud Krimmi poolsaarel suure mõisa 270,000 rubla eest ja
tahtwat nüüd Al. tooli kassast 25—30 tuhat rubla laenata. Op.
Hnrt oli laenu wastu, ta mitmed saadikud heitsiwad tema uõuusse.
Et aga enamns soowis, wõeti asi ette ja tehti otsuseks 5Шегі soowi
täita. Naha ei autud pangast wälja, sest et presidendi luba puudus.
25. weebruaril 1883 peeti teist koosolekut. President Hnrt andis kirjalikn seletuse koosolekule, miks tema selle laenu wastu olla: 1) seaduslikku obligatsioui ei «olewat mitte ette toodud; 2) seadnsetnndjate tõenduse
järele ei wõiwat Al. kooli raha, tni ühte üleüldist warandust, mitte
wälja laenata; 3) üks osa abikomiteesid ja hnlt rahwast olla selle laenu
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ja lubanud raha wäljalaenamise korral raha
korjamist
kohe lõpetada. — Tõusis kare läbirääkimine ja waidlemine. Ägedus läks aii suureks, et president koosoleku pidi lõpetama, ilma et
otsusele jõuti.
Enne Veebruarikuu koosolekut oli prohwessor Köler Dr. Weskei
Palunud, nagu prohw. Köler ise pärast ajalehtedes seletas, koosolekule
teada auda, et ta euam Al. tooli kassast raha ei soowigi laeuatn.
Weel sellsamal päewal waluiistasiwad mitmed mehed ühe kirja,
milles õp. Hurt Al. kooli pääkomitee presidendi ametist lahti mõisteti.
Warsti ilmus see kiri „Walguses" uiug „Wirulases" 21 allkirjaga,
34 abikomitee uimel. Kirja all seisiwad uimed: M. Weske, J . Kõrw,
N. ja A. Sõrd, M. Wares ja teised. Süüks autakse õp. Hurtile: 1)
ta annud walitsufele selle põhjuskirja sisse, mis suur koosolek tühjaks
teiuud, 2) ta kiuuiiawat alati, pääkomitee wõiwat ilma komiteedeta küll
otsust teha, 3) ta toimetawat liiga omawoliliselt ja ei hooliwat koosolekul häälte enamusest.
Pääkomitee presidcut audis põhjaliku wastuse ja seletuse selle
kirja pääle. Älõucd ajalehed („Olewik" ja „Eesti Postimees") tosisiwad häält Hurti eest, mauitsesiiuad ettewaatusele ja hoiatasiwad Al.
kooli sõpru niisuguse sammu eest, nagu presideudi lahtimõisnuiue. Ka
lugijate ringkonnast ilmus rohkesti kirju, kus Köleri laenu wastuseismist
hääks tuuuistati ja „lahtitegemise" wastu protesteeriti. See tõik oli
asjata.
Dr. Weske kirjutas pika wastuse õp. Hurtile, milles ta
püüdis näidata, et Hurt meelega Pahatahtlikult toimetawat uiug Eesti
rahwast ja tema kasust midagi ei hooliwat. Mituied lehed ei wasinud wihatoaeitu õhutaurnst.
Ajalehti, kes Hurti eest rääkisiwad,
pilgati lõpmata.
Kaua ühed ajalehtedes mõtteid harutasiwad, saadawad teised abikomiteedele riugtirjasid, kus ueid üles kutsutakse järgmisel komiteede koosolekul häält Hurti loastu andma. Et asi kindlam oleks, sõidawad
mõued mehed ise maad mööda ümber ja teewad Hlirti wastu tööd.
Niisuguste „ettewalmistusaga" jõudis juunikuu 23. päew kätte,
mill komiteede koosolekut peeti. Ärewus oli suur. „Isamaa ja
rahwa tähtsam asutus ou hädas!" hüüdis ^Wirulane" ja manitses oma
mehi mehisusele. „Kaua oodatud ja kardetud päew, mill meie rahwa
sülelaps pidi nagu läbi lipu saama aetud," ou kätte jõudnud. Mehed
tõttawad hulgana Vanemuisesse, koosoleku asupaika. Ühed ou sügawas
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mõttes, heidawad kurwalt pilku tulewikku: mis ta toob? Teistel
hiilgaw wõidurõõm silmis.
Koosolek algab. President õp. Hurt terwitad koosolejaid ja
tähendab, et ta täua iseäraliste tundmustega siin seisab ja et tuhanded
selle pääle waatawad, mis täua siia otsuseks tehtakse. Pääle selle auuad
ta juhatuse abipresidcudi õp. Kurrikoffi kätte. Nüüd algab saadikute
wolikirjade läbikatsumine. Selle juures tõusewad waidluscd. Mõnele
saadikule ei auta hääleõigust, mõnelt wõetakse see ära. Et õp. 5turritoff
ametitalitustes ära sõidab, saab tema asemele juhatajaks Hugo Treffuer.
Päewakorra järele, mida pääkomitee päewal enne koosolekut walmis
teiuud, tuleb presidendi küsimus otsustamisele. Juhataja toob pääkomitee
otsuse ette, tüliasjade läbikatsumiseks ühte tommi^joui walida, kes siis
oma otsuse järgmisel koosolekul teada annab. Selle wastu räägitakse
kõwasti: waieldud ja tülitsetud olla küllalt, täua pidada selgus, otsus,
lõpp ja wahe tehtama. Mõned nõuawad tungiwalt, et Hurti kohta
hääled ära wöetaks. Hurt tähendab, et abikomiteed teda mitte ci wõi
lahti walida, sest nende asi olla ainult rahakorjamise. Kui ka ehk teda
lahti mõistetawat, jääda tema edaspidi ikka oma ametisse. Teiselt poolt
wastatakse, abikomiteede! olla oma tehtud otsustel küll õigus presidenti
walida. Mitmelt poolt nõutakse, et kaebtusekirjaad Hurti wastu ette
loetaks. Seda ei sünni. Hurt nõuab omale kaebtusi kirjalikult wälja
ja lubab tulewal koosolekul nende pääle kosta. Ei, täna peab asi
lõpetatama! hüütakse. Ärewnsega nõutakse kaebtnsckirjade ettelugemist,
mida ikka weel ci sünni. Nõutakse, et Hurti kohta hääled ära wõetaks,
mille wasta mitmed prote^teeriwad. Wiimaks loetakse kaebtnsetirjad
ette. Hurt tõendab weel kord, et ta ametisse jääb ja asja seletamise
ülemate kohtade hooleks mmab. kommisjoni asutamine tuuakse uuesti
ette, koosolek lükkab selle plaani tagasi, sest t ä u a pidada rahwa asjasse
rahu saama. Tormiliste nõudmiste pääle hakkab juhataja Treffner
Hurti kohta hääli ära wõtma. Mõnede soowil tehtakse otsnseks, et
saadikud üksikult oma hääled ära annawad, üteldes: „lahti" wõi „jääb."
Leitakse: 7<): „lahti" ja 3 7 : „jääb." Hart kinnitab, et ta seda otsast
mitme Põhjuse Pärast mitte wasta ei wõi wõtta, waid et ta presidendi,
õigusi ja kohuseid kinni peab, kunni ülem wõimus otsuse annud.
Selle pääle waatamata hakatakse nnt presidenti walima. Prohw.
Siökv, kes ise koosolekul ci ole, saab presidendiks. Ka nimetatakse
mehed, kes paberid Hurti käest wälja nõuawad, wo li ta takse Köler ja
Weske Hurtiga kohut täima, tui seda tarwis. — Lauldakse weel Hurtile
„me täname!", Treffnerile: „ta elagn?" nnig koosolek lõpcb.

65
Iärelmäng kestis edasi. Ajalehed tõiwad pikad kirjad koosoleku üle;
ühed rõõmustasiwad, et „auutud tülitegijad, ta^iivpidikiskujad nmg
rahwahariduse õige edeuemise takistajad ja wastalised" selle otsuse läbi
oma palga saauud, — sest rahwa hääl olla Jumala hääl. Teised
wangutasiwad pääd, uimetasiwad koosoleku otsust cttewaatamataks ja uäitasiwad, kui palju kasulikku tööd „lahtimõistetud" president teinud.
Prohwessor Köler teatas warsti ajalehtedes, et ta Al. kooli
komiteede presidcudi ameti wastu wõtab. Ta loodab, et nüüd ühendus
Al. kooli asjasse tuluud on ja kutsub sellepärast kõiki üles Al. kooli
tööle: Al. koolist saawat ülem Eesti kool, teda püütawat uii kõrgele
nihutada, kui „asja aru seda lubada ja jõud ulatada."
Augustikuul tahtis uus juhataja koosolekut Tartus ära pidada, ci
saauud aga selleks mitte luba, sest et asi ülemal pool weel mitte läbi
waadatud ei olnud. Walitsus tahtis asja põhjalikult järele uurida ja
nõudis selleks ka kiudlaid ja selgeid teateid abikomiteede tegewusest.
Weerand aastat helistati wet wacuukella — ja kõik jäi wagusi,
rahu, ammu igatsetnd rahu, tuli. „Rahwas on ära tüdinenud, rõõmu
ei ole keegi leidnud, cdeudust ei ole koolile Üksti toonud, auu meie
Eesti nimele ei ole tüli põrmugi saatnud," ütleb Olewik. Kurbtus,
raske kurbtus rõhub kõike seda uähes isamaa sõprade riuda. Südaut
liigutawalt kostab suure tülikära seest Emajõe ööpiku Koidula kaebaw
hääl kõrwu, esmalt 1881:
Ma kannan leina finn pärast,
Mu sõlmitatud isamaa,
Kui sõja huluuast ja kärast
Siud hirmul kuulen õhkama!
Miks wastu oma liha, were
Sa sõtta saadad oma pere!?
Eestimaa, Eestimaa!
Millal ühendust õpid sa?

ja jälle 1883:
Nad taguwad su tüwe sisse talwa,
Mu Eestima!
Kuidas oli tülide ajal kunni 1883. aastani rahakorjamisea« lugu?
Siin näitab sõna tõeks minewat: wõitlus on elumärk. Kima Al. kooli
pärast uii palju waieldaksc ja tülitsetakse, tehtakse ka ikka selle tarwis
lööd, et koolile rahaliku jõuu puuduse pärast takistusi ei tuleks tegewust
alata. Igal aastal tuleb umbes 10,000 rubla sisse. Küll jätawad
5
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tülide pärast mõned korjamise töö seisma, aga teifcb tulewad juure ja
püüawad priske jöuuga asja edeudada. Eemal seiswad tegelased —
rahakorjajad — teewad ju armastusega tööd.

Waatame, kuida „Eesti rahwa süle- ja walulapse" käsi pärast
jaanikuu koosolekut edasi käid. Ajalehtedes walitseb üleüldiue waikus.
Tülitsemiseks ci ole enam Põhjust, tõik ootawad ülema Walitsuse otsust.
Maalt tulewad mitmelt poolt sõnumid, et Al. kooli sõbrad ikka weel
mõnda toimetust rahakorjamiseks ette wõtawad.
Juulikuus, 1884 wõidi üleüldist koosolekut Tartus ära pidada.
Koosolekust wõtsiwad osa Pääle abikomiteede saadikute ka need, kes
Al. kooli esimesed asutajad oliwad. Paar nendest oliwad juba enne siit
ilmast lahkunud. Ministeerium oli soowinud, et koosolek selle üle nõuu
peats, kas Al. kooli pää- ja abikomiteed peawad kaduma wõi jääma,
ning kas parem ei oleks asjatoiiuetajaks kommisjoni walida. Waidluse
järele tehti otsuseks, pääkomitee kadugu, abikomiteed jäägu! Al. kooli
edaspidiseks juhatajaks ja toimetajaks waliti 25 liikmeline kommisjon,
kelle presidendiks ning auupresidendiks prohwessor Köler sai, abipresidendiks Hugo Treffner. Jälle tõendasitoad mõned lehed, et koosolek
mitte hästi ci ole teinud, kni ta pääkomitee abikomiteedest ära lahutas.
Aga seda ei ustud.
Uus kommisjon hakkas agarasti tööle. Kooli kassad rewideeriti,
peeti aru, kuida Al. kooli maja Põltsamaal ära müüa ning Tartusse
uus maja ehitada.
Wiimaks, enne jõulu, audis ministeerium oma otsuse Al. kooli
asjade kohta: abikomiteed, pääkomitee uing uuesti walitud kommisjon
kaotatakse ära. komiteede esimehed peawad oma korjaudustc üle aru
tegema ja korjatud raha kohasesse renteisse ära audma.
Edaspidi
tohib annilt kohaliste walitsuste juhatusel rahakorjamist toimetada.
Koik toimetnsed, mis koolisse pnntnwad, on Liiwi kuberneri hooleks
antnd, kes omalt poolt asjaajajad nimetab. — Küll käinud mõned
mehed kommisjoni alalhoidmise pärast Peeterbnris, tnid ilma tagajärjeta.
Kuberner nimetas Tartns käies <i meest, kes koolimaja eest hoolt
pidiwad kandma ja Tartus andeid wõisiwad korjata. Nõndasama seati
kuberneri käsul ta teistes liuuades, nagn Wiljandis, Pärnus jne., komiteed kokkn, kes andeid lorjaksiwad. Riias wõeti Al. tooli rahaline
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küsimus läbikatsumisele ja asutati seks iseäraline kommisjon Harry
Jannseni juhatusel.
Mööda oli see aeg, mill eestlased oma asja eest ise muret pidasiwad.
Programmi walmistamise ci nõudnud enam rahwa poegade poolt waewa.
Ajalehtedes ilmus teatus, õpekonna kuratori! olla nõu, Al. koolist
liuuatooli teha. Wene lehed soowitasiwad soojalt seda plaaui. Need
Eesti lehed, kes enne uii suure südidusega realkooli eest wõidelnud ja
kreiskooli ja tema soowijaid hukka mõistnud, oliwad esimesed, kes uut
nõuu hääks kiitsiwad.
Üts asi on aga kõikidel weel südame pääl: mis keel saab Al.
koolis õpetusekcelcks? Loodetakse kindlasti, et Eesti keel jääb, mitmed
teadwad seda julgesti tõeudada.
Mõne aja järele auti jälle luba abikomiteesid aiuult rahakorjamise
tarwis asutada. Korjamise asja juhatamise pärast kastis kuberner, et
need 25 meest, keda 1884. aastal päätommisjoui liikmeteks waliti, ühe
8-liikmelise keskkomitee walitsiwad, mis ka warsti sündis. Selle keskkomitee liikmeteks saiwad: H. ja £ Treffner, G. Sachs, J. Tülk,
G. Goldmann, J . Kurrik, H. Heuuo, H. Sichle. Keskkomitee presidendits waliti (5. Tressner. Nende meeste hooleks jäi nüüd Al. tooli
rahakorjamise asja juhatamine. Warsti audis ka uus keskkomitee oma
asnmist rahwale teäda ja kutsus tcda jällc nuele tööle Al. kooli hääks.
Et aga juhatust ei autud, kuida nüüd toimetada, tuliwad rahakorjamisele mitmel kohal takistuscd ette. Warsti jäi tõik soiku. Ei püütudki
rahwast töölc waimustaba, ei autud aru sisse tulnud rahasummade
üle, ci ta teatust rahwa „walulapse" tulewiku kohta. Ilmuwad kaebtuscd ajalehtedes, keskkomitee ei täitwat oma kohust, rahakorjamine
seiswat, Al. kooli maja Põltsamaal olla wiletsas korras, keegi ci hoolida
temast. Rahutus wõtab maad. Mis tuleb? küsitakse. Keegi ei tea
wastust auda.
1886 aasta keskel algawad jälle elawamad läbirääkimised ajalehtedes. Peetakse aru selle üle, keda Al. kooli direktoriks panna, ning
foowitakfe selleks mitmeid. Kandidaatide hääd omadnscd loetakse pikalt
ja laialt ülesse.
issi; aasta lõpnl awaldas keskkomitee ajalehtedes oma koosolekute
protokollid ning ta Al. kooli kassa aruande. Selle järele oli kunni
11. uoowembriui 1886 üleüldse tolku tuluud 97,203 rubla. Wälja oli
autud selle aja sees 16,150 rubla, nõnda et kassas puhast raha üle
80,000 rubla oli, pääle selle weel koolimaja Põltsamaal. Ka oli kesk-

komiteel korda läinud mitmel pool abikomitcesid asutada. — Augustikuul 1887 tuli sõnum, rahwahariduse miuistoerium olla Al. kooli kiuuitanud ja kool algawat pea oma tegewust. Kooli programiniks määratud mitmel Põhjusel Wene linnakoolide programm; õpetusckeeleks
saawat Wene keel, kuua ka Eesti teelt igas klassis õpetada lubatawat.
Mõued ajalehed awaldasiwad suurt rõõmu selle üle, et asi uii laugel
ning just uõnda läinud, kuida see Eesti rahwale kõige kasulikum olla.
Mitmel pool olewat soowid liitumas, et Al. koolist põllutöökool
saaks. „Sakala" auuab aga hääd nõuu, kõike waikselt wastu wõtta,
mis riigiwalitsus annab. Üleüldse räägitakse wäga wähe koolist. Näib,
nagu ei wõtaks rahwas enam oma „süle- ja walulapse" saatusest osa.
1887 aasta lõpul uimetas õpekonna kurator oma poolt Al. kooli
knratoorinmi liikmeteks järgmised 5 meest: J . Heinrichson — esimees;
J . Kõrw — abiesimees; preester W. Ink — kassahoidja; peremees
H. Henno — tema abi; H. Treffner kirjutaja. Pääle nende on ta
igakordne kooli inspektor kuratooriumi liige. Kuratooriumi tohus on
kõiki Al. koolisse puutuwaid asju toimetada, nagu: kooliõpetajaid kinnitamiseks ette panna, õplaste maksud ära määrata, koolimaja järele
waadata ja tema eest hoolitseda, aruandeid iga aasta kohta walitsufele
sisse anda jne.
Kuna Kunder, kelle pääl kõikide lootus oli, et teniast Al. koolile
juhataja ehk direktor pidi saama, aprillikuul 1888 surma sülle suikunud,
walis kuratoorium kooli inspektoriks A. Ansoni Wõru linnast. Warsti
kuulutas ka kuratoorium, et Al. kool augustikuul 1888 oma tegewust
algawat, ja kutsus rahwast tööle — uusi abikomitcesid asutama ja kooli
rohte auuetcga toetama. Kui suurt wastukaja see üleskutse leidnud, ei
ole teada. Tüdimus oli rahwa seas wõimust wõtnud, csimeue armastus
ja waimustus oli laduuud.
Augustikuu 20. päewal 1888 peeti Aleksandrikooli pühitsemist.
Pühitsemise kiriklikku kommet talitas preester W. Ink. Pärast seda
rääkis kooli inspektor A. Anson Al. kooli ajaloost ja audis seletust kooli
sisseseade ning programmi üle.
Sisseõnnistamise päewaks oliwad 99 õplast eudid üles andnud,
kes kooli soowisiwad astuda. Paari päewa pärast algas õpetus.
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Oreli õhkamine.
juhtusin hiljuti ühe kirikuoreliga jutule saama.
Я *_i.ч аmulle
oma ja weel enam oma soo häda. Ta

Ta kurtis
algas uii:
„Hobuse piinaja ou inimene Hõcl ta saatus, turi ta piiu.
Kord nägin kirikuakuast waadates külameest kewadiscl ajal
lumetee lõpul koormaga mööda linuatäuawat linna sisse sõitwat,
raske koorem reel. Loom oli suuruse poolest wasika moeliue. Mees
käis hobuse kõrwal, suur konksuga pork käes, ise täiekehaliue kõrge tasmuga Eenaki laps. Igakord tui kõhu hobuNe rammetult palja koha
pääl, kus kiwid reetaldadesfe puuwfiwad, seisatama jäi, wõttis mees
oma konksuga kepi ja lõi konksu otsaga hobusele otse ristluu pääle.
Seda oli ta ju sajad korrad teinud, sest sellel kohal oli Päris
suur werine auk. Otse selle augu sisse lõi ta.
Mu süda läks
pööritama seda hirmust toorust, seda koledat piina nähes.
Viu
luudkondid tarrctasuoad mu sees ja järgmisel pühapäcwal oli sell
lesel cmaitdal, kes nüüd jn mõnda aastat mu Pääl mängib, õige tegcmist, enne kni ta pisut häält mu seest kätte sai. Kurjem kui hobuste
piin on orelite piin." Siin Pidas ta wahet. Siis rääkis edasi:
„Kasside piin on koerad ja koerte piin on kirbud. J a orelite
piiu on oreliknnsiuitud. Neid on palju.
Köstrid eesotsas, siis
köstrite pojad, siis kihelkonnatoolmeistrite abid ja mitmed muud. Meie
hää Põlw on ammu otsas, meie kuldne ae.i jäädawalt ära läiuud.
„See oli weel hõlbus põli, kus meil külje sees ilus neljanurgeline
auk oli, kus klahwiderida põhjas oli, siis tuli uoodipult ja siis köstri
pää. Nad kõik mahtusiwad parajasti sinna augu sisse kokkn. Klahwid
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oliwad suured ja tugewad. Kõiksugused poolkaswanud poisikesed, nagu
nad nüüd neid helistamas käiwad, need sell ajal ineist weel jagu ci
saanud. Klahwi mahaxõhumifeks kulus rammu ära, tugewa mehe rammu.
Selle rõhumisega, mis euue waja oli, et ühte klahwi maha rõhuda,
wõiks uüüd terwe Eesti-, Liiwi- ja Kuramaa orelite klahwid tõik korraga maha rõhuda. See wõttis aega, enne kni klahwi sai maha
rõhuda ja üks armas uigisemiue ja nagisemine, rigisemiue ja rägisemine
tais terwest orelikehast läbi, õtse seda moodi, kni teda korwikoormast
kuulukse, kui seda maanteel weetakse. Ta pole mitte kõwa, wali raksumine ja paukumine, waid pehme, mahe häälitsemine. Ei mängitud siis
mitte mitmel häälel korraga, waid aga ikka ühe häälega. Talliuuas
Tõui^mäel palwemajas oli weel 1870 aasta ümber fedasuguft mängu
kuulda. Weinid ou ta wahest säält ta taduuud ja tui ta mõnes seestpidise kubermangu metsasutuses pole uut paita teidnnd, siis on ta täitsa
kadunud."
Nõnda kõneles mulle orel, kellega just seda juttu ajasin.
kostsin omalt poolt:

Ma

„Seda aega ma oma silmaga enam ei ole näinud. Kui mina
mälestajaks sain, siis oli köstri pää kõige noodilana ja klahwireaga
oreli keha seest wälja wõetnd ja seda moodi ümber pöördud, et köstri
silmad üle noodilana altari poole waatasiwad, ka lisati minu malestules jalgklahwid orelile ja ma usun tüll, et selleläbi teie waeste piin
mitte ei kahanenud, waid kaswas. Ka ei mäleta ma mitte näinud
olema, et meie löster ühe sõrmega üksi oleks sõnnitsennd, ta oli enamisti lõige kahe jalaga ja kümne sõrmega teie wenna kallal. Ülepää
on mnll sest ajast kannis elaw pilt weel mälestuses.
Meie kallil köstril oli wähem sõda oreliga, suurem noodiraamatutega:
Hakatuses oli kõik weel liht, aiuult koraaliraamat seisis noodilaual,
sellega õicudati kõik ära. Aga liuuades hakkasiwad oreldajad eesmäugusid tarwitama. ЭДіеіе köster mnretses omale ka eesmängnderaamatn.
Nüüd oli jn noodilanal kaks raamatut. Oma koolmeistri käest oli meie
köster selle kasu orelimängule kaasa saanud, et ei tohi mitte näppu passiuoodilt eesmäng« ja laulu ja jällegi laulu ja eesmäng« wahel ära
wõtta, oreli hääl peab wahetpidamata kuulda olema, senni kui orelimäng
täieSti lõpnnd. Hääkenc küll! Seega oli wähemasti üts käsi alati
klahwidc kulles, aiuult teisega tvõis raamatuid õieudada. See ei olnud
kerge, aga see raskus ei läinud orelite õlale, waid oreldaja.

„Õpetaja proua kinkis iga jõuluks uue eesmänguraamatu,
kirjutas ise uootisid, tegi trükitud tükid lihtsamaks ja uoodid aasta
aastalt suuremaks. Koik see ei wäheudauud Piiua, waid lisas juure.
Kogus hulk nõota, aga silmi juure ei kaswanud ja näppusid juure ei
lisatud neid mängida. Lugu läks kirjuks. Auti ka küll seda nõuu: Jätke
eesmängub maha hoopis, saagu jälle sest, et koraali wiit mängite.
Meie Pärtel kauagi sammu tagasi ei astunud. Ennemine ta jättis
pää, lahkus leiwast, kui et ta eesmäng« mängimata oleks jätuud. Anti
järele. Teenistuse algul otsis köster kõik eel- ja järelmängud ülesse,
mis waja, tegi noodiraamatud Щи ja pani nad lahtiselt pingi
ja pnldi pääle. Laulu ajal unustas ta järjest ära, missuguses raamatus tarwiline järelmäng seisis, Kui laul loppis, kahmas köster hammastega — tall oliwad lühikesed sõrmed, aga pikad hambad — ühte
raamatut. See poluud kunagi õige raamat, ega ei wõinudki olla.
Sest walmistamise! seadis köster lähemalt tarwitatawa raamatu õige oma
külje alla, aga wõttes wõttis ta ikka selle raamatu, mis kõige kaugemal,
sellepärast et ta hambad kaugemale paremine ulatasiwad, kui lähedale.
Mõnikord otsis ta enne kõik noodiraamatud läbi, enne kui tarwilise
leidis, kus ettemärgitud eesmäng sees oli. Muidugi ei wõtnud ta
kõiki raamatuid hammastega, waid aga esimese, kus laulu lõpetades
weel mõlemad käed orelil waja oliwad. Pärast lastis ta parema käe
alused ülemiste häälte klahwid lahti ja otsis selle käega raamatuid.
Pahema käega aga hoidis ta passinooti kinni ja orel huilgas kõige aja
ühte häält. Pärast tui meie orelile jalgtlahwid külge tehti, oleks köster
küll passihäält jalaga wõinud pidada ja mõlemad käed wabaks teha.
Aga iuimescl ou raske wilunnsest lahkuda. J a nõuda pidas meie köster
edaspidi jalaga ja käega passi häält kinni. Sinna juure tuli weel see
lugu, et köstri saapakoutsad külakinksepa tehtud oliwad, see on kannis
laiad, nii et ta oma saapaga ühe klahwi asemel ikka kaks maha rõhus.
Need pikad põrisejad hääled oliwad küla lihtinimestele muidugi teada
tõrge muusika saladus. Koik teadsiwad, et see peab olema, teisiti ci wõi
olla, ja tui see joriu mõnikord ta õige pikaks läks, siis ei hakanud teegi
sellepärast oma Pääd murdma ehk koguni köstriga pahandama, sest see
oli selge, et selle jorina taga ikka midagi peab olema, et teda hädasti
tarwis on ja et see teisiti ei wõi olla.
„Meil poisikestel, kellel — ma ei tea enam, mis parakrahwi Pääle
põhjendatnd — õigns oli ülewal orelikoori pääl olla, teist koori meie
kirikul ka ei olnudki, oli cln seda köstri tegeunst päält waadata. Wahel
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tilkus meilgi hirmuhigi niööda otsaesist ja palget maha, kui kõigest rutust
hoolimata õige raamat ci ilmunud. Niisaurnti oli meil suur rõõm, tui
wiimati otsitaw raamat leiti ja elawa osawõtmisega waatasime köstri
sõrmede liikumist, kuida need üritusest wärisedes oreliklahwisid maha
surusiwad, ja täisime oma silmadega niisama nagu töstcrgi ülesse ja
alla, kord noodiraamatu sisse, kord klahwide pääle waadates, ja häda
ja ahastust ühes tuudes, kui kõigist hoolest ja murest hoolimata mäng
ommeti nii wiltn läks, et pärast köstri silmad enam ühte uooti ei uäiuud, sõrmed enam ühtegi klahwi kätte ei saanud ja tuuletallaja kirikumees soikumise seisma jättis, mi et waene köster sell kombel rahu sai.
Ka see ci läinud meist mitte külmalt mööda, kui köster iga niisuguse
äparduse lõpul käredalt kirikumehe kallale kargas, ja kõik tema süüks
ajas, ehk see küll muult köstrit hädast tahtis awitada.
Põhjatu kena lugu oli igakord, kui köstri poeg kord harjutuseks
isa asemele oreli taha aSfctö. See süüdis läbistiku kuus üks kord.
Tähelepanemise wäärt oli uimelt ta oreli taga minemine, wähem
tähelepanemise wäärt oli ta oreli taha olemine ja oreli tagant ära talemist, seda meie poisikesed Ülepää ei tohtinud näha.
Kui ta oreli taha läks, siis paistis seitsmesugust awaldust ta küllea,
1. Käte wabast liikumisest wõis arusaaja inimeue lugeda: Ma
teen seda wabatahtlikult, et sinna oreli taha lähen. Ärgu keegi arwata,
et miud suud strnrn ajaks.
2. Suu liikumisest paistis: Armu poolest ma teen seda, teie
lollid pole seda ci wäärt ega teeninud.
3. Nina sõõrmcte uhke kummitus ütles: See pole mn käes midagi.
4. Kulmusid waadates pidi igamees ütlema'. Võidumees!
5. Silmad aga wälkusiwad kui politseikorduiku silmad, kes juba
käe on wälja sirutanud kaabakat tabama: ci sa mu käest ei pääse.
6. Sõrmede kerge paindumine tunnistas: siin ei tuuta raskusi.
7. Aga mis pean ta sammu astmise kohta ütlema? See polnud
mitte igapäewane samm, ega igapäewase inimese samm, see oli õtse ütelda
Mõisniku samm, kni ta Tallinnas toompäal wõi Niia linna uulitsal
rüütlimajasse Maapäewale läheb. Terwe maa õnn on ta õladel, toit
maanteed ta kaenlas, kõik metsad ta seljas, tõik põllud ja heinamaad
ta rinnal, kõik kirikud ta ühes kalliksas ja kõik koolid ta teises tallitsas,
terwe maa tulewik ta südames, olewik turjal, minewik soontes, terwe
maa politik mõistuses, terwe maa au weres, terwe maa kuulsus kontides.
Waata, niisugusel sammul, täis wäge ja wabadust, kui wõtja, tui lõwi.
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muub kui seitse korda uhkem kui lõwi ja kardetawani kui metshärg,
llsws meie köstri poeg orelipingile. J a pink tuudis seda ja nihkus
tagasi, Siis sirutas ta oma käed klahwide poole ja peagi tundsiwad
seda nüüd ka klahwid, et uus rõhuja ilmunud, sest rõhumine oli teisiti,
kui waua köstri rõhumine. Wahe tuli sellest, et waua köster mitte
klawerit ci mänginud, poeg aga mängis klawerit. Klawerimängimifest
oli ta harjunud ktahwisid lööma. Löömist oreli klahwid ci kannatanud.
Isa ütles tüll pojale: „Hoia, et sa ci löö!" J a poeg hoidis ta. S i i s
aga juhtu«? ommeti, et ta ühte klahwi uatukc järsku rabas. See
jäi kohe hulguma, ega lõpetanud enam oma joru.
Esimese hulusa
tõrwa asus pea ka teine, siis tuli kolmas, neljas ja wiimati terwe kari.
Neid hnlgnjaid ci saanud enam teegi wägi waigistada. Õnneks jnhius
see lugu itta wiimase salmi juures, sest ettewaatlik isa ci lasknud pocga
mitte waremalt oreli ligi, kellamees tundis ta seda häda ja mõistis
õigel ajal tallamise seisma jätta. Kni tuul lõõtsast loppis, siis waikis
ka wiledc hulumine. Köstri poeg tuli orelipiugilt punane kni keedetud
waht ja oli terwet kolm nädalat nii tige kui kukk, kes teise käest peksa
saanud, aga kelle haawad weel uii wäga walutawad, et kättetasumist ei
suuda ette wõtta. Meie poisikesed pidime selle aja sees teniaga hästi
ettewaatlikad olema. Ta ajas tõik siin meie pääle, meie olla ta walge
ja ta jalge ees olnut), saime siis ta tcs wõrnmu, kes kõmmu, kui ta
ligi juhtusime. Aegamööda kaswis julgus ja siis tuli uus latse sellesama wäega ja wabadusega ja sellesama hulumisega ja tigeda otsaga."
Seda lugu orelile ära rääkides lisasin ma juure.
„Waadake,
minu arwamist mööda oli siin ommeti orel süüd, miks ta ei wõinud
löömist kannatada, miks ta hakkas huluma?"
„Teadagi, teadagi," kostis orel, „seda poleks tarwis olnud. Meil
on paraku hääde orclitegijatc kõrwal ka niisuguseid, kes meid hoopis
puudulikult walmistawad. Haigelt ja wigaselt pannakse meid kirikutesse
teenima. Põduraks ja kiduraks jääme."
Ta waikis wähe aega ja õhkas raskesti. Ma nägin, et tall
midagi südame pääl oli. Küsisin seepärast: „Kas teil ilma poolest
midagi kaebamist pole? Meil inimestel tuleb turja ilmaga hambawalu,
lõhu-, kurgu- ja tõrwawalu. Tuisud teewad ta pahandust. Ща teisse
tüll tuisk ci puutu, aga külm ehk teeb waewa?"
„Tuisk, tuist! Miks ta häda ci tee? Linnaorelitel, neil pole
midagi. Kirikute katused ou korras, aknad kõwad ja kahekordsed, köetud
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kirikud, Heilen herravöli. Aga maaorelite!, noil ou wilets lugu..
Minewal pühapäewal weel saiu sõnumi Saaremaalt."
„Kuidas teiesugused sõnumid teine teise käest saate?" küsisin ma.
„Meie saladus. Sain sõnumi Saaremaalt, kuhu mu lellepoeg
hädise terwise pärast Peeterbnrist ühte kiriku oreliks wiidi. Loodeti, et
sääl parema õhu käes mere ääres paraneb, aga wiletsa põlwe sisse ou
ta waene sattunud. Madalad rinnad oliwad tall ju Peeterburis. Aga
mõtelge, mis niisugusest asjast põdurale pead saama: kolm aastat järgemööda oliwad t-orni aknad katki. Koit lumi, mis tuisuga sisse tuli,
lauges lõõtsadele. Wahel oliwad lõõtsad lumehange sees, nahk kulmetanud, kõwa kui kout. Kirikumees ronib kõige oma seitsmehingelise
perega tallalanale, et teda maha rõhnda. Alis tuult niisugune lõõts
wõib anda! Mõnikord, kui wäga külm ilm ei ole, siis saawad jagu,
aga tui kange kulm, siis ei saagi. Nüüd ou tormawad ära parandatud;,
katkine atuarnut kirikus, just oreli kohal, hoolitseb selle eest, et tuisk
õtse klahwide pääle luine ajab. Kirikneestseisja on seda katkist ruutu
näinud, wöörmündrid on seda näinud, õpetaja on seda näinud, köstri
suu on jn tüdinenud rääkimast. Kord pole klaasiseppa, teine kord pole
klaasi, siis puudub teemani, siis kitt, siis haamer. Parandatud seda ruutu
ei saa. Koik tlahwid ou liguueuud. Üks elewaudiluu teise järele kaob
klahwidclt, mitmed on kadunud, teisi käib köster laupäiwiti liimimas."
„Eee on ü t s orel tuisus. Ega neid palju wõi olla," tähendasin miila.
„Mitmet», mitmed on kimbus tuisu käes," kostis tema.
„Aga wihm?" küsisin mina.
„Oh, mis wihmast kõneleda," ütles orel. „Teda kallatakse kui
kapaga kaela. Torni jliures mädaneb katus kõige esmalt ja laseb kõik
wihmawee, mis tornikatuselt tuleb, meile kaela. Tean mõnda orelit
nimetada, kus köster jutluse ajal oreli sees mitte üksi ei käi suitsetamas,
urnid kalu püüdmas."
„(5c\a sääl kalu ommeti ikka ei ole. Kust need kalad sinna saawad?"
„Päris kalu küll mitte ei ole, see on aga nõnda öeldud. Aga
hiired, rotid ja muud loomad, nagu ka pääsukesed, kes omale orelis
pesa teinud, on sääl wihma käes õtsa saanud ja pärast wee seest wälja
õngitsetud."
Orel peatas kõnelemises ja tegi wiltu näo, nagu tahaks naeru
tagasi hoida. Sest märkasin, et tall midagi weel juure lisada. Küsimata ütles ta: „Kas teile seda on juhtunud, et keegi tuleb ja teile
pange täie wedelat lupja kaela kallab?"
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„Ei," tõstsin ma, „mitmet asja olen kaela saanud, aga sula lupja
wecl mitte."
„Saal peaksite nägema, uus kirikuwalgendajad meiega teewad!
Pangedega ja kastidega kihutawad nad meile lupja kaela, nii et wiled
ääreni täis."
„Õiguse pärast pole siis mitte orelikuustnikud teie piinajad, nagn
näen, waid ilm ja teised inimesed, wõi kas on teil oreldajate kohta weel
mõnda iseäralikku kiidu- wõi laidusõua ütelda?" küsisin ma, et jutule
uut rada auda.
„Palju kaebamist mull küll ei ole, aga mõnel oreldajal on see halb
wiis, et nad jutluse ajal meie kehasse poewad suitsetama, ja see paned
meid pööritllscvse. Jälle teistel oreldajatcl on see paha komme, et nad
kõik mängud ühesuguste kõladega lõpetawad. Ma kuuluu kord, oreldaja
kõneles seda lugu oma tuttawale: oluud Tartus euue manast kasukakaupmees. See palgauud omale hüüdja, kes nksel seistes iga möödaniinijale pidanud wasta hüüdma: ilusad kasukad! Mees hüüduud ühe
päcwa, õhtnks saanud kõhuwalu. Mees hüüduud teise päewa, ikka üksisõuu: „ilusad kasukad," ja saauud õhtu palawiku. stolmandal paewal
olnud mees surnud. Meie aga waesed peame aastate kaupa ikka ühte
ja sedasama kõlawigurit kuulma. Lõpeb hommikulaul: seesama kõlakonks
oreldaja poolt. Auukiituse laulu lõpul on ees- ja järelmäug keeldud,
aga ta keerab oma kouksu talle taha. Jutluse laulu ei lõpetata teisiti,
kautsliwärss saab sellesama osa, lõpuceluc laul niisama; ja kui ta
teenistuse lõpnl õige kannikese järelmängu ou mänginud ja sa liigutatult
mõtled: „Seekord pääsen ilma tuttawa kõlatouksuta," sääl ta tulebki,
kutsumata ja ootamata nagn kutsumata külaliue ning rikub tõik su rõõmu."
„Mis teie meie oreldajate mängust muidu arwatc? Kas uad oma
mänguga teile rõõmu Walmistalrad? Nimelt tahaksin teada, kni kõrgeks
teie nende knnstiosawnst peate?" küsisin mina.
Orel waikis õige mõne aja. Ma tahtsin juba oma küsimist teisel
kujul uuendada, sääl tõstis ta häält ja ütles käredalt nagu tapeldes:
Kunst tuleb h a r j u t u s e s t .
see ou kuust.

OsawuZ ou harjutuse nüli.

Harjutus,

„Aga iseäralist a n n e t nõutakse ommeti ka," waidlesiu ma wasta.
„Seda parem, kni annet on, seda kangemale saab osawus harju"tüse läbi. Aga annet ei wõi teegi ensele ega teisele anda, sellepärast
ma temast ei räägi. H a r j u t u s t wõib igamees, kell wiis meelt, enesele
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muretseda ja feega osawust saada. Aga kuidaa harjutatakse meie oreli
kuustnikka, see on neid, kelle kohus pärast on meid maakirikute orelid
Piiuata? Esmalt harjutab igaüks neist ennast täesti oma pää järele.
Nii kõwa kui Eesti mehe pää, nii paindumata on ta näpud. Neid
näppusid peaks harjutatama. Ühtepuhku ja aina ja alati. Aga mis nad
teewad? Nad õpiwad hammastega noodiraamatut lahti wõtma, ninaga
klahwisid alla rõhuma, alati kõik registrid lahti kiskuma, aga wiledat,
puhast sõrmedekäiku klahwidel nad ei harjuta. Ialgmäng on ühe
sõnaga solk ja komberdamine. Seminaarides on küll jalgmänguga orelid,
aga et õppijatel tallajat ei ole, siis peawad uad parema jalaga lõõtsa
tallama, pahemaga mängiwad. Ikka sõidawad nad kõige alumisi klahwisid mööda ja tortsutawad kõige jämedamaid passiwilesid.
Nende
sügawad hääled, mis aga arukorral, ütleme üks ehk kaks korda terwe
mänguajal peaks kuuldawale tulema, siis oleks see ilus, sööwad oma
alalise torisemisega kõik peenemad hääled ära. Järele ci jää muud kui
suur torin ja ragin. Kolmandaks peab tähendama, et õpetamisewiisi
auustasad ise õpetamisewiisi seadustest wäga edewalt üle astuwad.
Õpetamisewiisi seadust mööda peab kergemaga pääle hakkama ja raskema
kallale minema, tui kergest jagu saadud. Nad hakkawad kõige raskemaga
pääle. Sest see siis tuleb, et uad mitte ühte tükki puhtalt mängitud ei
saa. Koik oma wiled ma panen selle pääle pandiks, et 99 protsenti
meie oreldajatcst maakirikutes mitte ühteaiuust tükki neist tükkidest, mis
nad suurtel pühadel ja arntordadel mängiwad, puhtalt mängida ei saa.
Need tükid on nende ilutükid, nende auutükid, miska nad oma muusikatundmist, oma sära, hiilgust ja osawust, kui pühade pakkumistega ja
haruldaste andidega tahawad näidata, aga puhtust neil ei ole. Nad
on wassimis<>ga nii harjunud, et uad lihtsaidki tukka, ei ka koraali
wiisigi puhtalt mängitud ci saa."
Oreli hääl läks neid sõnn rääkides käredamaks ja käredamaks.
Ma püüdsin pehmendades wahele lisada:
„Kas teie ei ole liig pahane, 99 protsenti on wist eksitus, tahtsite
wahest 29 wõi 39 ütelda, mina . . . "
„ M a ütlen teile, mull kõdises teele pääl 100 protsenti ütelda,"
kostis orel.
„Teie surinate mu sõprade auu ja teotate mu tuttawaid," ütlesin ma.
„ J a teie seate küll need ss-ad ja tt-ed kokku kõlama, aga suuri himu
ci näi teil olema tõsiselt oma sõprade anu ja tuttawate tüsedust orelil
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kaitsma hakata. Ma ütlen teile liihtsalt ja lühidalt, ma tunnen neid
ka." Nii orel.
Ma kummardasin kurwa südamega. Siiski kibe walu südame«ugus ajas mind oreldajate kaitsmiseks weel wäikese küsimisega wälja
astuma.
„Kuidas siis muusikawndmisega lugu on? Kas teie meelest ei
ole meie oreldajate keskel mitte õige tõsist muusika auuswst märgata.
Iseäralikku edewust wõi hoolimata olekut teie wististi mitte pole tähele
pannud., tui ka suurem osawus ja puhtus peaks puuduma?"
Orel jäi hoopis wait. Ma ootasin tunni aega ja hakkasin ju
mõtlema, kuidas weel wiisata lahkumise soua talle ütelda. Cääl hakkas
ta uuesti kõnelema ja minu meelest õige elawa häälega ja muulist?
souaga. Ta ütles: „Meil ou mõni kunstnik, kellest öelda wõib: Tall
o« uiäugimiue kirikus p ü h a a s i , mis inimene auutartuscs, palwemeelel, wäga südamega peab toimetama. Ta saadab kõlad orelilt pühitsetud meelega wälja. Jumala õnnistus auuad neile kõladele tee pääl
tiiwad, muudab nad ingliteks. Nii lähewad nad inglite wiisil ülewalt
koori päält alla kirikusse. Ülewalt nad tulewad ja ülendama nad
lähewad. Kord tulewad nad hõrnalt tasa, et inimene ei teagi, mis
temaga sünnib, ja heljuwad ta hingesse, siis jälle tulewad uad wägewalt
ja hakkawad kirikuliste hingede ümbert kinni ja tõstawad ja ülendawad
neid igapäiste elumurede seest paremasse, puhtamasse õhku. Ülendatud
hing oti kosutatud ja karastatud hing. Kui seda sünnib, siis orel teenib
k o g u d u st, siis ou ta omas õiges teenistuses. Meie orelid oleme hingetud
loomad, aga o r e l i m ä n g i j a on oreli h i n g . Inimestel on õigus,
kui uad ilusa mäugu kohta ütlewad: Nüüd on orelil hing sees. Teise
orelimängijaga on orelil teine hing sees.
„Meil on kõrgeandelist kunstnikta, kes mõistawad orelile hinge
sisse panna. Wanematest, kes weel elawad, nimetan wana Wilberki
Põltsamaal. Tall pole küll mitte ühte karwa päälae!, aga tui ta omad
sõrmed oreli klahwide pääle paneb, siis kaswawad tall juused nagu
Simsonil ja toägi tõuseb ta sees. Ta wägi ilmub aga nimelt hõrnas
mängus, tasasies häältes. Ta nmhelmäng püha õhtusöömaaja wäljajagamise ajal on nii, kni liigntaksiwad inglid oma hõrnade sõrmedega
hõbeteelesid tuldtaudli pääl. Nende häälte all ma tahaksin oma
päewatööd lõpetada. Säbelmannil Paistus on rohkem muusika kapitali
tui taugemalt inimesed teawad. Teisi kallid kunstnikku, nagu wäga
hõruatuudclist ja sisurikast Kappeli, neiu Miina Hermanni nimetan auu-

7!)

ontlikult. Aga. . ." siin muutus oreli hääl ja seestpoolt kuuldi häält,
nagu oleks tahte korda ruttu suurt lõõtsa tõmmatud, „niis pean ma
nende noorte kohta ütlema, kes orelil otse jäucsejahtisid peawad, koerad
haukuda, inimesed karjuda ja püssid paakuda lasewad? Sõrmed ci
paindu neil, jalg ei taba neil, üks koblamine ja kahlamine 011 nende mäng.
Mis peab see tortsutamiue tähendama? Ta tuuuistab nende toorust,
nende harimata, kasimata südant. 9tad ei hooli kirikuliste hingedest.
Neil pole oma tortsutamisel ja plartsutamisel mingisugust sihti, mingisugust mõtet ja seepärast pole neil ka mingisugust määra. Ccda, mis
nemad teemad, wõits üks hää wäntorel palju paremiue ära teha, tõik
wassingnd ja wõlsid hääled jääk-? eemale. Palju kisa, wähe willa."
Ma nägin, et selles asjas midagi sõbralikumat ütlust enam oodata
ei olnud ja lipsasin uue küsimisega wahele:
„Kuidas te oreli tulewiku kohta mõtlete?"
„Wäga lihtsalt," kostis orel. „Wanad kaowad, tui uad uii
kaugele on teeninud, et mõnes paigas kõik tlahwid õõnsad, ja ainult
Weel aga 5 wilet, 3 passi ja 2 tiskanti hüüdmas on."
„Kas teie liiale ei lähe?" küsisin ma.
„Ma ci tahaks liiale minna, ma tahaks leilutada, ma tahaks
orjapiitsaga peksta, lubjakepiga materdada niisuguseid, kes nii wähe. . ."
„Pidage piiri, ma palun, oma sõnades. Teie tuiite mind wiimati
weel rahukohtu ette tunnistajaks, kui uii hakkate sõimama ja ähtvardama,"
ütlesin mina.
Ta kägises ja nagises weel tüki aega, enne kui rahule jäi.
„Ma tahtsin teada, mis teie oreli ehitamisest tulewikus arwate,"
algasin ma jälle juttu.
„Ma arwau, et Tallituta Jaam kogudusele wõiu õnne soowida.
Neil on praegu suur wägew orel, aga see ei jõua nende laulu üle
walitseda. Nad laulawad uii pikka, et kui täna auukiituse lauluga
algawad, siis homme lõpctawad."
„Jälle ju ajate liiale," püüdsin ma parandada.
„Olge aga rahul. Ma ütlen, neile loõib õnne soowida. Praegu
juba on orelituust uii kaugel, et kõiksugused trompeedid, trummid, pajad,
krapid, kellad, lõugutid, pannid, käristised, kolad oreli sisse pannakse häält
tegema. Nende suurus kaswab iga päewaga. Kahekümne aasta eest oli
Kolgll-Iaams orel, mis pool kirikut täitis: kümne aasta eest pandi orel
sisse, mis kolmweerand kirikut täidab; kakskümmend aastat edasi, ja
siis pannakse niisngune orel sisse, mis terwe kiriku täis täidab. Eks kogudus
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Wõi õuest kuulda, kuida orel kirikus mäugib. Aga Talliuna Jaani
kogudus wõib siiski rõõmustada, sest muid ou rahukouwercuts tulemas.
Sääl heidetakse kõik suurtükid ja pommilaskjad sõjaamcnst ära. Kuhu
uad panna? Ma olcu juba kuuluud, niõued Saksamaa orelimeistrid
olla Kruppiga koutrahi ära teiuud, et ta edaspidi neile peab tööd
tegema ja kõik lahti lastud suurtükid tahawad uad ka ära osta ja
orelitesse pauua. Siis saab leistmoodi mäng kui nüüd: Sõru: klahwi
pääle ja kõmm, kaks sõrme ja kaks kõmmu suurtükist, jalaga lastakse
pommisid."
„Kas see ou oreli tulewik," küsisiu ma õige kartlikult, sest ma ei
armasta suurt kõmmutamist. Juba nüüdki walutawad mil kõrwad, kui
meie kallid oreldajad ikka ja alati kõikide registritega mängu käristawad.
„See jah," kostis orel järsku.

„Mis siis meie laulust saab?" küsisiu ma weel.
„Midagi ei saa. Ta ou nüüd ju wilets. Passi pole olemas,
tenor puudub. Soprau ja alto piuksuwad weel, ära kaowad pea ka need.
Orel kaswab, laul kahaneb."
„Aga see on wäga kahju," kostsin ma.
„Kahju teile, kasu meile," wastas tema.
„Aga mis sest wiimaks saab?" küsisiu ma weel.
„Suur kära. Inimesed kaotawad aegamööda oma kõrwakuulmise,
siis pole ueil enam laulu ega orelit kumbki waja," kostis tema ja tall
uäis rõõm olema mind selle kurwa tulewikuga hirmutada.
„Aga kui rahutouwereuts suurtütka ei taota?" julgesiu jälle küsida.
„Siis ueid ka orelile osaks ei saa," tuli wastus.
„Siis jääb meie kõrwakuulmiue," ütlesiu mina.
„ J a meie piin," wastas tema.
Sellega loppis meie sõnelemine oreliga.
2cda lacbainist ou luulnud ja tirjutanud
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lii ma täna Koidulast kirjutan, siis ei ole fee mitte minu tahtmine suurte ja kõrgest kõlawate sõnadega meie suuremale
laulikule kiiduköuet pidada. Sääl ei wõiks ma ommeti palju
muud ütelda, tui et tema laulud kenad on. Seda teab aga
igamees jnba ilma minu ütlematagi. Minu tahtmine ei ole ka —
õigem ütelda — ei wõi mitte olla, sügawalt ja põhjalikult järele uurida,
kui suur tähtsus Koidulal meie üleüldise Eesti kirjanduse kohta on. Sääl
tuleksiwad kõige päält kõik Koidula kirjad põhjalikult tuuda. Koidula
kirjad ou aga, nagu teäda, kõik siin ja sääl ajalehtedes ja kalendrites
ja eraraamatutes laiali, nõnda et neid õieti otsidagi ei mõista, päälegi
weel, kui ta wõera uime all, cuamasti oma isa nime all on kirjutauud.
J a tema tööde kogu ei ole mitte wäikene. Öeldakse, et nad kõik kokku
ehk kakssada pooguat ära tarwitawat. Minu kätte ou kõigest sellest
suurest kogust see kõige wähem osa saanud, aga ma arwan, see osa on
ka kõige tuumakam — nimelt tema lyrika. J a mis mull tema lyrika
iseloomu kohta lugedes pähä ou tulnud, seda tahan paari kuiwa sõnaga
ära ütelda. Enne aga kui pärispuuktisse puutume, weel paar soua
Koidula eluloost. Koidula sündis 12. dets. 1843 Wändras, sai esimese
kooliõpetuse oma isa J . W. Jannseni käest, käis siis Pärnu kõrgemas
tütarlaste koolis, oli 19-dast eluaastast 11 aastat oma isale ajalehetoimetamisel abiks, kuuni ta 1873 Kroonlinna Dr. E. Michelsonia
mehele sai. Ta suri Kroonlinnas 30. juulil 1886.
T

>) 1889. kirjutatud.
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Waatame, mis meie Koidula luulest leiame. Küsime kõige päält,
mis meie laulikut laulule waimustab? Siin on wastus igalühel käe
pärast: Koidula ou kõige päält isamaa laulik ja see, mis teda luulejoowastufega täidab, on tema Eesti wainud, jõed, Eesti päikene, Eesti
waprad pojad ja nende püüdmised — terwe isamaa.
•

Sind igal' laulul' sisuks auuau,
S i n d , Eestimaad, mu eidekest.
Ei jõua kauuel sinust jätta,
Ei wäsita su kiitus miud.
Sind sisuks ikka uuest' wõtta
Ou kallim, kõrgem lauluhiud.
M u waim ja süda, kõik mu meeled
Ou sinu püha nime täis
Ja täielt hõiskawad kandle keeled:
M u Eestimaa, mu cluõis!

Et Ütsi isamaa teda laulule waimustas, tmmistab ka see, et tema
laul siis waikis, tui ta oma armastatud isamaalt lahkus. Lahkumiseks
weel luuletas ta oma südameliku laulu „Kaebtus." Soojemate fõuadega
laseb ta sääl oma kurba igatsejat südaut rääkida:

Sajasõit miud saatis ruttu
Wõera rahwa rammle.
Kus ei koduteele nuttu,
Naeru tunne üksigi!
Oma pesake küll pehme,
Lind ei enam aseta —
Armuke! mill jälle lähme
Koju? — Oh mu Eestimaa!
Paar rida allpool kaebab laulik:

Ema pinna hiilgaw ilu
Andis laule lõpmata,
Nüüd ou põuel talwe wilu —
Oh mu kaduud Eestimaa!
Weel ükskord — see oli aastal 1883, kui uieie kodumaalast
Aleksandrikooli kallal tülisse läksiwad — siis weel kõlas tema laul
kaugelt saare päält üle mere ja kuidas?
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ШЬ taguwad su tüwe sisse talwa.
Mu isamaa! Ei lillelaulu luua
Mull enam suuni, terwitust tuua
Ei lindudel.
Kolm aastat pärast seda tuli surm ja wiis ta meilt ära.
Miks Koidulast just isamaa laulik ou saanud, seda ei ole mitte
raske mõista, kui meie selle aja Pääle waatame, kus tema laulud füudisiwad. Koidula elas just sell ajal, kus Eesti rahwuslik iseenesetundmine
elule ärkas, kus eestlane eunast eestlaseks hakkas nimetama, mitte enam
maameheks, nagn enne, Eesti keelt rääkima, mitte enam maa keelt. Opetatud meeste hulgas oli elaw osawõtmine Eesti rahwa kohta lekkinud.
Öunis Masing oli hakanud Eesti keelt terawamine tähele panema ja
äratas teisi sellest osa wõtma. Parun õpetaja Rosenplänter oli koguni
ajakirja asutanud, mis ainuüksi Eestikeele uurimiseks oli määratud, ja
kakskümmend aastat wälja täis. 1838-dal aastal asutati Õpetatud
Eesti Selts, mis oma esimesel ajal päris teadnsliste uurimiste kõrwal
ka rahwa waimuharimist püüdis edendada, feega et häid kalendrisid
toimetas. 1843-dal aastal ilmus Ahrensi grammatika, mis alguses
palju segadust tegi, aga nüüd meid selgusele ou wiinud. Nõnda oli
lugu Eesti haridusega 1843-dal aastal, tui Koidula süüdis. Siit
pääle hakkab ikka enam ja enam walgust Eesti rahwa sekka paistma.
Fählmcnmi ja Kreutzwaldi kõrwa asub isa Jannsen oma rahwapäraliste kirjadega. Aga üleüldisest kirjandusest ei wõinud siiski weel
rääkida, sest et üleüldine osawõtmine puudus. Seda, mis meie wõera
souaga publikum nimetame, ei olnud weel mitte. See hakkas wast
asuma siis, kui 1857-dal aastal eestlastele Pärnu linnas ajaleht
asutati. Siin hakkab uns ajajärk Eesti rahwa elus, ajajärk, mida meie
ärkamise ajaks wõime nimetada. Eesti nimi saab nüüd üleüldiselt
tuttawaks. Kui kuue aasta pärast Jannsen Tartus uue lehe asutas^
ei nimetanud ta teda mitte „Tartn Postimeheks", waid „Eesti Postimeheks." — Üleüldised püüdmised ärkawad rahwa seas elusse. Laulutoorid tckkiwad, rahwuslik iseenesetundmine kaswab. J a see mees, kes
seda tundmist iseäranis ärkele ajas, oli Koidula isa, meie auusameeleline
Johann Woldemar Jannsen. Eks see ole loomulik, et Koidula selle
juure jäi, mis tema, nõnda ütelda, jnba cmapiimaga sisse oli imenud,
ja omad kõrged laulnanded oma Eesti rahwale pühendas; rahwale, kes
kuuesaja aastase uinumise järele, sügawa uinumise järele, ilma undki
nägemata, nüüd jälle noore elule ärkab ja rõõmsamale tnlewikule wasta
6»
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sammub. Muidu on ajaloos asi mamasti nõnda, et rahwas, kes kord
maha rusutud ou, oma iseloomu kaotab ja igaweseks ajaks maailmast
ära kaob. Meie Eesti rahwas aga oli ka maha rusutud; aga ta tuli
rusumise alt jälle wälja kõige oma iseloomuga. See maharusumiue ja jälleülesärkamiuc wõib juba üsna liht igapäewast inimest luitlejoowastusega
täita, saadik siis wccl sündinud laulikut nagu Koidulat.
Kui meie Koidula laulude üle õiget otsust tahame anda, siis
peame ikka tema oma silmaga waatama ja õiget rõhku selle aja pääle
paucma, lellele laulud lauldi. Teeme meie seda. siis saame oma lautikule südamest andeks andma, kui ta meie praeguse aja kohta ehk
wahesi tuisukas uäitab olema. 5tui meie ajal keegi iseenesest kiidab, et
tema r ä h m a t ö ö d tegewat ja rahwa eest wõitlewat siis ei peeta teda
küll niitte kõige targemaks meheks. Kes tahab aga Koidulale pahaks
pauua, tui tema püha tõsidusega laulab:
Mõck ühes, lubi teises käes,
Nii teeme rahwa tööd!
Nii lahutame waikscs wäes
Ta rasket waimu ööd.
Meil waenlasi ou täis maailm
Ja nende wägi suur;
Meid walwab ainult Isa silm
Ja õigus meie juur.
Meie ajal kukuks niisugune laul läbi. Aga siiu ei tohi meie mitte
ära uuustada, et Koidula ajal meie isamaa ka teist nägu oli. Laulik
laulab siiu meestest, kes tõe ja tõsidusega rahwa hääts midagi püüdsiwad teha. Meie oleme teistsuguseid isamaa rakendajaid näinud ja targemaks saanud.
Aga Koidula ei laula ju mitte alglõpmata isamaast? TellegiPärast jääwad tema sõnad ikka weel tõeks, kui ta ütleb, et „emapiuna hiilgaw ilu" temale laulud suhu on aunud. Kui ta ka wahest
kewade ülendamiseks oma laulu tõstab, siis ou ommeti iga rea wahelt
wälja lugeda, et ta s e l l e kewadele wastu laulab, kes tema Eesti aasad
jälle õitsema paneb. Sellepärast wõime ikka weel julgesti ütelda, et
Koidula igapidi kõige Päält isamaa laulik ou.
Aga waatamc sügawamalt, mis meie wccl tcma luule kohta wõime
ütelda. Koidula nimetab oma isamaad ikka: püha isamaa ja laulab
temast alati iseäralise püha tõsidusega. Tema isamaa seisab Püha iga-
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toese Jumala isaliku kaitsmise all, Tema õnnistab rohkesti seda maad
ja toma wapraid poegi- kõik, mis tema silma ees õige ja kõlblik ei
ole, jätab Koidula kõrwale. Iialgi ei roojasta tema oma püha luulet
hukkamõistmisega ehk pilkamisega. Lugijad wabaudawad mind, kui ma
siia ühe laulu terwelt üles panen:
Su priiust olid matimd
Nad, püha isamaa!
Ja kuube euda wahel
Nad wõtsid jagada.
Ja äädikat sull' andsid
Nad suhu, seadisid
Su haua ääre hoidjad, —
Siis rahus hingasid.
Ja kaugelt seisid kartes
Su lapsed waluga, —
Ei sõnaga nad julgend
Su haual' astuda.
Sest pitser oli pandud
Ta pääle wägewast'
Ja õues õitses ööse, —
Ei uähtud tähekest.
Waat, elukoidc tõused,
Su haua äärele.
Üks iugcl astub äkilt i
„Nüüd'tõuse ülesse!"
Ja surmakiwi wecreb,
Koit särab, naeratab, —
Noor priius, walges riides.
Maailm, silid teretab!
Ja pasunad ja kaudlid
Tall' wastu hõiskawad.
Ja rõõmupärlid silmas
Ta wasta wõtawad!
Ja „Hosianna!" kõlab
Sn läbi, isamaa! —
„Siud, armu Jumal, kiitkem,
Sa wõtsid halasta!"
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Laulik tahab siin nendest nagn mööda nunna, kes tenia isamaad
surmale sünniwad. Nemad on siin niisama wähe hukka mõista, kui need,
kes kord Kristuse risti lõiwad. See sündis Jumala loaga. Mis lautikule sini südamesse tungib ja kõik tema meeled täidab, on see, et tema
püha isamaa surmale kantakse. Hoopis teistmoodi kõlab seesama lugn
C. R. Jakobsoni suus:
Mull' lapsepõlwes rääkis
M u isa silmameel,
Kuis Eesti priiuspõlwe
Nad riisilud rööwiteel;
Kuis Eesti wahwa waimu
Nad mliljltud mudasse
Ja rahwast orjakütket
Siis saatnud hädasse. —
See püha tõsidus ei ole mitte üksi tenia isamaa lauludest leida,
see lehwib kõige tema luule üle. Wõtame uäituscks tema wähesed
armastuse laulud. Nad ou kõik kirjutatud, nagu tahaks laulik taewa
isale oma südamclngn kaewata. Armu w a l l a t u st ja - e d c w u st
lauluks luua, nagu seda uooremad teewad — ma ei taha mitte ütelda,
et see nende luulele kahjuks oleks — selleks ou Koidula muusa liig
püha ja tõsine. Siin on iseäranis õpetlik teiua „Saaremaa Onupoeg"
Körueri „Vetter vou Bremeni" järele ümber pandud. Teiste muudatuste
seas, mis Koidula sini oma käe pääl ette wõtuud, ou ta ka pruudi
Miina iseloomu muutnud, ehk õigem ütelda: pruudile wast iseloomu
annud, sest Körneri Gretchen ei mõista palju muud midagi olla tui
armastuses jampsida (verliebt sein); Koidula ou aga oma Miinale weel
wäga meele ja sooja südame rindu pannnd. Körneri Gretchen räägib
liiga awalikult oma armastuse tundmustest, on liig edew onia armujoowastuses. Gretchen seletab oma kallile, et isa teda teisele sundida
ja ütleb: „Teu Vetter aus Breiueu, deu soll ich durchaus zum Manne
nehmen, er bedenkt nicht, daß du m i r A l l e s bist." Koidula paueb
seda ilõuda ümber: „sellele pean ma nüüd minema ja keegi ei küsi, kas
ma sest nutan ehk naeran."
Teine näitas. Peigmees oli pruudi isaga rääkinud ja saab nüüd
pruudiga kokku (17. Auftritt).
Gretchen.

Nuu, Franz, wie ist es? Darf ich hoffen?
Drückst Du eine glückliche Braut an's Herz? —

M i i n a . Ja mis ta ütles sulle? Oh, mull oli igaw oodata
ja talitada! Jumal auua andeks, toas ei ole weel kedagi walmistatud
— mis ta ütles, Haus?
H a u s . Ole wait, Miiuakene, — isal ou küll teised mõtted, kui
meil mõlemil, aga mi tõesti kui ma siiu seisau: Siud ma siiski ei
jäta, saagu mis saab!
M i i n a . Oh mis sa mind waewad, Hans, räägi mis ta sulle
ütles! Kas keelis selge sõnaga, et „ei?" Wist ta wihastas sinu kosjatulekust, ta oli ju eunegi pahane!" jne.
See Püha tõsidus, mis kõigist Koidula lauludest läbi käib, ei keela
tema luulet aga mitte wahest ka õige rõõmus olemast. Muidugi teada,
itleannewseks ei saa see rõõm mitte, sest see ei tuleks püha Jumala tsensurist
mitte läbi. Mis teda kõige päält rõõmuga täidab, ou jällegi tema
wäikene isamaa oma looduse iluga. Et isamaa temale armas ou, ou
ka tema rõõm südamlik.
Waatame weel Koidula olemist surma wastu. Surm ei ole
Koidulale mitte see hirmus toll, kes meid keset maailma õnne ja rõõmu
täib hirmutamas. Aga ta ei ole ka mitte see Päästja ingel, kes meid sestsinasest, nõnda uimetatild kurjast maailmast ära päästab. Taewa Isa
on meid siia ilma nagu wõersiks pannud, et meie siiu Tema silma all
rõõmsad oleksime, ja Tema kutsub meid, kui meie aeg tuleb, siit jälle
oma juure k o j u tagasi. Et Tema meie hää isa on, ei tea laulik Tema
kojukutsumisest midagi karta ega teda igatseda.
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Magus jah magada mullassa,
Täna weel laske mind hõisata!
Nois ridades он Koidula mõtted surma kohta kõik kokku wõetud.
Surnud noorikule, keda õpetaja altari ees laulatusele ootab ja
nüüd surnuaial peab wastu wõtma, laulab Koidula:
Nüüd sind surma ingel wõtnud
. Armukaenla hellaste,
3tüüd füll' mulla Põhja tehtud
Kitsas kammer unele!
Ta ei taha siiu mitte Jumalat tnuada, et Tema uooritu siit ilma
murest-wacwast ära kutsunud, aga ta ei taha ka mitte Jumala pääle
kaewata. Mõui teine oleks siiu kõik warescd ja mustad liuuud leiualugu
pauuud laulama. Kurtmine ja kaebamine ci ole aga mitte Koidula asi.
Wiimaks paar sõna Koidula jutustawatest lugudest.
Eesti algupäralised jutustused ja uäitemäugud on kahte sugu.
Ühed on nõuda nimetatud ecsknjujutud, teised loomulikud jutud. Eeskujujnttnde kirjutajad ütlewad: I g a jutt peab õpetlik olema, ta peab
rahwast äratama, hääd armastama ja kurja põlgama. Sellepärast
saagu hääd iuimescd, kes jutus ette tulewad jutu lõpul oma häätegude
eest rohket tasumist ja kurjad saagu kauget karistust. Pääle selle olgu
hääd iuimesed niisugused, et meil himu tuleb ueid järele aimata. See
ou: kui uad kord hääd on, siis olgn nad igas tükis hääd ja täielikud,
ilma kõige wähema puuduseta. J a kurjad jälle olgu nõuda, et meie
neid peame põlgama; nad ärgu tehku midagi, mis hää ehk inimlik on.
See oleks muidu wäga ilus, aga need eeskujud ja hirmutused suudawad
meid wähe waimustada ja hirmutada, sest uad ei ole ju meiesugused
inimesed liha ja werega, waid hääd ehk kurjad waimud, niis maa pääle
inimeste wiisi on elama pandud, ehk uagu tited, mis traadi pääl tantsiwad. Pääle selle teeb uiisuguue jutt iga õige lugijale paha meelt, sest
et ta seda tuleb õpetama, mis iseenesestki mõista on. Meie mõistame
igaüks iseenesestki wahet teha, mis hää mis kuri ou, ja armastame hääd
juba iseenesest ja wihkame kurja, aga eeskujujutu kirjutaja tuleb ja
ütleb i Armas lugija, sina ei tea seda weel mitte, waata, mina tahan
sind õpetada: S a pead isamaad armastama ja tubli mees olema, ci
tohi hobust warastada juc.
J a kõige wiimaks on see üks wale woorns, mis niisugused jutud
õpctawad, sest et nad P a l g a lootuses hääd õpetawad tegema ja nuhtluse
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kartuse pärast kurja tegemata jätma. Mitte sellepärast, et kass kriibib,
ei tohi laps kassi kiskuda, Waid ta ei tohi seda ülepää teha: kass saab
haiget. See oleks kena woorus, kui keegi aiuult sellepärast uppujale
appi läheb, et pärast suutäis wiina loodab saama. Niisugused on eeskujujutud. Koidula jutud ja näitemängud ou niisugusest woorusc õpetusest
puhtad. Tema jutud ou loomulikud. Nad ei taha mitte õpetada, kuida
inimene peab olema ehk mitte ei pea, waid uad uäitawad meile, kuida
iuimene on. Tema jnttudes astuwad meile inimesed terwelt ja täielt
kõige oma olemisega ette ja meie wõtame nende kurbtusest ja rõõmust
südamest o\a just sellepärast, et meie nad omasugused tunneme olema.
Eeskujujuttudes räägitakse ka paljugi rõõmust ja kurbtusest, aga meie
ei usu ei ühte ega teist ja jääme külmaks.
Wäga tähele pauna tuleb see asi, et Koidula, ehk tema küll oma
lauludes suurt isaurna waimustust awaldab, oma juttudes ja näitemängudes siiski mitte ühteaiuust isamaa waimnstusega meest ette ei too.
3iahwuslikud küsimused ja waidlemised on ta siit kõik kõrwale jätnud,
ehk uad sell ajal küll wäga moodis oliwad. Ma ei tea, kas ta siin
Eesti nimegi nimetab. Enamasti on ta kõik oma inimesed liht igapäewasest elust wõtuud, waeseid ja rikkaid. Tema ei Püüa mitte õpetada, kuida iuimene peab olema ja mitte ei pea, waid ta näitab meile,
kuida iuimeue ou.
Kahjuks ei ole ueed ilusad kirjatööd praegu rahwale mitte saadawal.
Mõne aasta eest tehti kord lootust, nagu paudaks Koidula kirjad köit
uuesti trükki, aga pärast oli kuulda, et keegi trükkimist ega kulukaudmist
oma pääle ei usalda wõtta. Nõuda ei tea meie praegu midagi oodata
ega loota. Aga wäärt oleks see asi küll, sest ma ei tea praegu midagi
nimetada, mis rahwale kasulikum ja õpetlikum oleks lugeda kui Koidula kirjad.
К. L.

~Э~Ф&~

Enne surma Eestimaale.*)
Ш I ssand,
SSc
surres jätan maha
жЩ Sinu hoolde isamaa!
Lahkuda ei süda taha
Raske hirmuohaga:
Piirawad su ümber paelu,
Eesti pind, et jälle nad
Tagudes sull' kirstunaelu
Mullale sind matawad!
Ära lahku, ära lange,
Eesti ühendatud hulk !
Ühenduses oled kange,
Tõde sinu sõjatulk.
Wennad! Õed ! Meie põrmus
Sirgugu teil tegewus!
Isamaale saagu sõrmus:
Lootus, usk ja armastus!
Raske tegu maha rusus
Tugewamaid enne mind:
Nüüdki mina wäikses usus
Koju lendan, wäsind lind!
*) Õnnis laulik andis enne surma selle laulu ühe tuttawa Eesti kirjamehe kätte awaldamiseks, kes sellega soowi täidab.
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Hinge pisaratest sulle
Püüdsin pärga punuda:
Hõlmad lahti hoia mulle,
Hinge ilu, Eestimaa!
Aga sinu auukrooni
Waimusilmil aiman ma:
Kaswad, Eesti, sugust sooni
Laste suguharuna!
Lahutades laiad tiiwad
Üle ühendatud maa
Sinu lahked tuuled wiiwad
Rahu kõigi lastela!
Ко
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Keelte rääkimisest.
i.
^ j ІЧ. Цееі on i. mõtte awalclamisenõu, 2. mõtte tööriist ja
Neil põhjustel keelte rääkimist läbi
:® 3. mõtte kujutus.
waadates jõuame mitmele otsusele, mida senni mitte
weel üleüldisteks ei tohi nimetada. Kaalume aga
enne, kui nende waral otsusi hakkame tegema, põhjused ise läbi.
1. Keel on m õ t t e a w a l d a m i s e n õ u . Pole praegusel ajal
küll kedagi, kes keelt, nagu kord arwamine oli, iseenesest olewaks
ehk walmis loodasjaks peab, mida tarwitaja nagu kinnast wõiks
kätte ajada ja käest jälle ära wisata. Keel pole iseenesest
mitte olemas, teda on inimesed aja wältusel loonud. Selle järele, kui palju neil mõtteid awaldada, selle järele sünnitawad
ehk lööwad nad oma keele. Ükski keel pole sellepärast, senni
kui rahwas elab, walmis, waid igapäew luuakse ja laiendatakse teda uuesti. Et see nõnda, wõib just Eesti keele juures selgesti näha. ^Võrreldagu keelt, mis 20 aastat tagasi räägitaw oli, keelega, mis nüüd kuulda. Juurekaswamine on
silmanähtaw. Eesti keel on kaswanud ja laienend, sest et eestlastel enestel rohkem asju seletamiseks, rohkem asju awaldainiseks tuli. Weel mitmetpidi wõiks sedasama näidata, aga
pikem seletus oleks wee merde kandmine. K e e l o n m õ t t e
a w a l d a m i s e nõu.
2. K e e l o n m õ t t e t ö ö r i i s t . Jääb tõendus kindlaks,
et keel mõtte awaldamisenõu on, siis tuleb mõtet, et keel mõtte
tööriist on, nõndasama kindlaks pidada. Keele abil õpetab isa
poega, koolmeister lapsi, juhatab tööperemees rahwast, wäeüleni
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soldatid. Keele läbi ja keelega ajab igaüks nimetatud töölistest
oma soowisid korda, sünnitab nendes, kes teda kuulewad ehk
kuulma peawad, enam ehk wähem oma mõtetele sarnaseid
mõtteid. Sellega on ütlus: k e e l on m õ t t e t ö ö r i i s t ,
tõendatud.
3. K e e l o n m õ t e t e k u j u t u s . Rahwas ütleb: igal
linnul ise laul. Mina ütlen aga, et mitte ainult igal linnul pole
ise laul, waid ka igal inimesel on ise keel. On ju kindel, et
tundjad keele järele kohe kirjaniku ära tunnewad. Weel kergem on aga inimest rääkimise keelest ära tunda, sest et rääkimise keel koguni rohkem iseäraldust awaldab, kui kirjakeel.
Kirjutuse juures katsub igaüks enam ehk wähem üleüldiste
reeglite alla oma mõtteid mahutada. Rääkides aga ilmuwad
nad palju wabamalt ja selle järele loomulisemalt.
Igal isikul on sündmuste ja nähtuste kohta oma enese
möet. See möet kujutab ennast pääajus. Tahab isik seda
mõetu teistele awaldada, siis teeb tema seda keele abil. Et aga
keele hakatus säältsamast leida, siis saab tema muidugi ka iseäralise, s. o. aju ehk mõtete kuju. K e e l o n m õ t e t e k u j u t u s . Rääkimisest wõib kerge waewaga aru saada, kas keegi
o m a mõtteid awaldab ehk neid, mis ta teistelt laenanud on.
Nõndasama pole mitte raske näha, kas rääkijal üleüldse küllalt
osawust on awaldatud mõtteid sünnitada.
Keeles seisab inimese iseloom. On see üksiku inimese
kohta tõsi, siis on ta weel tõsisem rahwa kohta. Rahwa iseloom, tema iseäralised waimu awaldused ja mõtte lood ilmuwad keeles, sõnade kujus, piltides ja kõnekäänudes. K e e l
on r a h w a w a i m u k u j u t u s .
Et aga iga üksik rahwa liige laiendatud ehk üleüldistes
piirides rahwa waimu omaduste kandja on, siis wõib sellest
jälle tagasi harutada, et r a h w a k e e l k a i g a r a h w a l i i k m e
m õ t t e j a w a i m u k u j u t u s on.
II.
Seisab see kindel, on rahwa keel rahwa waimu kujutus
ja rahwa waimu omaduste järele rahwa enese loodud, siis on
ka kindel, et rahwas ainult omas keeles oma waimu täiesti
jaksab awaldada Nagu õige kellameister ainult oma riistu töö.
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juures wõib tarwitada, nõnda rahwa waim oma tööde kordasaatmiseks ainult oma tööriista — oma keelt. Sellest tuleb,
et nõnda kaua kui rahwas mitte oma iseloomu ei kaota, nõnda
kaua, ei wõi ja ei jõua ta wõerast keelt tarwitama hakata.
Kus ajaloos teine keel rahwale pääle tungiti, sääl kadus ikka
esiti rahwa iseloom ju siis alles rahwa keel. Prantsuse, Itaalia,
Inglise ja Hispaania rahwad annawad sellest näitust. Siin
sündis wanast ja pääle tulnud rahwast segarahwas ja sai siis
endise ja uue rahwa keelest segakeel. Kaotas aga rahwas
Dma keele, ilma, et ta iseloomu muutis, siis langes ta sellega
teadmataks ajaks waimu hämaruse sisse. Mis rahwa kohta
öeldud, tuleb enam ehk wähem ka üksikute rahwa liikmete
kohta õigeks tunnistada. Wõera keele omandaja on nagu laps,
keda wõera piimaga toidetakse. Rääkimise wiis, häälte iseloom,
rahwalik waade, mis ka tema loomu sügawusest leida, kokkukõla, mis keelt ja iseloomu organiliselt ühendab, läheb kaduma.
Wõerast keelt omandades ja oma keelt kõrwale heites astub
inimene nagu raudteerong mittetarwitatud roobastesse. Ta
käik on sileduseta, hoota ja kahtlane. Täit jõudu ei wõi ta
iialgi näidata. Tõendusi selle kohta pakub meie maa enam
kui wahest muial.
Nähtust, et käsitööliste seisus meie maal langenud, ilma
ettewõtmisewaimuta on ja ainult teiste raasukestest ennast elatab,
ei wõi keegi waleks tunnistada. Wiimasel ajal on temast ka
awalikult räägitud. Pole ühtegi suuremat äri, ühtegi leidust,
mitte nimetamisewäärilist parandustki laial tehnikapõllul meie
maa täisõiguslised käsitöölised suutnud korda saata. Selle
wastu leidub aga küll wastal isi nähtusi. Waadake politsei
protokollisid, waestemajasi ja joomakohtasid! Siin pole käsitööliste osa mitte wäikene.
Ja ommeti ei wõi keegi kinnitada, et meie rahwas nõnda
andeta, tuhm, üksnes alumise korra elanikuks loodud oleks.
Päris rahwa seas (mitte käsitöölisteks õpetatute hulgas) ei
puudu sugugi ettewõtjat waimu. Mispärast siis nimelt käsitööliste waimuwäli nõnda hämar? Nad on ju kõik ehk peaaegu
kõik selle maa rahwa liikmed? — Sellepärast, et nimelt käsitöölisi niisugusteks meie rahwa liikmeteks tuleb pidada, kes
keele poolest wõerastesse roobastesse on langenud. Käsitöö-
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lised katsuwad kõige enam wõerast keelt üksteise wahel ja
oma perekondades tarwitada. Wõerad rööped aga on, mis
nende waimule tõkke ette teewad. Kellel wõimalik on olnud
meie käsitööliste rääkimist tähele panna, iseäranis weel teistel
maadel kuuldawa keelega wõrrelda, see peab tunnistama, et
nende mõtete tööriist tõesti liig nüri on.
On aga tööriist nüri, siis on iseenesest mõista, et töö edeneda ei wõi. Ka meie õpetatud seltskonnad awaldawad jaolt
samaseid nähtusi. Olgu küll, et siin pilt natukene rohkem tahmane
jaotsuse andmine raskem on, jõuame siiski lähema järelewaatamise
abil sarnastele otsustele. Õpetatud eestlased saawad oma hariduse wõeras keeles. Juba iodast aastast ehk weel nooremalt pääle
õpiwad nad wõerast keelt. Nad ei õpi teda mitte üksnes, waid
nad awaldawad tema wastu kõige suuremat armastust ja hellastust. Suurem hulk ei lahku õpitud keelest mitte üksnes
kooliajal; nad ei lahku temast ka pärastises elus mitte, ei perekonnas ega wõeruses. Selle järele wõiks nüüd arwata, et
waew tasumist leiab, et wõeras keel kõige täiusega waewanägija omaks saab. Arwamine ei leia praktikalisest elust mitte
toetust. Pane eestlase keelt 35 ehk 40 aastase waewamise järele tähele ja wõrdle teda nende keelega, kelle wanemad ja
wanemate wanemad eestlasele ihaldatud keele loojad on olnud.
Sääl ilmub, et ta mitte üksnes wäljarääkiinise poolest konarliku ja küntud maa sarnane pole, waid ka oma sisu poolest
kehw, jõuetu ja mage. On aga keel mage, siis on ka mõtted,
millede kujutuseks keel on, magedad, kehwad ja kuiwetanud.
III.
Uuemal ajal leidub wähem täielist keelekadumist rahwaste juurest. Näitawad ommeti wiimased teadustused Ahwrika
ja Aasia pinnalt, et iga rahwakene, olgu ta punase ehk musta
naha kandja, oma suuremat waimu omadust — keelt alal hoiab.
Iseäranis kannab Inglisemaa oma 2oomillionlises riigis selle
eest hoolt, et iga rahwas oma iseloomu järele Walitsuse saab
ja omal keelel oma asju toimetab. Palju rohkem leidub praegusel ajal wõeraste keelte omandamist oma keele kõrwal. Siin
tuleb aga wahet teha niisuguste wahel, kes wõera keele nagu
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õpiasja pääle waatawad, ja niisuguste wahel, kes wõerale keelele oma keele kõrwal täie kodaniku õiguse annawad ning teda
räägitawaks ehk koguni kirjakeeleksgi teewad. Esimeste üle
ei taha meie siin mitte rääkida; meie otsused käiwad wiimaste
kohta. Enne aga kui lõpuotsust hakkame tegema, waatame
natukene keele eluawaldust ehk wisiologiatj läbi. Keele ja
rääkimise tarwis on ajus kindel osakond pahemal pool kõrwa
sagaras. Siin sünniwad sõnade pildid ja siin liidetakse nad
ka ühte ja muudetakse elawaks kõneks; siit leidub wiimaks
mälestuse koht, kuhu mitte keele pääl olijad sõnad paigale
pannakse
Sellel rääkimise algekohal on muidugi kõik aju
algekohtade omadused ja puudused.'^) Tema nõuab näituseks
harjutust ja harinemist, puhkust ja tallitust, et tööd teha; tema
näitab wõimu ühte sõna kergemalt, teist waewalisemalt omandada. Tema sõnade wastu wõtmisel ja tallelepanekul on wiimaks kindel piir. Mis sellest piirist üle läheb, see ei leia enam
aset. Sunnitakse sinna wägise rohkem sisse, kui wastu wõtta
wõimalik, siis sünnib see juba kord tallele pandud waranduse
kulu pääle, s. o. juba ajus olewad sõnad ja pildid heidetakse
wälja, et uutele aset anda; ehk jälle, mis ka wäga igapäewane
ja loomulik nähtus on: algekoht kaotab oma wärskuse ning
loomulise korraldamise jõuu. Tema wõtab küll kõik kätte
pakutud wara sõnakuulilikult wastu, ei jõua aga sellest warast
ühtigi aru teha. Ta hakkab teda tihti wale kombel, tihti segaselt ehk koguni asjata wälja andma. Aju wisiologia põhjendab tehtud otsusi loomuse seaduse pääle. Wisiologia seaduste järele peab Saksa aju kõige kergemine Saksa keelt,
Wene aju kõige hõlpsamini Wene keelt ja Eesti aju kõige
hõlpsamini Eesti keelt omandama ja temaga kõige paremine
oskama tööd teha. Nende seadustele leiame kinnitusi praktilisest elust. — Wene politikamees ja kirjanik Tjutschew elas
peaaegu terwe eluaja wäljamaal ja igapäewane rääkimise keel
oli wõeras. Aga iialgi pole ta midagi wõeras keeles luuletanud,
see ei läinud temal ka sugugi korda. Turgenjew, kes nõndasama suurema osa elu ajast wäljaspool Wenemaad mööda saatis ja Prantsuse keele pääl ühtelugu rääkis, ütles: „Ma pole
*) Waata Terw. õpetus Ihk. 156.
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iialgi wõeras keeles midagi kirjutanud ega lasknud trükkida.
Teeksin ma seda, siis oleks ma päris arusaamata loll. Juba
oma keele paal saad waewalt raskustega toime, mis siis weel
wõeraid keeli rääkida?" Mina tundsin ise meest, kes hää
meelega oma emakeelt waka all hoidis. Kord juhtus talle sarnane haigus, mispärast wäikest lõikust ette tuli wõtta. Kõik
seletus lõikamise ja rohitsemise üle tehti wõeras keeles. Nõnda
pea aga kui tohtrinuga ihusse wajus, karjatas mees igaühele tuttawal Eesti ema keelel: „Oi kurat!" Mees, kes mitu keelt tunneb, wõera keele õpi- ning sõnaraamatuid kirjutab, kes kodus
ühtelugu wõerast keelt räägib ja kelle lapsed ainult wõerast
keelt oskawad, on mulle rohkem kui 10 korda tõendanud, et
ta ainult emakeeli mõtleb ja mõtelda oskab. See kõik annab
tunnistust, et emakeel sääl ilmub, kus kõige sügawamat waimujõudu tarwis, nõndasama sääl, kus tahtmise sund ja teised
wälimised eksitused kaowad. Oma rahwa keel on igaleühele
üksikule rahvaliikmele kõige kohasem ja loomuliseni.
Teiseks awab aju wisiologia waadet, mille järele seniseid
laialelagunenud arwamisi wähemalt peame muutma. Ütlus:
Nii mitu keelt sa räägid, nii mitu korda oled sa inimene, tuleb
täiesti ümber pöörda. Palju õigem on öelda: Nii mitu keelt
sa räägid, nii mitu korda on su keele tundmine ja waimu töötamise jõud alam. Miil põhjusel wõib seda tõendada? — Aju
wisiologia ütleb, et rääkimise algekoht ainult kindlat osa sõnu
ja kõnekäänusid wastu wõib wõtta. Mis sellest arwust üle
läheb, ei leia enam aset ehk ta wõetakse teiste osade kulu pääle
wastu. Kui kaugele ulatab aga aju wastuwõtmise piir? On
ta nõnda laialine, et sajaaastase mahutamise järele mitte weel
täis ei saa, siis ei keela aju wisiologia kedagi 30—40 keelt
oma peasse mahutamast.
Tegelisest elust teame aga, et rääkimise algekoha piirid
mitte nõnda laialised pole. On järele uuritud, et kõige suuremad keeletundjad ja waimutöölised umbes 10 tuhat sõna jõuawad omandada. Ainult Shakespeare tarwitanud 12,000 sõna
oma kirjades, kuna teised keegi 10 tuhandanegi ei ulata.
10 tuhat sõna pole aga terwe keele kohta midagi. Prantsuse
keelt peetakse sõnade poolest waeseks, aga tall on siiski 3 korda
10 tuhat sõna, Saksa keeles on aga 4—5 korda ja Wene kee7
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les koguni 6 korda 10 tuhat sõna. Sellest selgub, et keegi
elaw inimene ei ühtegi keelt oma paasse mahutada ei jõua;
mitmest keelest ei wõi juttugi olla. Igaüks wõib oma keelt
kunni surmani õppida ja siiski jääb weel küllalt õppimiseks üle.
Siin tuleb aga tähele panna, et pääle sõnade weel muud keele
omadused, nagu kõnekäänud, pildid, wõrdlused j . n. e. ka
tahawad õppida.
Teiseks teame meie igapäewasest elust ja wõime ka ette
arwata, et mida rohkem keegi sõnu ja wõrdlusi oma waranduseks nimetab, seda rikkam on tema waim tööriistade poolest,
seda rohkem on tall mõtetekujutusi, seda suurem üleüldse
tema waimujõud. Ütleme, et igapäewase inimese aju üleüldse
5000 sõna enesesse mahutab, siis on iseenesest aru saadaw, et
selle waimu tagawaraalt palju rikkam on, kes kõik 5000 sõna
ühest ainsast keelest wõtab, selle omast, kes 5000 sõna wiiest keelest kokku seab. Tunneb keegi ühestainsast keelest 5000
sõna, siis tähendab igaüks nendest iseäralist asja ehk mõtet,
wõi wähemalt asjade mitmesuguseid külgi. Tunneb aga keegi
5 keelt, siis tunneb tema küll ka 5000 sõna, aga ta ei tunne
mitte 5000 iseäralist mõtet. Tema wõib ainult wiies osa 5000
s. o. ainult 1000 mõtet tunda. Igaühe ja sellesama mõtte tarwis kulutab tema 5 sõna. Näituseks on tall asjast „laud" wiis
iseäralist sõna tarwis, mõttest „mängima" nõndasama. Oskab
wiie keele rääkija pääle Eesti keele weel Soome, Wene, Saksa
ja Prantsuse keelt, siis peab tema kahe ülemal nimetud mõtte
tarwis tundma laud, pö^tä, столъ, Tisch, table; ja mängima
soittaa, играть, spielen, jouer. Koik need praegu nimetatud 10
sõna ei anna rohkem kui kaks mõtet laud ja mängima, see
tähendab 5 korda wähem mõtteid kui sõnu. Ei pruugi selle
järele enam tõendada, et wõeraste keelte õppimine ja mõistmine
mitte waimu terawust ei tähenda, waid ümber pöördud. Igamees, kes keeli õppinud, on seda iseenese juures tunda saanud.
Suurem jagu õpitud keeltest on warsti jälle tuulde läinud.
Seda keelt, mis ta just igapäew räägib, peab ta hädawaewaga
kinni, mis aga seisab, ununeb warsti. Räägib ta aga alaliselt
mitu keelt ühtewiisi, siis pole tall wõimalik ei ühtegi nõnda
palju kui tarwis tunda. Kes polüglotiga (mitmekeeletundjaga)
juttu westab, wõib suurema hulga waimu kehwust ja sõnade-
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waesust warsti märgata. Esimene waesuse märk on see, et ta
ühtegi keelt selgelt ja üksipäinis ei räägi, waid ikka sõnadega
ühest ja teisest keelest täiendab ning paikab (tunnismärk, et
aju ülearu sõnadega täis on tuubitud, nõnda et paljud nendest
kaowad ehk liig uduseks lähewad). Iseäranis on kahjulik, kui
wõimalik pole ei ühegi keelega sügawamat tutwust teha, waid
juba lapsest saadik 4 ehk 5 keelt pähä mahutatakse. Rahwaid
kes mitu keelt räägiks, on wäga wähe. Böömi rahwas ehk
tshehid räägiwad Tshehi ja Saksa keelt. Kui selle üksiku nähtuse järele otsust lubatakse teha, siis wõiksime teda siin ettetoodud õpetuse kinnituseks tarwitada. Tshehid pole sest saadik, kui nad kahte keelt räägiwad, teiste rahwastega jaksanud
wõistelda.
IV.
Niisugused on otsused, milledele keeleloomu uurides
jõudsime. Praktilises elus ei lähe muidugi kõik otsustega
ühte. Paljud mitmekeele mehed on sõna- ja waimurikkaad,
kuna ühekeelerääkijad mõlematest waesed on. Tõsi küll,
seda juhtub, need on aga erandused, mis reeglit ainult kinnitawad. Pääle selle ei wõi iialgi teada, kui sõna- ja waimurikkad ühed oleksiwad, kui nad ainult ühte keelt räägiksiwad, ja
kui kehwad teised, kui nad mitu keelt tunneksiwad. Praktilises elus on muidugi mitmed sunnitud rohkem keeli õppima,
kui neile kasuks on. Põhjendab ennast ommeti kunni tänini
klassiline õpetusewiis täiesti wõeraste keelte harjutamise
pääle. Paljud, keda saatus oma rahwa hulgast eemale juhib,
peawad wõera keelega elama. Iseäranis tuleb wäikeste rahwaste liikmetel wõeraste keelte harjutuste pääle palju waimu
jõudu raisata. On neil ommeti harwa wõimalik oma keele waral kõrgemat haridust omandada. Jumalale tänu, peame aga
siiski tunnistama, et kuskil niisugust wägiwalda olemas pole,
mis wäikeste rahwaste liikmeid iseenese ja oma perekondade
keskel wõerast keelt sunniks rääkima. Seda teewad nad ise
oma hää tahtmise waral. Enamasti muidugi walearwamise
pääle põhjendades, nagu wõiksiwad nad wõeras keeles paremine oma mõtteid awaldada. Niisugune arwamine ei ole muud
kui iseenese petmine. Muidugi wõib juhtuda, et alalise
7*
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wõera keele tarwitamise läbi oma keel unustusesse jääb.
Nähtus käib täiesti meie harutustega ühte. Aga meie teame,
et natukene hääd tahtmist ja mõtlemist oma keelt tarwitades
keeletundmise järeldused warsti koguni teised on, kui wõerast
keelt wiilides. Eestlased on iseäranis agarad wõerast keelt
harjutama ja tarwitama, sääl juures seletades, nagu ei jõuaks
oma enese arust sügawatele mõtetele Eesti keelest sügawaid
sõnu küllalt leida. Tõe poolest sünnib see aga rohkem edewuse pärast. Tahetakse üksteisele ja wõerastele näidata:
Waata, mis mina wõin! Sest paneme tähele, kellega kõige
rohkem oma nõnda nimetatud sügawaid mõtteid wõeras keeles
wahetatakse, siis leidub, et need suuremas hulgas naesed ja
japsed on. Kell nõnda waimurikkaad naesed ja lapsed on, et Eesti
keel selle rikkuse awaldamiseks ei ulata, neile ei wõi ju muidugi wõera keele tarwitamist pahaks panna. Kahjuks aga on
wõera keele tarwitus mehed ise nõnda waeseks waimu poolest
teinud, et ainult weel naeste ja laste keelt jaksawad rääkida.
P. H.
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Kaarma seminaar Saaremaal.^)
g t lolmekümne esimesel mail 1896 pühitses Kaarma seminaar Eaaremaal oma 25^aa3tllst jubileumit. Olgu selle maja ruumid ka
wäikesed ja tema wäljaspidine nägu liiga liht, siiski ou sell
ölestkatuse all weerandsaja aasta jooksul wäga tähtsat hariduseT
tööd tehtud, mis kaugele üle Saaremaa piiride ulatab. Kaarma
seminaar ou e s i m e u c kõrgem kool Saare rahwa poegade tarwis ja
praegu alles haridusckeskkoht maal. Wõib küll ütelda, et kui Saare
rahwa haridus wiimse 25 aasta jooksul ou kõrgemale tõusnud — ja
seda ou ta õtse silmanähtawalt — siis ou see suuremalt osalt Kaarma
semiuaari wili. Eest mitte ainult need paar sada noort meest, Ы
semiuaaris käinud, pole ueed ainsad hariduse saajad, waid nemad ou
rahwa sekka läinut» ja olgu kooli- ehk muus ametis jälle tuhandate
teistele seda Kaarma semiuaari wilja edasi patkuuud. Saaremaa hariduse ajaloos ou Kaarma semiuaaril oma tähtis ja jäädaw ase ning
Saaremaa mõisnikkude kogu, kes selle Eesti semiuaari asutanud ja
kõikidest raskustest hoolimata tänapäewani ülewal pidanud, ou saarlaste
soojemat tänu ära teeninud.

T

Et meie sellest paremine aru saaksime, kui hädapärast seda seminaari tarwis läks ja kui õnnistusrikas tema töö on olnud, siis heidame
pilgn tagasi Saaremaa kooliolu Pääle enne seminaari asutamist. Pildikene Kaarma kihelkonna hariduse ajaloost sünnib enam eht wähem ta
kõikide teiste Saaremaa kihelkondade kohta.
*) Aastal 1896 kirjutatud.
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Allstal 1816 ja 1817 asutas Kaarma õpetaja C a r l F r i e d r i c h
Mickwitz omas kihelkonnas esimesed külakoolid, nimelt 11, ja 10 aasta
pärast oli koolide arw kogum 20 pääle tõusnnd. Nende arw oli seega
snurem kni praegu. Koolilapsi oli siis kiriku katsumise protokolli järele
peaaegu niisama palju kui praegu Ew. Lutheruse usulisi, uimelt 379
(praegu 408). Aga ueed koolid oliwad paljalt tooli uimekaudjad. Alles
semiuaari asutamise ajal, 25 aastat tagasi, oli meie Taare koolide asi
wäga wiletsaa korras.
Kui meie tänapäew selle üle kaebame, et Saaremaal külakoolides
ainnlt 4 Päewa nädalas tööd tehtakse, siis tuletagem meele, et 30 aasta
eest kooli päiwi rohkem ei olnnd kui üts aiuuteue uädalas ja mõucs
kohas kogu ui üksainukeue tuus. J a seegi päew ei olnud täielik koolipäew, sest et see pühapäew oli. Kaarma õpetaja C a r l R o h l a n d
(1851—1865) oli niisuguse wiisi wastu ja seadis kooliõpetuse laupäewa
pääle. Seega wõisiwad siis wirgemad lapsed terwelt 20 päewa aastas
koolis käia! Sellepärast ei õpetatud neis külakoolides mnnd midagi
kui waewalt Eesti keeli lugemist, katekismuse päätükka ja pähä õpitud
kinkulauluwiisisid ilma nootideta. Alles tiheltonnatoolis algas tirjutamise, rehkendamise, piiblilugude ja uootide järele laulmise õpetus.
Et külakoolidest wäga nõrku poissa pidi kiheltouuakooli wastu wõetama,
siis ei jõuduud kihelkonnakoolid palju haridust pakkuda ja ommeti
pidiwad nemad külakoolmeistrite ettewalmistamisepaigad olema. Kui
siis ka mõnest kihelkonnakoolipoisist mõni poolik wallakirjutaja, mõisa
aedamees ehk toapoiss sai, aga tõlblitka wallakoolmeistrisi ei jõuduud
kihelkonuakoolid mitte walmistada. Nagu nüüd Saare noored tngewad mehed igal kewadel Ülemaale lähewad tööd otsima ja koduse majapidamise ja põlluharimise wanade, wigaste ja naeste hooleks jätawad,
nõnda jäeti ka alles 25 aasta eest weel waimnharidnse töö nende
hooleks. Sest koolmeistriteks pandi suuremalt jaolt wanu, vigaseid ja
lonkajaid mehi, kes põllutööd ehk muud kehalikku tööd teha ci suutnud,
ja mitmes kohas ka wanu naisi, kes sagedasti woki tagant oma toolilapsi õpetasiwad. Neid wanu, wigaseid mehi ja õpetajaid naisi ci
nimetatud pea iialgi koolmeistriteks, waid „kooli Kaarliks," „tooli
Toomaks" eht „kooli Kadriks" j . n. e.
Koolmeistrite palgaks määrati wilja palk, mis nii suur oli, et
koolmeister mitte nälga ära ei sureks. Paraku ei ole ta praegu weel
palju parem. Kui koolmeister praegugi euam palka ei saa, kni peremeeste käest paar wakka wilja ja õpetaja käest 5 rubla ümber raha,
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eks see ole siis ta suremiseks küll palju, aga elamiseks wähe. Sellepärast pole ime, et Saaremaa koolmeistrid ainult talwel koolmeistri
uime kannawad, kewadel aga muud tööd otsiwad ja suurel hulgal
Ülemaale rändawad. Oigest siinusest lastekorbamisekoolist ei wõi juttugi
olla. Kuidas koolmeistrist ja tema palgast 25 aasta eest arwati ja
weelgi arwatakse, sellest kõneles endine scminaaritooliõpctaja G. M a r k n s
seminaari juubelikõnes järgmiselt:
„Mõne jõukama koolmeistri käest
pärisiwad laste wanemad, et ta nende lastele prii kalja wõi taari
joomaajaks pidi andma. Minn tuttaw „Kooli Kadri" täitis seda tahtmist ja rahwasoowi ka wäga täiesti. Oli „Kooli Kadri" kali talwel
mõni kord natuke wesine olnud, siis ei annud küla mehed tema lehmale
suwel prii karjamaad, waid tema pidi neile weel toobi wiina lehma
eest jnurc maksma."
Koolimajasid ci olnud sell ajal olemaski. Lapsi õpetati kuskil
talutoa nurgas, kus ruumi maja elanikkudest üle jäi. Selles ruumis
oliwad siis kõik toimetused ühes koos: sääl kopiti kaugust, witsutati
waua puuuõuusid, tehti rattaid, wankrid ja regesid, karistati witsaga
iväikeseid wallaliad lapsi ja õpetati ka koolilapsi. Niisuguse rahwaharimise wiisiga ollakse weel tänapäew mitmes kohas rahul, tui meie selle
pääle mõtleme, et näituseks Käärmal 15 külakooli on, aga ainnlt 8
koolimaja ning needki enamasti wäiksed ja wiletsad.
Kihelkonnakoolid ei olnud siin 25 aasta eest weel mitte Liiwimaa külakoolide sarnased. Kust pidiwad ka köstrid ja kihelkonnakoolmeistrid tulema? Nemad ei olnud ise kuskil toolis täielikumat õpetust
saanud, ei wõinud siis ka lastele suuremat pakkuda. Neid ei leitud
muialt kui õnnekaupa linnast, tust mõni käsitöösell selle ameti oma
pääle wõttis.
Seda suurt puudust ära tundes ja niisugust wiletsat haridusewiisi
nähes ärkas Saaremaa õpetajate kestel mõte, kuida Saaremaa kooliolu paremale järjele tõstmiseks ühte kõrgemat tooli asutada, kus igast
Saaremaa kihelkonnast üks kõige targem kihelkouuakoolipoiss weel 3
aastat edasi wõiks õppida, kellest siis pärast köster ja koolmeister wõis
saada. Selle mõtte esimene üleswõtja oli 35 aasta eest Saaremaa
kõige pisema koguduse hingekarjane, Jaani kiriku õpetaja Dr. J o h a u u
C a r l T e m l e r . See endine Põltsamaa õpetaja oli ülihästi omal
tui wäljamaal rohkesti usuõpetuse ja koolitcaduse tarkust enesele togunud ja asutas 1866 oma kulu pääl omas koguduses ühe wäikese
„kihelkonnakoolmeistrite kooli," mis aga juba wähese aja pärast hingu-
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seie läks. Osalt tuli see rahapuudusest, osalt sellest, et wäikene J a a m
kihelkond liiga kaugel Saareuiaa põhjapiiril asub ja sellepärast koolmeistrite kooliks suunis koht ei ole. Sellsamal ajal, aastal 186«, tuli
saarmale noor õpetaja I u l i u s W іго, с us о lj n. Ka tema oli agar
koolitöö eest hoolt kandma, uõuda et Kaarinal kooliolu teiseks muutis.
Tema seadis koolipäewade arwu igas uädalas 3 pääle ning laskis
külakoolides ka kirjutamist ja mitmes koolis ka piiblilugu õpetada.
Wiimane õpeasi on aga wäga pikkamisi meie koolidesse teed leidnnd.
Näituseks ei õpetatud aastal 1885 Kaarma kirikuwallnkoolis weel
mitte piiblilugu. Et emad ise õieti piibliloo õpetust pole saanud,
sellest tuleb, et uad täuapäew oma wäikestale lastele muud häämeelega
ei õpeta kui katekismust ja laulusnlmisid.
Õpetajate sinodide pääl ja Saaremaa ülemas koolilohtu^, uiisamuti ka mõisuikkudekogus ou endisel ajal meie koolide parandamise
üle palju räägitud, nõuu peetud ja otsuseid wõetud, nõnda tui sellest
nimetatud asutuste protokollid ja hulk kirjasid mõisnikkude kirjakogus
tunnistawad. Meie maa hariduseloo uurijad leiaksiwad neist kohtadest
rohkesti materjali. Mitmed hääd otsused eudisest ajast ou aga tänapäewaui täide minemata jäänud, wist tüll rahwa tuimuse ja rahapuuduse
põhjusel. Kulus ommeti kõige wähemalt 10 aastat ära, enne kui
seminaari asutamise mõte tõeks läks.
Dr. Temleri tatti jäänud mõtte wõttis Saaremaa õpetajate
sinod uuesti üles ja walis aastal 18«? komitee, mis seminaari asutamist pidi toimetama. Selle toimekonna liikmed oliwad i Kaarma õp.
(praegune Karksi praost) I u l i u s O i r g e u s o h u, Kuresaare abiõpetaja
(pärastine Talliuua superdeut) Ш e i n h o l d G i r g e n s o h n ja Püha
õpetaja G a h l и 6 ü cf. Ettepauek leidis Saaremaa koolikohtu ja mõisuitkudetogu poolt lahket wastuwõtmist. Saare rahwa haridust südame
pääl kaudes wõtsiwad mõisnikud kõik seminaari asutamise ja ülespidamise tulud oma pääle. Kõige esmalt rentisiwad nemad Kaarma kirikukülast ühe talu niaad õpetaja käest tulewase koolmeistri palgaks. Koolitoaks mõteldi esiotsa taln rehekammer wõtta. Et aga see liiga kitsas
oli ja talupidamiseks tarwis läks, siis wõeti uue maja ehitus nõuuks.
Õpetaja J . Girgeusohu, kelle õlade pääl peaaegu tõik looliasutamise
töö seisis, walmistas koolimaja plaaui 12 koolipoisi ja koolmeistri elamise jaoks ja paastukuul 1868 algas materjaali ostmine. Tähtsamaks
juhatajaks ja järelnmatajaks ehituse juures oli Kaarma köster ja kiheltonnakoolmeister Ш. K a l l a s , kes just seminaari 25-aastase juubeli-
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püewa hommikul siit ilmast lahkus. Kuiwal fuwel 1868 algas ehitus,
mis 3 aastat kestis.
Kui siit ja säält uuele koolile koolmeistrit oli kuulatud ja ühe
ning teise mehe pääle mõteldud, kutsuti wiimati Põltsamaa Kaarlimõisa
gümnaasiumi taswaudik G e o r g M a r k u s uue semiuaari kooliõpetajaks,
kes seda ametit ka näärikuust 1871 kuuni näärikuuni 1882 on vidauud.
Osawnse ja agarusega on tema mõistnud asutamiscmurcsid kanda ja
saarlaste kõrgemale haridusele põhja panna. 13. jaauuaril 1871 wõtsiwad õpetajad J . Girgensohu ja E. Gahlubäck esimesed tooli taswaudikud
Wastu ja seda päewa loeme meie kooli asutamiscpäewats. Kooliõpetus aga algas 23. jaauuaril. Kewadel, esimese kooli poolaasta
lõpul, pühitseti koolimaja Meedla herra, maauõuumehc von Polli, juuresolemisel Püha ja Kaarma õpetajate poolt. Sellest pühitsemisest oliwad
mitmed köstrid ja kaswandittude waucmad osa wõtmas. Pärast pühitsemist kogusiwad kõik osawõtjad naabri Kallase juure tihelkouuatoolimajasse kokku rõõmsale pidusöögile.
Et asutajate mõtte järele igast Saaremaa kihelkounast üks kaswaudik pidi kooli waslu wõetama, siis algas kooliõpetus 12 koolipoisiga.
Huwitaw ott selle kooli algamiselugu tähele panna ja seda praeguse
ajaga tvõrrelda. Otsegu missiouikoolidest pagattate maal loeme, et
wauad iuimcsed lastega ühel pingil istuwad ja aabitsat õpiwad, uõuda
istusiwad ka Kaarma seminaaris esimestel aastatel mehed, kes kooli astudcs 20—26 aastat wauad oliwad. Paar ueudest oliwad koguui
uaesemehed ja lasteisad. Sellest esimesest asutamiseajast kõneles G. Markus juubelipäewal järgmiselt: „Kui meie nüüd selle pääle mõtleme, kes
oliwad 23 aasta eest kihelkoauakoolnteistrid ja kes on nüüd, siis toõime
juba sellest tuuda, mis suur tähtsus meie feminaaril rahwa hariduse
kohta on olnud. Kihelkounakoolmeister ja köster tähendawad rahwa
elu ja selle hariduse kohta wäga mõjuwalt. Öplastel, kes 25 aasta eest
semiuaari tuliwad ning kes nüüd tulewad, on hää waks wahet hariduse
poolest. Missugune praegune semiuaari wastuwõetaw õplane on, see он
teile kõigile tuttaw, aga missugune ta 25 aasta eest oli, sellest tahan teile
ühte meele tuletada. Täies Mustjala talumundrw astus keegi uoorecaliue sassis juustega talumees minu juure tuppa ja ütles: „Tere ka,
isand." Ta kaubitses ise tõrwa äärest uiug tuulas pikka juttu ajades
järele, ktlidas õplasi semiuaari wastu wõetakse. Tema kuub, wcst ja särk
oliwad kõik eest rinnust lahti ning paljas ihu paistis, tuis wäga pruuni
tläoga oli, tunni poole kõhmii ära. Tema kuub oli hall ja lühikene,
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ta püksid lühikesed ja saapatallad alt rautawd, naga töö- ja sõidilhobuste kabjad. Kui nia järele pärisin, keda ta siis semiuaari tahta
saata, kostis ta minu suureks imeispanemifels, et tall enesel see nõu
olla. See mees oli 22 aastat waua ja llstns ise kui õplaue semiuaari kooli."
Semiuaari walitsus ja juhatus ou uõuda seatud, et Saaremaa
mõisnikkudekogu poolt, kes scminaari asutumiseks arwata 2000 rubla
ja iga aasta 1000 rubla ümber on kulutanud, üks ülem hoolekandja
ehk kurator on walitud, praegu Kaarma Wanambifa herra cand. jur.
A. v. Gü ldenstub b e. Kooli direktor ou igakordne Kaarma õpetaja,
kes ühelhoobil ka semiuaari usuõpetaja ou.
Waatame tagasi seminaari 25 aastase tegewuse Piiale, siis ou kõige
Piialt nimetada, et koolil selle aja jooksul 6 direktori ou olnud, uimelt:
1. asutaja J. G i r g e n s o h n . 1871—1875),
2. asemik Mustjala õp. A. Doll 1875—1876,
3. Chr. v. Mickwitz. . . . 1876—1879,
4. asemik Kärla õp. J. Kerg . 1879—1882,
5. M. L i p p
1882—1884,
asemik Kärla õp. J. Kerg . 1884—1885),
6. F. E b e r b e r g
1885—1896.
Kui semiuaari esimene kooliõpetaja G. M a r k u s 11 aastase tegewuse järel jaanuaril 1882 ainelist lahkus, siis seisis kooliõpetus bU
aastat tunni sügiseni l.882, null endine Otepää kihelkonnakooliõpetaja
Th. Und ritz seminaarikoolmeistriks hakkas. Kni wiimasel ajal Weue
keele nõudmine suuremaks läks, siis tegi seda mõisnikkudekogu tänuwäärilifel wiisil wõimalikuks, et iss(> aastast saadik ikka üks Tartu
Weue semiuaari kaswaudik abikoolmeiftriks on olnnd. Nende 10 aasta
jooksul on 7 abitoolmeistrit olnud, uimelt: 1) Reinick, 1 aasta, 2)
S u s i , 1 aasta, 3) L ä n t s, 1 2 aastat, 4) K ö g a r d a h l , 8 aastat,
5) K i r o t a r , 1 aasta, 6) S o n g i , 1 aasta ja 7) B i r n b a u m ,
1 aasta.
K a s w and ikka on läbisrikku iga aasta 25 oluud; kõige wähem
oli neid kooliõpetajate wahetamifeajal, aastal 1882, ainult 11, ja kõige
rohkem 1891, uimelt 34. Rohkem seminaari kitsad ruumid wastu wõtta
ei wöigi. Ühtekokku on seminaari! 25 aasta jooksul 204 kaswaudik tu
olnud. Nendest oliwad Saaremaalt pärit 185, Hiiumaalt II, Eestimaalt 6 ja Liiwimaalt 2. Waatame, missugused Saaremaa kihelkonnad
kõige rohkem ja missugused kõige wähem taswandikka seminaari on saat-
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nud, siis on, nagu loomulik, Kaarma kihelkond kõikide ee^otjas. Nimelt
oliwad Pärit: Käärmalt 32, Mustjalast 25, Kihelkonnalt 23, Karlast
16, Poidest 16, Wäljalast 13, Karjast 11, Ansefnlast 10, Muhust 10„
Pühast 10, Jamajast 9, Jaanist 6 ja Kuresaarest 4. Iseäralik on see,
et esimesel 11 aastal ei olnud Ausetiilast mitte ühteainust taswandikkn
ja wiimasel 14 aastal on Pühast ja Kuresaarest üksainus olnud.
Missugust ametit kaswandikkude w a u e m a d on pidauud, selle
poolest wõin teatust anda nende 120 lapse kohta, kes wiimasel 14
aastal kooli kaswandikud oliwad. Neist oli kõige rohkem, uimelt 69,
taluperemehe lapsi, 19 wabadiku last, 12 koolmeistri last, 7 metsawahi
last, 5 köstri last, 4 aidamehe last, 2 käsitöölise last, 1 körtsiinehe ja
1 mõisarcntmku laps.
E k s a a m i ou tciuud 128, ilma cksaamita wälja astunud 58, kooli
jääwad 18. Seega on eksaami teinud 6 8 % . Wiimasel ajal on mitmed
sellepärast ilma cksaamita wälja astunud, et nad Saaremaa piiskopi ehk
praosti ees usuõpetuse eksaami tegiwad, mis wähem ettewalmistama nõuab.
Kni meie praegused 27 seminaaristi maha arwame, siis oit Kaarma
seminaaril 177 e n d i st k a s w a n d i k k u . Mis ou nüüd neist kõikidest
saanud? Missugust ametit nemad nüüd peawad? Niipalju kui mina
teada saannd, on suurem hulk, nimelt 113 kaswandikku ehk ligi 6 4 % ,
kooliametit enesele walinud. See on loomnlik, sest kihelkonna- ja wallakoolmeistrite tarwis on jn seminaar asutatnd. Aga et Saaremaa koollneistri palk meest ei toida, sellest tnlel,, et arwata Ve nendcst mõne
aasta pärast, kni „soldati hirmu aeg" «lööda on, koolmeistri ameti
teise ameti wastu ära cm wahetanud. Neid, kes esmalt koolmeistrid
oliwad, aga pärast muud ametit wõtsiwad, oli 33 ehk 29"/«. Nendest
on surnud 9, kaupmehed 7, Põllumehed 6, wallatirjutajad 4, töömehed.
2, kõrtsmikud 2, mõisawalitseja 1, majaomanik J, postimees 1, teadmata 1. Praegu on köstriks ehk kihelkonnakoolmeistriks 15 ja wallakoolmeistrita 65, seega kooliametis 80. Pääle selle on seminaari
kaswandikka praegu weel järgmistes ametites: 15 põllumeest, 6 laewameest, 6 kaupmeest, 5 masinisti, 3 mõisawalitsejat, 3 linnakooli astuuud,
2 rnamatutrükkijat, 2 kroonnmetsahoidjat, 2 soldatit, 2 käsitöölist, 1
kalamees, 1 tohter, 1 telegrahtviülem, 1 ehitusmeister, 1 õllepruul, 1
wallakirjutaja, 1 puusepp, 1 hotelli teener, 1 kontori kirjutaja, 1 ülemtalurahwatohtu sekretär, 1 ilma tööta, 2 ernte eksaami surnud, 2 pärast
eksaami surnud, 3 teadmata. Suruud on 19, elus 185.

Mitmed on omale w ä l j a s p o o l S a a r e m a a d elukoha wõtnud.
Nõuda elawad praegu 185-est saarlasest 43 ehk 2 3 % wäljas, uimelt
Eestimaal 25, Hiiumaal 9, Liiwimaal 1, Riias 5, Tuula liuuas 1 ja
Peetcrburis 1. Seega elawad Saaremaal 143 ehk 77%. Kaswa«dikkudest ou praegu wäljaspool Saaremaad koolmeistriteks 35 f. o.
peaaegu pooled kõikidest P r a c g u s t e st koolmeistritest, uimelt: Eestiniaal 23 wallakoolmcistrit, Hiiumaal 2 kihclkouuakoolmeistrit ja 9
wallakoolmeistrit, ja Pceterburis 1 koolmeister. See pole mitte aiuult
selleks tuuuistusets, et Saaremaa koolmeistrite wäikene palk meest ei
suuda ametis pidada ja teda sunnib Alemaale põgeuema, waid sellest
näeme ta seda, et see tõsi pole, kui mõui arwab, nagu ei kõlbaks
Saare semiuaaristid, wähese hariduse poolest mujale kui waewalt Saaremaale. Nõuda kui wiljapuud mitte tema uhketest lehtedest ci tuuta,
waid teula wiljast, mis sagedasti lehtede all warjul ou, uõuda ei tuuta
semiuaari mitte tema suurest ja toredast majast, waid tema hariduse,
tööst. Postwaukcr ei ole mitte uhke sõiduriist, aga ta ou reisijatele
suureks kasuks niug posthobused peawad sagedasti palju rohkem sõitma
ja wedama kui mõued uhked ja ilusad sõiduloomad.
Kestku Kaarma semiuaar weel kaua ja tehku tõsist õuuistusrikast
haridusetööd Saare rahwa kasuks. Ouuistus ei puudu ka wi-ön^ti
mitte, kui kõik, õpetajad ja õppijad, teewad, mis ueude kohus ou.
F. Е.

^

^
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Tunnistus.

i Cr 1°^ lstufiwad kahekesi poolpimedas toas; uks kõrwalisesse walgus®_-^__Ф tatud saali oli praokile ja kitsas walgufejuga langes üle
põrmaudu.
Mees oli neiu ümbert kiuni wõtnud ja mängis pikkade
siidilintidega, mis musta, pehme seeliku kullest maha rippusiwad.
„Mida sa ütlesid, Helmi? Tahtsid tnle põlema panna?
Ei, tead sa, olgu pääle, niisugune hämarikutuud, see ou täis tundmust.
Ets sinagi a r w a ; . . . see on nii pehmikas ja hellitsew, see just kui tasuteleb
ja wagustad
See awab suu, tahes wõi tahtmata."
Nein pööris näo mehe poole; ta peeneid näojooni ja suuri, hingerikkaid silmi wõis ka läbi hämarikugi ära tunda.
„Awab suu? Tõsi küll, neil, kelle iseloom sinna poole kaldub . . . .
J a sina, Hannes, sa oled ju aiua lahtise südamega!"
„Wõib ehk olla . . . . Aga kas see sinusse samati ci mõju?"
„Ei tea ütelda. Mina olen liiga pidalikn loomuga."
Nad istusiwad ürikese aja wait.
„Helmi, kuule'." algas mees weidi nagu kogeldades, „mõni foib
näib mnlle, kui tunneks ma sind õieti wäga wähe. S a oled nii kui
hämarik, tõmbad oma poole, kuid sa ci ole mulle selge, oled kui warju
taga." Ta tõmbas neiu pää oma rinnale ja siliteles teda. „Helmi,
mina tahaksin sinn hinge Põhja näha. S u hing just ou see, mida ma
siuus armastan."
„Armastad sellepärast, et ei tunne." Neiu hääles kuuldus kurblik heli.
„Olgu, luid ma tahaksiu teda tundma õppida ja just sellepärast
armastan teda weel enam. See on kui uus, tundmata maailm, ja mina
tahan esimene olla, kes selle maailma omaks wõidab."

по
„Miks siis just esimene, Hannes?"
„Miks esimene? Kuidas ma seda sulle seletaksin? . . . Sellepärast just said sa mulle armsaks, et sa uii puutumata olid ja külw/
nii uoor, nii kui puhkenud Puugakeue. S u hing oli kni püha hiis,
mille falaradasid keegi ei olnud käinud, kui puhas leht, kuhu weel keegi
oma nime ei olnud kirjutanud . . . . S a olid kui raamat, mille küljed
lahti lõikamata, ja mina tahtsin esimene olla, kes siit luges."
„Oi, Hannes, tui wähe, näen ma, tunned sa mind!"
Mees kummardas weidi ja audis neiu pehmetele juustele suud.
„Helun, Hclmikeue, miks sa seda ütled! J a olgugi, et wähe, kas
sa siis ei taha, et siud itta paremine tuudma õpiksin. Mulle sa wõid
ju oma südame awada, ets uii?"
„Wõiks olla, Hannes! (ii tea, õieti. . . Ehk siis, kui sa mulle
tüllalt aega auuad . . . ." lisas ta uobedasti juure, just kui oleks ta
andeks tahtnud paluda.
Mees ei wastmlud ühtigi, kuid waatas talle silmi. Ta oli pikk
ja täie kaswuga, turjakas ja ca poolest wististi kaugelt üle kolmekümne.
Nein selle wastu oli aiwa uoor, ihust peenikene ja hõrna jumega.
„Tead, Hannes," kõneles ta edasi, „ma olen täna nii iseäralisel
tujul. Ehk sull on ommeti õigns, kui ütled, et hämarik südame awab . . ."
„Aga kuule," lisas ta elawalt juure, „kuidas siua, oled sina siis omast
miuewikust mulle kõik jutustanud?"
Mees uäis silmapilgu mõtlewal
„(3i tea, kas just kõik, aga osalt ommeti. J a küll aegamööda
täiesti kõik tuuled."
„Hannes, ega mu» esimene ei olnud, keda siua armastasid?"
Neiu silmad näitsiwad hämarikus suurelt, hääl kuuldus aralt ja
kui warju tagant."
Mehele näis küsimus wasta meelt olema.
„Ei olnud, Helmiteue, ets ma sulle sellest ju ole jutustauudki!
Näeksin häämeelega, et asi uii oleks, kuid mina olin juba täis mees,
kni sinuga tuttawaks saiu. Mull oli pitk elu ära elatud, siia mahtus
ühte ja teist."
„Aga minult sa ommeti nõuad, et sa ise esimeue ja ainus oleksid,
eks nii?"
„Helmi, kallis, eks sa mõista, et see täesti teine asi on. Just
sellepärast sa said jn mulle armsaks, et sa minu lillekeue olid, kellesse
mina eluhinge puhusiu, keda minu suuandmine äratas
"
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Neiu Pööris täiesti ta poole ja hakkas talle ümbert kaela kinni.
„Hannes, aga kni keegi teine finn lillele jnba olekski sund annud,

mis siis?"
Mees wõttis neiul käerandmeteft kinni ja surus neid.
„Teine
! Mis sull mõttes on, Helmi? Kas fa wast . . . ?"
„Hannes, ma olen kord juba enne kihlatud olnud
"
Ta sosistas uced sõnad kelpamisi ja ebaselgelt, just kui oleks ta
iga soua kinui tahtnud pidada; ja silm uuris walusast! mehe nägu, ta
oleks ka läbi hämariku iga joone muutust tahtnud lugeda.
„Kihlatud . . . . siua, Helmi . . . . ! " Mehe hääles kuuldus
iseäraline, kõwa heli, ta tonkas korraga käed eemale, mis teda tahtsiwad
pidada, ja ta tõusis rutusti püsti. Neiu tegi niisama ja katsus ta
käsiwarrest kinni wõtta.
„Hannes . . . kuule . . . , miks sa mind ära tõukad . . . , oh,
seda just ma kartsin." Kibe nuutsumine lämmatas ta hääle.
„Ja miks sa tänini seda minu ees oled salganud?" Mees pööris
seda küsides näo teisale ja tatsus latt lahti tõmmata.
„Miks? . . . Oh, Hannes, ma ei julgenud, ci . . . . See on
rusunud mind tui raske toorem, kuid ma ei jõudnud, ci jõudnud . . .
Ma kartsin, et sa mind siis enam ei armasta . . . ."
Mees ci wastanud ühtigi; ta seisis, huuled kokku pigistatud, ja
waatis ainiti kaugele, üle neiu pää.
„Hannes, — tuba wähemalt, et sulle asja ära kõnelen, ma ei taha
teda kauem peita. Waata, ma olin siis nii noor, peaaegu laps alles.
Mäletad pilti, mis tolme aasta eest tcwadc-näitusel wälja oli pandud:
neiu lebab karu Naha pääl, käed pää all."
„Hämarikul" oli pildil nimeks. Sellest jutustati nii palju, igalpool kiideti. Waata, see, kes selle pildi maalis, ta armastas mind
sell ajal
„Ja sina armastasid teda?" Mees ütles need sõnad külmalt ja
otsegu wasta tahtmist, neiu õtsa ta weelgi ei waadanud.
„Jah, ma armastasin . . . . Ta oli mind mudeliks palunud ja
miaa olin sellega nõnns. Emagi oli nõuus . . . Aga minust sai palju
enam, tui ta mudel. Tall oli wiisiks töö kestusel ja kui oli lõpetanud,
istuda ja mulle ühte ja teist iseenesest ja oma lootustest kõneleda) ta
tegi mind kõikide oma julgete uueuägude ja meelekujutuste osaliseks.
Nüüd, pärastpoole arwaa, ta kõneles niipalju ainult sellepärast, et ta
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maailmas nii üksinda oli ja tarwitses, kes teda kuuleks ja inietcleks,
olgu see, kes ta oli . . . "
„Mina olin sell ajal weel õige laps, mu hing taibuw kui wähä.
Ta mängis sellega ja moodntas seda oma lõbuks, aga see kaswaa tall
käte wahel. Laps muutus tema silmade all naeseks. See ei jäänud
tema eest warjule, — ja kord siis — ta andis mulle suud
"
„Ja siis?" Mehel oli raske meeleliigutust walitseda.
„Siis — jah siis me olime mõui aeg kihlatud, salajas ommetigi.
Tema pidi wäljamaale minema, ja wast kui ta säält oleks tagasi tulnud,
tahtsime kihlust awaldada. Ta läks siis . . . ja oli aasta ära, terwe
pika aasta. — Kui ta säält wiimati tagasi tuli, oli ta mind ära unustauud.
Neiu uõjatas mehe õla najale ja peitis siuna uäo.
„Hannes, tead, — ei, ära tõuka ntind ära, sa pead mind kuulma.
Kas tead, kui palju ma järgmisel aastal olen kaunatauud! Ma hakatuses
ei tahtuud aru saada, — aga siis kui wiimati mõistsin! Mn noor,
kohaw tundeeln, — see olnud kui kewadine hoow«*, — ühekorraga ta
jäätas, tardus; ta kadus ära paksu katte alla, kust soojendaw kiir läbi
ei pääsnud. Elurõõm oli mult wõetud, ma muutusin tagasihoidlikuks,
kurwameelseks. Ma olin teda nii wäga armastanud."
„Euam kui mind, Helmi?" Mehe hääles kuuldus iseäraline heli.
„Teisel wiisil, Hannes. Ma arwan, ma ei mõista seda õieti
seletada."
Mees oli wait. Koik oli nii ootamata tulnud, ta ci olnud selle
wasta sugugi walmistanud, see oli ühekorraga maru ta südames mässama pannud. Tall oli nii raske seda mõtet kannatada, et keegi teine
enne teda oli olnud. Kas neis suurtes, süüta silmades lord teise
pilk oli helkinud, kas teise käsi oli mänginud nende pehmete käharate
juustega? J a fee hõru, arg hingeelu, mis talle just sellepärast nii
kallis oli olnud, et ligipääsemine nii raske, — kas see oli juba teise
moobntaiud . . . . ?
Neiu surus ennast mehele ligemale.
„Hannes, kas sa wõid mulle andeks anda, et teda armastasin?"
Mees urgas korraga kesk mõtteid üles, temas tekkis silmapilguga
uus tunne. Kas ta audeks annab — missugune imeline küsimine!
Õigust ütelda, mida tall oli andeks anda? Kas wast, et Helmi teist
oli armastanud enne teda? Siis oleks jn armastus kari tegu . . . ?
Aga kas ehk ei olnud selle wasta tema poolt see liiga isekas, kui ta
teiselt nõudis, mida ta ise ei wõinud anda . . . .
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Wõimsalt ärkas temas tunne, et ise süüdlane on; tall oli korraga
silma ees kogu ta elu oma mitmesuguste ja kirjude juhtumistega. J a
ommeti, ta tundis ühtlasi, ei siin ci ole uii suurt eksitust ega pattu,
mida see neiu, see puhas laps ta kõrwal, andeks ei annaks.
Ning tema wõis weel kahelda, wõis unustada, et ta ise mitte
aiua eesriunas ei olnud seisnud . . . oli tall Ülepää õigust seda nõuda . . . ?
Äkiline mccleliigntus sundis teda kummardama ja neiu kätt
huultele suruma.
„Helmi, kallis Helmi, kas sina siis mnlle andeks wõiksid anda?"
Neiu waatas ta pääle imesteledes, suuril, kohkunuil silmil.
„Mida sa tahad ütelda, Hannes — ma ci mõista . . ."
„Ei nüüd, Helmi, armas laps, aga kord ehk . . . ."
Ta tõstis neiu pää oma poole ja audis weel kord ta pisarais
põskedele suud.
Ainu Suonio järele Toome keelest tõlkinud

0. K.
T ä h e n d u s . A i n o K r o h n (kirjaniku uiiuega Suoltto), sündinud a.
1878, kadunud prohwcssori I u l i u s Krohni tütar, on Toome noorem naiskirjanik.
Juba aasta tolme eest ilmus ta sulest kogu kauuiteclclisi tuudelaule, mis arwustuse
poolt lahkesti wasta wõeti. Mõned neist ou õp. M . J . Eisen Eesti keelde tõlkinnd
(Isamaa tal. 1899). Pärastpoole kirjutas ta lühemaid jutustusi ja katsub iseäranis
hiugcteadlisi küsimusi kujutada. Kogu scdaliiki jutustusi („Kewättä ja Kuloa") —
nende seas ka »Tunnistus" — ilmub jõulu ümber trütist.

Albumi toimetus.
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Juhan Weihenberg.
j[§jjmute( ajaloolistel rahwastel on palju „suuri" uichi, kelle uimi
s) üle ilma kuulus on. Niisugilste meeste elu kohta kogutakse
hoolega teateid, pauuakse paksudesse raamatutesse tallele ja õpitakse juba koolipingi pääl tundma. Mispärast kirjutatakse ja uuritakse
tähtsate meeste elulugusid? Missugune otstarbe ou niisugusel tööl?
Mis wõime ueudest õppida?

f
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Mitte üksi tänutäheks ei mälestata seda ehk teist meeft, mis ta
oma rahwa ehk inimcscsoo kasuks on teinud, mis ta teaduse, kunsti,
politika ehk muul põllul korda ou saatnud, waid elulugudekirjutamisel
ou weel teisi ülesaudeid ja otstarbeid. Esiteks on elnlood meile ajaloolikust küljest tähtsad. Meie wõime nende läbi oma silmaringi laieudada ja enese teadusi suurendada. Meie wõime ühe ehk teise mehe
elu tnndma õppides ühtlasi ennast ka tema ajaga tutwustada. J a
mõne mehe elulugu on tema aja, tema ajajärgn ajalugn ise. I g a inimene, tema tegu- ja möttewiis seisawad tema aja mõju all — iga
inimene on oma aja laps. Sedawiisi wõime meie siis weel elulugudest tundma õppida, missugusel järjel kombelik, usu-, seltskondlik
ja majanduslik elu siin ehk sääl sell ja sell ajal seisiwad, missuguseid
woorusi kõrgeks peeti ja missuguste Pääle nendest iseäranis rõhku paudi,
missugused aated ja püüded liikusiwad — ülcpää, missugune wann ühe
ehk teise mehe ajal walitsemas oli. Teiseks wõime meie elulugudest
enesele palju elutarkust koguda. Meie õpime nendest, kuida ainult
auusate abiuõuudc tarwitamine meid kõrgetele sihtidele wiib ja kuida
kurjad abinõuud meid hukatusetcele saadawad, kuida hää hääga ja kuri
turjaga tasutakse, kuida kellegi üleastumist koduotsimata ja karistamata ei
jäeta, sest maailma ajalugu ou maailma kohus. Sellepärast: hääd eeskujud
olgu meile järeletegemiseks, halwad hoiatamiseks. Tähtsate meeste elulugudest wõime ta näha, kuida kindel püüdmine ja raudne tahtmise wõim
tõik takistused eesmärgi kättesaamiseks tõrwale saadab ja ära wäärab,
kuida wäsimata wirkus ja hoolas töö suuri asju wõib ära teha ja
kuida ilma nende omadusteta midagi täl)t)at ja jäädawat ei looda.
Niisuguste eeskujude ja iseloomude wtwustamine annab meile hoogu
ja ajab meid ise neile järele tegema; nad annawad meile ka julgust
oma sihtide ja paleuste kättesaamiseks. Suured eeskujud ajawad ju
lapse südame keema ja äratawad temas tungi, põlcwat tuugi edaspoole,
ülespoole. Napoleon I. pani selle wiimaks nimetatud elulugude külje
pääle nii suurt rõhku, et ta ajalool ainult sellepärast tähtsust ja wäärtust ütleb olewat, et ta meile kuulsate meeste elulugusid pakub, mis
meid e d a s i p ü ü d m i s e l e ajab. J a tõesti, meie peame Napoleoni ütlusele elulugude kohta õiguse andma, sest tnttaw on, missugust mõju
suurte meeeste elulood ja nende wõimsad teod meie kohta awaldawad,
missuguseid tundmusi nad meie rinnus elule kutsuwad. Napoleou ise
ou oma ütluse hiilgawamaks näituseks ja ajaloolikuks tõenduseks, mis
suured eeskujud wõiwad. J u Brieuue sõjakoolis, kus ta kooli raamatu8*
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kogu enam kui ükski teine koolipoiss tarwitas, luges ta waigistamata
isuga wauaaja kangelaste wägitükkide lugusid, mis ta riuda liikuma,
mis ta noort südant lõkendama tulega põlema pani, nii et ta kord oma
sõbrale ütles: „Kni sa mu hinge Põhjast lugeda wõiksid, mis mn südame
sügawust liigutab, sull tuleks hirm pääle, ma ise ci julge seda mitte
Wälja ütelda."
Kui meie silmad oma wäikese Eesti rahwa poole pöörame, siis ci
wõi meie niisugustest „suurtest" meestest, nagn nendest suurte haritud
rahwaste juures jutt ou, peaaegu kõneledagi, sest mcic ei ole jn mitte
iseseisaw kultunra rahwas, ehk rahwas, kellel politikailmas tähtsust oleks.
Kui meie aga siiski Eesti rahwa tähtsatest meestest tahame kõneleda,
siis wõime ja tahame meie neist ainult selles mõttes kõueleda, et uad
oma rahwa kasaks tööd on teinud ja oma rahwa waimuelu ja hariduse
tõstmise eest hoolt kannud. Niisuguseid mehi oli endisel ajal wäga wähe
— ja ei wõinudki mitte rohkem olla. Rahwa hariduse hoolekandmine
pidi wõera rahwa liikmete kätte jäetama. Ainult siis, kui iuimescarmastaja keiser Aleksander I. Eesti rahwa priiks tegi, algas temale
uus aeg ja uus elu. Aga see uõudis weel palju aega, enue kui Eesti
rahwas haawadest ja muhkudest, mis talle raske orjapõli oli löönud,
toibuma ja parauema wõis hakata. Aastakümned läksiwad mööda, enne
kni ta raskest unest ärkas. Ainnlt aegajalt tõusis mõni selgitatud pää
rahwa seast, kes walmis oli oma rahwa ja rahwuse eest luälja astuma
ja wõitlust algama; ainult aegajalt kuuldi mõnda ärksamat meest häält
tõstwat, kes rahwast iseenesetundmnsele ja isetcadwusele hakkas kutsuma,
kes selle uue õpetuse kuulutamisega Eesti rahwa ette julges astuda:
tunue iseenuast! Küll oliwad mõned Eesti pojad juba warem kõrgemale
haridusejärjele jõudnud, aga nad ei julgenud ennast mitte Eesti rahwa
liikmeteks tunnistada, nad ei ei julgennd ennast mitte nende „alatute,
põlatud orjade" liiki lugeda. Ma ütlen: nad ei julgenud, sest julgust,
mehisust oli nendel selle tarwis kõige esmalt waja. Nad sulasiwad
wõera rahwaga ühte ja need, kelle esimene ja ülem kohus oleks oluud
oma suguwendade kasuks tööd teha, oliwad meie rahwale kadunud. Meie
kodumaal oleks hoopis teine suju, kui kõik ueed meie rahwa liikmed, kes
hariduses ja majandnslises elus kõrgemale astmele jõudnud, ka oma
rahwa juure oleksiwad jäänud; meie kodumaa kubiseks Eesti haritud
poegadest. Selles asjas ou ju wiimasel ajal palju paranemist näha,
aga siiski on ta weel kurb küllalt. Kui tihti ei tule weel meie päiwilgi
ette, et rahwust häbiasjaks peetakse, kui tihti ei sünni seda mitte ülikooli
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haridusega meeste juures, et neid „piiulikusse olekusse" wiid, kui ueudega „kogemata" rahwuse üle juttu juhtud algama, kellel puua palgesse
tõuseb, kui nad niisuguse „piinliku" küsimuse üle läbirääkimisest osa peawad wõtma. On ju palju kergem ja kasulikum ennast sakslaseks — ei,
see on ju liig igapäewaseks saanud — wiimasel ajal ou uus mood wälja
wõetud, nimelt rootslaseks ennast nimetada. Ei saa seesugune sakslane
wõi rootslane onia rahwust salata, siis tahab ta, mis tihti üliõplaste
keskelt leida, „kosmopolit" (ilmakodanik) olla, et niisuguse ilusa katte
all ennast omast rahwast lahti ütelda. Sellepärast ou iseäranis neid
mehi kõrgeks pidada, kes esimesed sammud sell wäljal astusiwad, kes
kõrgemale haridusejärjele jõudes ennast omast auusast eestlase uimest mitte
ei häbenenud. Üsna unustamatats jääb meile selle Poolest Dr. Hurti
nimi, kes üks esimestest ülikooli haridusega meestest oli, kes selgel sõnal
ja awalikult onia rahwust üles julges tunnistada, kes ju üliõplasc põlwes
Saksa ühisuses ligi elades eestlasena üles astus, kes ka pärastises elus
igal ajal ja igas kohas oma rahwa eest seisis. Meie oleme selle eest
temale suurt tänu wõlgu; meil noorematel on juba palju kergem tema
jälgedes käia. Dr. Hurt oli ka see mees, kes esimesel üleüldisel priiuse
juubeli laulupidul a. 1869 suure rahwa hulga ees ueid sõnu rääkis:
„Eesti mees, jää igas Põlwes ja iga kuue sees Eesti meheks, siis oled
auus mees oma ja kõige muu rahwa ees! Mida wähem iga õpetatud
eestlane ennast auusast eestlase nimest häbeneb, seda kindlam Eesti sugu
ja uimi seisawad ja seda wähem ou Eesti rahwal ennast muu rahwa
ees häbeneda!" Niisugused sõuad ci wõiuud mitte mõjuta jääda. „Tulest
tuld." Need inimesed, kes priiuse tänulaulupiduks Taara tammikusse
oliwad ilmunud, nägiwad, et nad mitte üksi ei ole, nad nägiwad, et
neil ou wendi, loendi, kes walmis on kaasa aitama ja kätt adra külge
panema; nad tundsiwad, et nad on rahwas, kell õigus ou elada, iseteadwalt elada. J a see esimene üleüldine laulupidu ougi õieti meie
rahwa iseteadwuse süudimiseaeg. Sest ajast saadik täitsiwad rahwuslikud tundmused ja püüdmised kõikide südameid. Terwes Eestis oli
uus elu ärkamine, elu, mille sünnitamine uii wäga raske oli, elu, mille
sünnitamine nii wäga kana pidi kestma. Nüüd algas aeg, mida meie
ärkamiseajaks nimetame. Kallid on meite need Eesti pojad, kes oma
rahwa eest wälja astusiwad, kes oma rahwast iseteadwusea üles katsusiwad. Kallid ou meite need Eesti pojad, kes oma rahwast tema pimeduse uuest üles äratasiwad, üles äratasiwad uuele elule, hariduseelule.
Auustusega ning tänuliku meelega peame neid mälestama. Nende isa-
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maa armastus ning armastus oma suguwendal« wastu olgu meile
eeskujuks, äratuseks ja järeletegemiseks! Ühest niisugusest isamaa pojast,
kes oma rahwast niug tenia käekäiku soojalt südames on kannud, kõuetewad järgmised read. Selle mehe nimi on Juhan Weihenberg. Ehk
Juhan Weizenbergil küll mitte üleüldist tähtsnst meie Eesti rahwa sees
ei ole ja tema nimigi meil peaaegu tundmata, ou ta ommeti üks neist
meestest, kes ärkamiseajal oma „sarwclngn" on löönud, kes esimesi
wagusid Eesti hariduseioäljal ou ajanud. Tema tähtsus ou iseäranis
selles, et ta oma ringkonna pääle on mõjunud, temas kõrgemaid mõtteid
laiale laotanud ja osawõtmist kõikidele Eesti ettewõtetea ning paremusele
püüdmistele äratanud. Juhan Weizenberg on üts wanematest tegelastest;
tema on õieti üts ärkamise eelkäijatest ja selle aja ettewalmistusatest,
sellepärast ka meile nii wäga tähtis ning tähelepanemisewäärt. Tema
elu on pildike meie rahwa waewalisest elntäignst hariduse teel ning
annab tunnistust sellest,
„Kuida Eestis elu ärkas,
Waba waimu õisi tärkas
I g a l aasal, igal wäljal,
Wabaduse iha uäljal."
(Eglon).
Enne kui ma Juhan Weizenbergast ning tema tegewusest lähemalt kõnelen, arwan kohaseks tenia sündimise paiga — Kanepi kihelkonna — eln olu kirjeldada ning lngijaid selle haridnsluoliknst küljest
meile nii wäga tähtsa kihelkonnaga tutwustada.
Kauepi kihelkonda Wõru kreisis wõis rahwa hariduse poolest mõue
aasta eest kõige esimeseks kihelkonnaks terwel Wõrnmaal nimetada.
Rahwa ärkamiseajal ei olnnd ta ainult Wörumaal üksi, waid terwes
Eestis esimene kihelkond, kus rahwuslikud püüdmised ning ettewõtted
waimustusega liikusiwad ning rahwa südames inastukõla leidsiwad.
Kust see tuli? — Juba ammu oli siin põldu haritud ning mulda uuele
elule ette walmistatud; juba ammu oli siiu rahwa hariduse eest tublisti
hoolt kantud. Teiles oliwad iseäranis kirikuõpetajad tegewad, kelle
käes ju endisel ajal terwe rahwa kaswatamine ning tema waimuelu
jnhtimine oli. Uks niisugustest õpetajatest oli praost Johann Philipp
oon Roth, kelle elnülesandeks rahwa parem käekäik ja kelle pääpüüdets
rahwa walgustamise töö oli. o. Roth oli möödaläinud aastasaja lõpul
ja käesolewa aastasaja algul (1780—1818) Kanepi kihelkonna kirikuõpetajaks. Rahwas mälestab seda meest kiites ja ütleb temast, et tall
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„suur wõimus ja õigus" olnud. v. Roth olnud гішШшеспіе mees
sõna kõige paremas tähenduses. Sagedasti astunud ta talurahwa ja
pärisorjade eest mõisnikkude ülekohtu ja wägiwalla wastu wälja. Rahwas
teab muldri weel palju niisugustest kohtuasjadest jutustada, kus praostil
„wõimus" ja „õigus" jäänud. Rahwaelu edenemisest sooja südamega
osa wöttes taudis tema iseäranis ta nooresoo koolihariduse eest wäsimata
hoolt. Hoopis uuustamataks jääb meile tema uimi selle poolest, et ta
esimese kihelkonnakooli, rahwakooli ülema järgu, asutaja ja õpetaja on
olnud (Saksa keeli „Parochiatschule", mitte „Kirchspielsschule", mis juba
palju wauem on ja Rootsi kuninga Karl XI. käsu pääle a. 1687 meie
maale asutati). See Rothi asutatud tihelkouuatool oli ühtlasi ka käsitöökool (Industrieschule), kus Roth pääle muude õpcasjade ka turnimiseja laulmiscõpetust jagas. Tema ise luuletas Eesti keeli laulusid, loos
mõnele nendest wiisid ja õpetas ueid siis oma koolilastele. Kanepi
rahwas laulab weel täuapäiwil ueid laule ja nimetab ueid „wana
praawuski" lauludeks. Praegu seisab wihuke Rothi laulusid minu ees;
Wastseliiua õpetaja Masing on nad lahkesti miim kätte toimetanud.
Laulud ou teegi D. Tamm üles kirjutanud ja õp. Masingile tema wauaisa
V. Rothi mälestuseks kinkinud. Et X. Tamm üks Rothi kaswauditkudest
olnud, siis wõime juba tema käekirjast, mis selge ja puhas, niisama
tema õigetirjutamisest, mis peaaegu weata, järeldada, missugust hoolast
tööd esimeses kihelkonnakoolis tehti. Teiseks ou need „waua praawusti" laulud meile selle poolest wäga tähtsad, et uad meie rahwa
elu olu käesolewa aastasaja algul kirjeldawad, uii et meie nende läbi
pilku selle meie rahwale tähtsa ajajärgu sisse wõime heita, kus esimesi
suuri sammusid meie rahwa põlwe parandamiseks tehti. v. Roth teretab
rõõmuga oma lauludes Talurahwa Seaduse ilmumist a. 1804, mida
tema ise Wöru murdesse tõlkiuud. Niisama ou tema täis waimmMnst
priiuse üle, mis juba tulekul oli ja mille eelwõitleja ka V. Roth ise ou
olnud, ehk tema tõrwad tüll seda rõõmukuulutust enam ei kuuluud,
ägedasti loõitles ka 0. Roth kõikide ebausu kommete ning nõiakunstide
wastu, mis kangesti rahwast kammitsas hoidis. Kooli- ja leerilaste
ees puhus ta ise tuld suust wälja, nagu wanad iuimesed räägiwad, ja
tegi mitmetmoodi nõiatüktisid järele ja seletas siis ära, kllida see tõik
loomnlitult ning ilma mingisuguse Maimude abinõnuta sünnib. Niisugune
hoolas töö ei wõinnd mitte tagajärjeta jääda, pimedus hakkas aegajalt
kaduma ja walgus tema asemele astuma. Praost Roth nägi, et tema
kihelkond juba hää sammu hariduses edasi oli jõudnud, sellepärast wõttis
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tema nüüd nõuuks oma kihelkonna rahwale prii- wõi perekonnanimesid
anda, nagu see ju kõikide muude haritud iuimeste juures kombeks oli.
Kauepi kihelkond cm see ainukene koht, millest meil teada, et sääl juba
enne priiuse tulekut talurahwas pniuimesid kandis. Praost Rothist oleks
weel nimetada, et tema sunr Eesti keele ja kirjanduse sõber oli. Aastal
1806 hakkas tema Põlwa õpetaja Oldekopiga „Tarto-ma rahwa Näddali
Lehte" wälja andma, et sedawiisi ka kangemates ringkondades rahwa silun
awada. Kahjuks pidi leht juba sellsamal aastal ühe Austerlitsi lahiugi
lookese pärast seisma jääma, mis noore krahwi Buxhöwdeni kohta käis.
Niiwiisi on Roth esimese Eesti keelse ajalehe wäljaaudjaks lugeda.
Omas perekonnas on Roth Eesti rahwa ja keele wastu armastust ning
lugupidamist äratanud, mis sellestki järgneb, et tema poeg Georg v.
Roth Tartu ülikooli esimeseks Eesti keele lektoriks kutsuti. Tütrepoeg,
Wastseliina õp. F. Masing, on praegu kõige parem Wõru murde tuudja.
Ka teised Roihi järeltulijad, mõisuikud Wörumaal, ou oma wabameelsuse
ning lahkuse pärast meie rahwa wastu tuntud. Terwe Kauepi kihelkonna
haridusloolik edenemine sell aastasajal põhjeneb praost Nothi tegewuse
pääl. Kujuraiuja August Weitzeubergil ou mõte selle auuwäärt rahwasõbra ja rahwatöötaja auuks, kelle mälestus kohalise rahwa seas weel
nii wäga elaw on, mälestussammast Kauepi kabelis tema haua pääle
üles seada. Peats temale auustamisewääriliue ettewõte korda minema
ja kohalise rahwa poolt toetust leidma! — Rothi töötamise tõttu kaswis
inimese iseenefetunbnms, isiku märkamine, oma rahwuse, keele ja usu
kallikspidamine. Tema walgustamife töö wili oli ka see, et Kauepi
rahwas ufufekeldustest aastal 1845 ja 1846 puutumata jäi. Osalt
wõis see ta tubli kõnemehe, õp. Kaufmanni, mõjust tulla. — Rothi
paudud aluse pääl ehitas Georg uou Holst edasi, keda n. 1350 Kauepi
kihelkonna õpetajaks waliti. Holst oli nõndasama tubli ja tark hingekarjane ja kandis rahwa hariduse eest hoolt. Koolid seadis tema paremale
järjele, pani hoopis omal kululgi tublimaid koolmeistrid ametisse ja
toetas wirgemaid koolipoissa edasitoolitamises. Palju talumeeste poegi
ou tema abiga kõrgemat kooliharidust saanud. Iseäranis soowitas tema
wirkadele koolipoistele Walga linna kooliõpetajate semiuaari. Ka muidu
ou Holst oma kihelkonna elu kõigiti edendanud. Tema pidas kõnesid
laulu wõimust ja muusika mõjust, kinkis raha nootide ja mänguriistade
muretsemiseks. Kirikumõisas oliwad tihti lauad koolmeistritele ja wöörmündritele tatetud, kus mitmesugusid kusimusi harutati ja uuenduste üle
nõuu peeti. Ritsu mehena kinkis ja laenas Holst talurahwale raha
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kohtade ostmiseks ja annetas wiimaks suure kapitali kihelkonna waeste
hääks, millega eeskujulik waestemaja ehitati, kus kihekouua waesed elukorterit ja ülespidamist leiawad. Kauepi rahwas oli niisuguse hoolsa
töö najal hariduses ja majauduslises elus hästi edenenud. Nüüd oli
ka rahwa iseteadmise tund tulnud. Isamaalised ettewõtted uiug püüdmised
täitsiwad mitmete südameid. Rahwa seast ise tõusiwad mehed, kes
walmis oliwad rahwast iga hää ja tulusa ettewõttele waimustama uiug
temale edasi- ja paremusele püüdmiseks hoogu audma. Eelotsas seisiwad
Juhan Weizenberg ja selleaegne Kanepi kihelkonnakooliõpetaja J . Eglon,
nende taga ärksamad koolmeistrid, kes rahwa silmi awada, uusi mõtteid
elu kohta ja haridust rahwa seas laiale püüdsiwad laotada. „Kõnesid
peeti koolimajades missioni tööst paganate hulgas ja wõrreldi seda kodu
elu ja oluga. Pidude pikad päewad wahetati ära ühe söömaaja wastu.
Pidude toored kombed kadusiwad ja wiisakad ualjad astusiwad nende
asemele. Lauldi koolis ja kodus, õues ja metsas, et muru müras ja
kaasik kajas. Laule loodi ja toodi, kust aga kätte saadi. Wäga wähe
oli neid sell ajal leida. Hariduse põllul nähti lopsakaid kõrsi ja ilusaid
õisi." (Eglon). Kuulsad Kauepi lauljad astusiwad üles ja audstwad
kaduuud Erlemauni juhatusel Baltimaa linnades, Peeterbnris ja Soomemaal kiitufewäärilisi kontsertisid. Aastal 1877 sai neile Tartus II.
üleüldise laulupeol esimeue auuhiud osaks. Waimustus rahwa hinges
oli sell ajal ütlemata suur. Mäletau ise wäikese poisikesena ühe Wõru
Kaudle seltsi pidul olles, missugust waimustust Kanepi lauljad oma
isaiuaaliste laulildega rahwa südames äratasiwad ja missugust mõju
Hugo Treffneri isamaaline kõne awaldas, mida tema hulga kuuljate ees
järgmiste sõuadega algas: „Mu imä utel küll, et ära miue Wõro
liwa, Wõro liiuau om paljo saksu, uema pilkawa su ä r a . . ." Kaneplased, Kauepi lauljad, „Eesti Hugo" oliwad sell haawal kõikide suus.
Kauepi oli keskkohaks Wörumaal, kust rahwusliste püüete kiired igalepoole ümberringi Maija jooksiwad, mis kogum „Setumaalegi" ulatasiwad,
ja kust äratus Eesti ettewõtteast ofawõtmifcle ta naabri kihelkondadesse
wälja läks. Kaueplased rändasiwad ka muidu Eestimaad mööda ümber,
andsiwad kontsertisid Aleksandri kooli hääks, pidasiwad kõnesid ja eluStasiwad rahwast: ucid tunti igalpool eestlaste seas. Mis lauljad, kes
euamasti koolmeistrid oliwad, suu ehk sääl liuuades ja kaugemates
kohtades nägiwad ja kuulsiwad, seda seletasiwad nemad jällegi kodnS
rahwale, koolmeistrid oma koolilastele. See kõik tõstis rahwa üleüldist
haridust, laiendas tema silmaringi ja tegi temale wõimalikuks ennast
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teiste maanurkade elu oluga tutwustada. Rahwa kõrgema koolihariduse eest kandis Rothi põhjendatud kihclkouuakool hoolt, mis tublide
kooliõpetajate juhatusel töötas. Kanepi kihelkonnakool on üts parematest
kihelkonnakoolidest Wörumaal. Säält ou mitmed mehed wälja tulnud,
kes Pärast kõrgemale järjele on jõudnud- mõnede nimed nendest on
kihelkonna piiridest kaugemalgi tuttawaks saauud, nagu Weitzeubergid,
Treffuerid, Paul Undritz j . t. Rahwa haridusega käsikäes käis rahwa
isetcadliue elu, mis kaheksakümne aasta ümber Kanepis täiel õitsel oli.
Aga pea tuli temale pööre, pööre pahemale poole. Rahwa iscteadlise
elu ärkamisest, nooruse ülekeewast waimustusest sai rahwusline tuhin ja
tuhina tagajärg on tuttaw. Istud sa hullu hobuse selga ja lased sa
ohjad nõrka, siis wiib ta siud metsa eht raputab siud seljast maha;
aga taltsutad sa enne hobust ja tõmbad ohjad sitkuli, siis wõib ta sind
kõige paremine teenida ja sa wõid julgesti oma rada edasi sõita. Lased
sa ennast ainult oma tundmustest ja tujudest juhtida ja ei auua mitte
ohje mõistuse kätte, siis jooksed sa wastu seina ja lööd pää weriseks.
Ka mitme nende juures, kes ärkamiseajal, kus enam külmawcrelist
ärakaalumist ning läbimõtlemist tarwis oleks olnud, rahwa juhatajad
tahtsiwad olla, tuli ette, et uad ennast mitte mõistuse ohjadest juhtida
ei lasknud, waid tundmuste tuhinast ja selle tagajärg oli see — rahwa
juhatajad ajasiwad rahwa „taru kõrwale traawisse."
Waimustus
kõikide Eesti ettewõtete ja püüete üle oli, nagu öeldud, suur; nende
täideminekut usuti nagu prohweti ettekuulutamist. Häda sellele, kes
neile wastu julges astuda eht koguni takistusi walmistada: tema pidi
ilmaarmuta rahwa põlgtuse alla laugema. Op. Holst oli Saksa rahwa
liige. Kokkupõrkamine tema ja „rahwa sõprade" wahel oli iliuwäljajäämata. Asi läks wiimaks liiale. Osi. Holsti loeti rahwa elu edenemise
takistajaks ja rahwa waenlaseks; tema üle tehti pilgelaul ja terwe
kihelkond uiug ühes temaga naabrikihelkonnad kooris laulsiwad:
„Kuulsan Riia tubermangun,
Kanepitsa kihelkonnan,
Om üts
oppusherra,
Kes teep ilman palju kärra.
Elu läks Holstil kardetawaks. Weel teisi Põhjusi tuli juure, ja
Holst pidi Kanepist lahkuma. Rahwas ou uüüd oma eksituse ära tunnud;
ta kahetseb, niipalju kui mina säälse rahwaga kokku olen puutunud, seda
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meest taga, kes oina kihelkonnale nii palju hääd on teinud, aga liig
hilja! Ka Kanepi kihelkonna eln hakkas sest ajast saadik lonkama. Rahwa
eestwedajad läksiwad laiale. Ka Imthtfoor, kes rahwast elustas, lagunes
koost. Küll püüti Kanepis weel uut elu õhutada, aga asjata. Ärkamise ajal liig erutatud uärwid on wäünud; uad nõuawad puhkust. —>
Kauepi rahwal on nagu suikumiseaeg kätte jõudnud, kuua mitmed naabrikihelkonnad temast haridusliscs elus ette ou jõudnud. Kauepi rahwas
ou sellest wõitluseajast sellegipärast palju õppinud; ta on enesele elutarkust kogunnd, julgust, mehist meelt, iseenesetundmust ja iseteadwust
omandannd. Aga ka halbu omadnsi: kõrkus, iseenesest lugupidamine^
teiste pilkamine on sellest ajast oma jäljed järele jätnud.
Uks tähtsamatest Kanepi kihelkonna poegadest, kellel ju warem isamaaliste küsimuste ning rohkem wabameelsete arwamiste pärast elu- ja.
usuküsimustes õp. Holstiga jagelemist ning nägelemist tuli,, oli Juhan
Weitzenberg, kuulsa kujuraiuja August Weizenbergi onu-, ehk Wõru keelis
lellapoeg. Oma nimede kirjutamises lähewad ounpojad lahku. Tema
esiwanematel oli õnn osaks saanud, et uad juba enne priinse tuletut
wabats oliwad lastud. Wcitzcubergi wauemad oliwad waesed, aga
auusad iuimesed; nad elasiwad Erastwere wallas Iaakobi talus, kus isa
Kusta Weitzenberg, keda pilgenimega „Hospodi Kustaks", „wauats Hospodiks" kutsuti, popsiks oli ja ühtlasi ka kingsepa ametit pidas. Wana
Weitzenberg oli suure ualjamehena omas ümbruses tuttaw; ta elas weel
21 a. pärast poja Juhani warakut surma magusat ja rahulikku elu
Iaakobi talus ja wiimascl ajal oma sugulaste juures Kuldi talus. Minewa aasta (1898) märtsiknn 6. päewal lahkus ta 86. eluaastas omast
armsast abikaasast ja kanti selle kuu 10. päewal Kauepi kabelisse wiimasele puhkusele, kuhu tema uoorcm poeg Piitrc ühes onnpoja August
Weizenbergiga, teile wauemad ta Kanepi tabeli pääl hingawad, mälestussamba, tänutäheks kaswatamise ning koolitamise eest, üles scadsiwad..
Seda armastuse- ning auustamiscmärki sai wanake weel enne surma ise
oina silmaga näha. Kaitseingel hoiab pahemas käes lillepärga madalas
haua kohal, all hauas hingawaid warjates ja õnnistades, kuna tema
teise käega üles taewa poole näitab, niisama pärga hoides, nagu tahaks
ta neid sõnu ütelda, mis knnstnitn käsi samba alnse sisse on kirjutanud:.
„Elutruou on taewas tallele paudud." — Eesti isad! Eesti emad l
koolitage oma lapsi! sellega ehitate teie anusambaid oma hauakünkadele —
lillepärjad saawad teie pääd warjama!" — Mööda minnes nimetame siin,,
et Piitre Weitzenberg, praegnne kubermangu rclttmcister Kieltsi linnas-

124

Poolamaal, esmalt merewäe ohwitseriks oli. Manasseini rewideerimise
ajal oli ta üks tema kaastöölistest. Pääle selle oli P. Weitzenberg lühikest aega Linda seltsi esimees, kus tema sell ajal, kui aktsionärid 50%
oma aktsiatest weel oleksiwad saanud, seltsi lõpetamise poolt oli, mille
wastuolckul tema seltsi kadumist ette ära nähes seltsi juhataja ameti
maha pani. P. Weizenberg wõttis Peeterburis elades ka Eesti seltsi
elust osa ja pidas Eesti Häätegewa Seltsi abicsimehe ametit. Ma nimeta» teda siin ainnlt sellepärast, et näidata, knida mees, kellel omas
ametis ehk kasulikum ja kergem „kosmopolit" oleks olnud olla, ka hästi
eestlasena üles wõib astuda. Tema ei ole mitte üks nendest, kes kõrgemale järjele jõndes oma wanemad ja sugurahwa ära unustawad ja
nendest midagi teäda ci taha. Minnl oli liigutaw waadata, kuida
mees, kes tõrgete riigiametnikkudega läbi on käinud ja läbi käib, kes
merewäe ohwitseria kroouitud päädegagi ühes lauas ou istunud, õnnelik
oli, et ta waeses talutoas wanematega ühes leiba wõis murda.
Juhan Weihenbergi sündimisepäewa, 10. juuli 1838, leiame meie
„Ikulaulust". „Ikulaul" (nutulaul) on J . W—gi päewaraamat, aastatel 1860 ja 1861 Alatskiwil ja Narwa linnas kirjutatud. See käsikiri ja J. W—gi kirjad wanematele ja sõpradele, kokku 76 kirja, mis
wiimased Vesti Üliõplaste Seltsi kirjakogus alal hoitakse, ougi J. W—gi
eluloo kokkuseadmise juures tähtsamaks materjaaliks olnud. Pääle selle
tarwitasin weel järgmisi halliwid ja teateid:
1) J . W—gi trükis awaldatud kirjatööd:

1. Laksi Tõuis. Perno Postimees. 1862. Nr. 41.
2. Wana hopmanni nutulaul. Tartus. 1864.
3. Nekrudi laul. Fr. Brandti „Harju laulikus" rahwalauluua
ära tru li md.
4. Waesed lapsed. Isamaa Kalender. 1692.
5. Lahkumine. Säälsamas.
6. Juhan ja Ann. Säälsamas.
7. Noorte meestele õpetuseks. Eesti Postimees. 1865.
3. Kooli Taawet. Eesti Postimehes ilmunud, aga seda numbrit
ei ole ma kuskilt leidnud.
!». Mis on süda armuta? E. R. Jakobsoni Lugemise raamat I. 1867.
2) A. Jürgensteini „Üks unustusesse jäänud Eesti luuletaja". Isamaa
Kalender. 1892.
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3) Kirjalikud ja suusõnalikud teated J . W—gi üle tema sugulaste JCL
tuttawate käest.
Juba lapseeas uäitas tema oma ärksat ja terawat waimu üles.
Teiste lastega mäugides oli ta mängude juhtija ja korraldaja ja oma
seltsimeestele seäduse- uiug õigusemõistja. Kui tähed ja lugemine kätte
oliwad õpetatud, hakkas ta suure himuga raamatuid lugema ja uimelt
waimulikka; ilmalikka raamatuid ei olnud sell ajal maal weel mitte
palju pruugitawal, sest uende lugemist pidas rahwas, nagu Kreutzwald
ühes kirjas J . Weitzeubergile ütleb, „suureks patuks ning kuradi tööks".
Lapse hälli kiigutades oli noorel Weitzenbergil ikka „suur piibli", uagu
Wörumaal räägitakse, käes, mis läbi tema teiste tähelepanemist enese
pääle juhtis. Meest, kellel Niisugune püüdmine on, on tarwis koolitada.
Weitzeuberg pandi kooli. Esimest kooliharidust sai tema Erastwere wallakoolis ja siis Kauepi kihelkonnakoolis, praeguse koolidirektori Hugo
Treffneri isa — „waua Treffneri" — juures. Suure wirkust ja edasipüüdmise pärast uõutati ta wiimaks Tartu kreiskooli (a. 1850—54).
Küll oli poisil siin tegeinist ja wõitlemist, wõitlemist mitmesngnste tatistnsle ja puudustega, euue kui ta kooli läbi wõis teha. Rahaabi, mis
waene kingsepp oma naaskli läbi pojale wõis nõutada, oli wäga puuduliue. J a mis oli temal linnas oma sugulaste käest, kelle juures ta
korteris oli, oodata?! Üts laulukene kooliajast annab sellest tuuuistust:
„Oh tere, armas esä,
Siist kaugelt Tartu poolt.
Et see so poja kiri,
S a uäet jo kirja päält. —
.Sini käsi feiert mi saisi
8iiät Tulaoja man,
Siis annit sa mull' õppust,
Mis saisab iks mull pää».
Siis uaksi mina teele;
S i i pess mull wihm tüll wasta
J a küliu mo käsil, suul.
E i s mõtli mina isse*:
.Svüll mehe iän tuleb
Mull kanda paljogi. —
Sai õdangud ma liina,
Kon pnhksi, magasi.
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S i s tiibi warsti nöUdse:
Kas raha tõiet mull?
S i s ütli mina M e ,
Et seekord olli mull
M o esäl wõimata. —
S a , armas efä, tiiät,
Et mässa iks sull om.
Eis wõta sina wõlgu
J a masfa tallo wälja."
„Sis wõta siaa wõlgu ja mässa tallo wälja!" Isa pidi wõlgu
lootma. Aga kui kord wõlaustuja oma raha tagasi tahtis ja sellepärast
ta Weiheudergile Tartusse kirjutas, wastas tema selle mehele järgmise
wärsikesega:
„Kärstna Piitre, kallis mees!
Kui sa miuo kirja loet,
S i s mull see om tõotuses:
Tõest ma mässa, kull sa uäet!
.Sini mull tulewa parcmba aja
Nink mu kutt ka täüs tahap saija."
Pääle rahapuuduse oli temal ka oma kooliweudade wastu palju
Wõitleuiist; iseäranis ei oluud ta seisukoht esialgsel ajul mitte kerge.
Ta pidi liuna laste käest palju pilkamist kuulma, mis temal kui sügawa
tundmusega poisil mitte kerge ei oluud kauuatada. Kuuleme, kuida
J . Eglon, Weiheubergi kooliweud, kes Weihenbergi kirju ja teateid tema
d u üle sõbralikult minu lätte ou toimetanud, niisama ta lisandusi ja
õieudusi selle töö kohta saatnud, Weitzenbergi koolielu Tartu kreiskoolis
kirjeldab:

„Tartu kreiskooli piugil sigines meie sõprus. Mõlemad hoigasime
selleaegse ajawaimu needmise all: „Bauer!" Tee täheudae» endisel ajal:
pärisorja poeg, kes nurisemata iket pidi kaudma kui härg ja piitsaplaksa kannatama tui koer. Nõuda seisime linna laste hulgas loomade
liigis. See tundmus ajas hinge lõhteudama. Mõlemad Jutud tundsiwad eneses ihu ja hinge tugewust, mis kaugelt hooplejate omast üle käis.
Seda märkasiwad muulased. Nad hoidsiwad omad suud, mis mitugi
korda „Vaueri" plaaster kinni sulus. Sulgumise tagajärg oli paistetauud paled ja sinised silmad, mida kooliõpetajatele kaewalt ja mille wastu
neilt abi otsiti, aga igakord asjata, sest et ise tülialgajad oliwad.
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Kui nüüd poole aasta pärast Jutud üle 70-uc poisi tõsteti ja klassi
ohjad nende katte usaldati, siis oli muulaste poolt kirumist ja needmist:
„Waata, . . . . Bauend!" Poisid aga politiseerisiwad isekeskes:
Õppimine upitab. Tööst tuleb tulu. Jõukas jõuab järjele. Ehk pääseme
kord „Vaueri" paeltest? Aga suguwennad, kes õpetust ei saa,
jääwad waugi. Kahju! Tuline kahju! Kahetsemine ei aita midagi.
Tööle ja ikka jälle tööle! Tehtns tõstab ja ilustab elu. Sellepärast:
Mis sull toonud kooliaeg,
Pea meeles, Eesti poeg!
Aegapidi asjad käiwad,
Mehed teewad, mis nad wõiwad!
Jukud strgufiwad Juhaniks. Mõlemad astusiwad elnwäljale,
Weizenberg Tormasse Jakobsoni kodukoolmeistriks, Eglon Randu kiheltonnakoolmeistri abiks. Palk 30. rbl." Tormas oli Weihenberg
2 aastat (1855—57). Et koolmeistri amet temale mitte ei meeldinud,
lahkus tema sellest ametist; oli ühe aasta kodus oma wanemate juures
ja sai siis Alatskiwi mõisa- ja wallakirjutajaks. Selles ametis oli
tema 3 aastat (1858—1861). Alatskiwilt kutsuti ta aastal 1861 Narwa,
kus ta Siuowjewi ja Ko. kontoris laekahoidja ametis seisis. Nanoas
on ta 16 aastat elauud ja sääl 21. okt. 1877 surnud.
Wildenberg oli pitk, sirge mees; täis alati toredas riides: lumiwalge pesu walge taelatöitega. Tema ülesastumine seltskonnas oli
nõnda waba, et teegi ei wõinud arwata, et tema popsi poeg oli.
„Sõprade seltsis oli Weizenberg wähese jntuga. Ta kuulas rohkem ja
rääkis wähem. Aga kni ta midagi ütles, siis oli pank ja ront —
tunnistus tema waimn terawufest. Tema nali oli napp, aga hästi
äritaw. Tema pilkamine oli kui waapsika nõelamine — libewalns ja
põletas kui tuli." (Eglon). Koolist wälja astudes ei jätuud Weitzeuberg õppimist mitte seisma, waid haris oma waimu elus alati edasi.
„Kui mo waim enne päiw päiwalt tugewamaks saasi Jumala abiga;
sest sedawiisi saame itke Tema, Kiigekörgemba sarnatsembas," kirjutab
tenia wanematele omas esimeses, meile alalehoitud kirjas Tormast.
Snnre hoolega õppis Weizenberg pärastises elus ka wõeraid keeli;
ta rääkis puhast Saksa, ka Wene, Inglise ja Prantsuse keelt. Tema
käekiri oli ilns ja puhas nagu trükitud, uii ilns, et ta ka selle läbi
Narwas tuttaw oli. Tema kirjad tunnistawad, et ta palju teaduslikku
raamatuid on lugenud ja tubli haridusega mees oli. Temal oli mitme-
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suguste аЦаЬс pääle himu; näituseks õppis ta häämeelega tähetundmist.
Iseäranis oli Wcitzenbcrgil hää mälu ajaloolikkude teaduste tarwis.
Üleüldise ajaloo kõrwal uuris ta iseäranis meie Baltimaa ajalugu ja
tutwustas ennast tema olewiku ja minewikuga. Meie maa oludega
tuttawaks saades katsus tema oma suguwendade Parema käekäigu eest
hoolitseda — ja sellega olemegi Weizenbergi elu tegewusewäljale astuuud.
KiUl oli meie rahwale ju ihupriius kuulutatud, aga ta magas weel
sügawas waimu pimeduse unes; ta ei oskauud ucidki seadlusi ja parauduši, mis tcina elukorra kergituseks ilmunud, Hariduse puuduse pärast
oma kasuks tarwitada. Taheti abi leida, siis pidi rahwas pimedusepaelust päästetama, siis pidi ka rahwa waimuwabadusc eest hoolt
kautama. Weitzenberg nägi, et ainult sedawiisi paraudust on loota, et
ainult siis rahwas lapseiuõtctest pääseda, ise omal jalal käima ja iseteadlist elu elama wõib hakata, kui tema hariduse eest hoolt kantakse.
Sellepärast näeme ka Weitzenbergi igal ajal ja igas kohas, kus ta elas
ehk liikus, rahwa walgustamifetöös olewat. Tema tegewus ja mõju
wõis sell ajal ainult oma tutwnskonna ja ümbruse kohta taia. Aastal
1855 omast kodupaigast lahkudes, jäi ta temaga kirjawahetuseasse. Need
Weitzenbergi kirjad, mis ta oma wanematele ja sõpradele Kanepisse
kirjutas, annawad temale kirjaniku nime. kirjades wanematele ja ühele
sõbrale maal — Kusta Taalile — toob Weitzenberg Kanepi keelemurdes
ning kohalikkudes kõuckäünudes, mis jutule tihti naljata mao annawad,
teateid politikast, teaduseriigist, kirjandusest, ajaloost ja niisugustest
asjadest, mis „maamehele" kohalised näitasiwad olewat. Kirjadest wanematele, millest mina 48 kirja Weitzenbergi ema käest saiu, on iseäranis
5 esimest kirja tähtsad, mis raamatukesena kokku on köidetud. Siia
kirjutas Weitzenberg peaaegu igapäew midagi sisse ja saatis siis kuu
lõpul oma wanematele. „Hirmu Teil ära olgu, sest ega kuu saade
üte raamadu."
„Mui nii pea Sa ei kuule,
Esa, Pojast sõuomid,
Oh, siis tija, et sii« Sulle
Üle päiwi kaswap neid.
Ja kni om keeretnu ära üts kuu,
jällegi faat Sa sis raauiadu."
Need 5, „raamadu" wormis kirjutatud kirja on pääle sisu ka
oma wanaduse poolest tähelepanemise wäärt. Kaks esimest kirja („Armastedu (issa"; „Minno Kõnuelamisse Vauucmbidega.") on aastast 1856,
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märtsi- \a aprillikuust, kui Weitzenberg Tormas Jakobsoni kodukoolmeister oli. Need kaks kirja ou weel waua õigekirjutamise järele kirjutatud, kuna lähemas kirjas aastast 1859 juba uus kirjawiis walitfeb.
Nõuda ou siis Weitzenberg ka üks uue kirjawiisi esimestest sõpradest ja
tegewlltest jüngritest. Kolm järgmist kirja ou Alatskiwilt kirjutatud
(„Poja 13-nes tiri Wauembiile. Alatskiwist Erastweerde. Märtsikuul 1859; /y „.Sihi Wauembiile. Alatskiwist Erastweerde. Septembrituul 1859;" „Poja kiri Alatskiwilt 1861."), kus Weitzenberg oma
elu ja tegewust Alatskiwil mõisa- ja wallakirjutajana kirjeldab ning
mõisawalitscjat, „waua hopmamn" Sihwzowi kujutab, kellest tema
pilgeluule „waua hopmanni nutulaul" lõi. Need Weitzenbergi Torma
ja Alatskiwi kirjad ou iseärauis ilusad lugeda; nendes kirjades tuleb
Weitzenbergi kirjaniku osawus, tema rahwalik ja naljakas kõuewiis iseärauis uähtawalc.
Wahest saame ueid kirju tulewikus awaldada.
Aastast 1861—1871 ci ole ühtegi kirja wancmatcle alles: nad kanti
küladesse laiale, nõuda et uad tas ära kadunud, ehk ei taheta neid
enam Vanematele tagasi auda. Järgmistest Weitzenbergi kirjadest tuleks
tähelepanemist tema kirjade pääle juhtida, mis ta aastal 1873 wäljamaalt oma waueniatcle saatis, sest et nad minu teada kõige esimesed
Eesti keelsed reisikirjeldused wäljamaalt ühe eestlase poolt ou. „Kas
mälctät weel, kui ma talwel ähwärdi Saksamaalõ sõita. Too ähwärdämine om uo tões läuuü. Ma olõ põrõhõlla sääl maal, kost meile
riistiusk, wiiu ja Prautsus tõbi toodi, ma olõ Prcisimaa pääliiuan
Pärliiuiu." Rende sõnadega alustab Weitzenberg oma esimest reisikirja,
kirjeldab Saksamaa elu ja olu ja wõrdleb teda meie maa oludega ning
lisab ualjaks juure:
„Ka uäi ma zea karju ning zea karjossiid, kes
Salsa keelt kõuõlase. Toho ime! Saksu sean ka zea karjose?! Mullõ
ülti, et Saksu sean ollõw hobesewargiidki." Kui Weitzcuberg ühest
maakouuast ehk liuuast läbi reisis, tutwustas ta oma waucmaid selle
koha miuewituga uiug teatas neile, mis temas tähtsuse- ehk nägemisewäärilist leida on. Türiugimaale jõudes seletab ta, et siin Lutherus oma
„suure teo" ou teiuud. Frankfurti liuuast ütleb ta, et säält kõige
rikkama juudi ))i'otshildi sugu wälja ou tulnud. Noh, kui maamees
leistest kuulsatest meestest midagi ci tea, siis on ta Rotshildist ikka
midagi kuuluud. Helweetsias Vierwaldstädü järwe ääres reisides räägib
Weitzenberg jälle, mis sääl waual ajal ou süudiuud. „Kas mäletät
weel, esä, tui ma wauast Iaatopil elli, sis loi ma sääl sullõ ja muilõ
tülä rahwallõ Willem Telli lugku ette," uiug tirjuiab nüüd lähemalt
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Willem Tellist ning Helwectsia priikssaamisest. Austricnnaa päälinna
Wiini jõudes täis Weizenberg ta onupoega, August Weitzeubergi,
waatamas, kelle eluase sell ajal Wiinis oli ja kelle waewalisest käekäigust Weitzenberg mõne sõnaga järgmiselt oma wanematele kirjutab. . . . „Hummogu warra tull August minno kaema ja teretämmä. Kül om
timä mehekene JO häste wanas lännu ja näost är kuijonn
Too tege
kõik too mure päiwlifu leewä peräst. Teä om mõnikord nii hädän
olnu, et Jummal hoidku, ei ole kopikat raha olnu. Põrõhõlla om
tall jäll pildi ragomise tööd ja teenistust. Inne iks kaibas teä, et
teda kinsatawwõt tatkan ja talle ei soowila onno, tõsõ omma tatõ teä
üle. Шо meelest jäll ei taha too jut õige olla. Tall om tark pää ja
teä wõist kiwist kojo walla ragko; inne wäega kahjo
," siin katkeb
jutu lõng, sest Wiini kiri ei ole mitte tõik enam alal; wist kahetseb ta,
nagu mõnest teisest kirjast näha, et tema onupojal mitte wõimalik ei
olnud kõrgemat kooliharidust saada, mispärast ta osalt wiimse elutee
nii wäga raske ja waewaline olnud. Weizenbergi reis wiis läbi
Saksa-, Helweetsia- ja Austriamaa; ta oli enam puhkuse ja tiisikuse
parandamise reis. Aastal 1876 reisis ta weel Rootsimaal ja Eoomcmaal, sell maal, kus „uii palju mõttsa tui meije maal nurmi ja nii
paljo ja nii tihhti järrwi kni sõgla põhjan mnllte." See reisikiri on
2 tirjutuspoognat pitk, milles Weizenberg wäga osawal wiisil Soomeja Rootsimaa elu olu ja nende maade looduse nähtusi kirjeldab.
Ta walmistab joonistusi ja näitab numbrite läbi, kuida Saima
laanalit pidi tossnlaewaga üles Räti järwe sõidetakse. Rootsimaalt
toob ta muu seas ka ajaloolitta teateid Rootsi kuningate üle, kes ta meie
maa üle on walitsenud, ja räägib sellest, mis nad meie rahwa kasuks
on teinud. Ka toob tema Rootsi keelest keeleproowisid ja seab mõnda
neist sõnadest kõrwu, mis Rootsi Walitsuse ajal Rootsi keelest Eesti
keelde on laenatad. Weizenbergi wiimane kiri wanematele on 4. oktoobril
1877, 17 päewa enne tema surma, kirjutatud. — Niisama häwitawad
on tema kirjad sõpradele. Iseäranis sisurikkad on kirjad K. Taalile,
kus ta muu seas hoopis „aja ja ruumi" üle juurdleb, kuna kirjad
Eglonile laulusid tootvad, mida wiimane arwustama ning mi* üle ta
oma hääksarwamist pidi andma. Kirjades sõpradele tulewad iseäranis
ka isamaalised küsimused harutamisele ning kõne alla; niisama on nendes
ka jutt usuasjust, millest Weitzenberg oma wanematele targu waikid.
Ühes kirjas lnbab ta oma sõbrale järgmisel korral oma täiclikn „usutuuuistuse" saata, aga seda kirja, kus ta oma lubamisi eht täitnud, ei
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ole enam olemas; ainult mõnest teisest kirjast wõib näha, et Weitzenberg
usuasjus wabamõttcline oli. Tema oma ütluse särele oli ta „deist."
Kirjad Eajcrniie, 17 tükki, aastast 1863—1870, on Saksa keeli, ainult
kaks wiimast kirja on Egloni soowi pääle Eesti keeli kirjutatud ning
annawad temale kui ka hää kirjakeele tuudjale kaum tuunistusc. Wiimase
kirja lõpul kirjutab Weizenberg: „Meie kirjntame uüüd Eesti keeli;
aga minu nõn oleks, üks kiri Eesti ja teine jälle Saksa keeli kirjutada,
sest see on üts õpetatud keel, mis ka ei tohi unustada." — Kirju K.
Taalile ou 11 olemas; uad ulatawad aastast 1863—1874 ja on kõik.
nagn kirjad wanematclegi, kohalikus (Kanepi-Eraftwere) keelemurdes
kirjutatud, pääle ühe, „mis Tallinna keeli alustab, siis Saaremaa,
Wiru, Peipsi ranna ja Tartu keelde pöörab ja wiimaks Erastwere ja
Wõru keeli lõpeb" — tunnistus Weitzenbergi keelemurrete tundmisest.
Kirjad ou harilikus kirjawiisas kirjutatud, aiuult, et ta pääle selle weel
mõnda märki ja tähte tarwitab, et kohalikus keelemurdes kirjutada, sest
ta tahab nõnda kirjutada, nagu räägitakse. Nõnda tarwitab Weitzenberg paljuse nimetawas marti ('), sest muidu ei ole teda Wõru keeles,
kus paljuse nimetama tundemärk „d" puudub, mitte wõimalik ainsuse
uim elawast ning omastamast ära tunda ning lahus pidada. Märk О
nõuab, et sõna wiimase silbi pääle rõhk pandakse ning teda järsku
wälja öeldakse. Nõnda kirjutab Weitzenberg :
Ainsuse nimetawas Wõru keeli: leelo, kiwi, opja, heitlik, illos ilm;
( „
„
kirja
„ : leelo, kiwi, õppija, heitlik, ilus ilm.)
Ainsuse omastamas Wõru keeli: leelo, kiwi, opja, heitliku, ilosa ilma;
paljuse nimetawas
„
„ : leelo', liwi', opja', heidiku', ilosa' ilma'.
( „
„
kirja
„ : leelod, kiwid, õppijad, heitlikud, ilusad
ilmad.)
Niisama tarwitab tema nimetatud märki ajasõua pööratustes, paljuse
3. pööre wiimseks:
uema, uest olli'
= nemad, nad oliwad
uema, uest waludi' — nemad, uad walutasiwad.
Järsku wäljaütlemise märgiks ou Weitzeubergil pääle kääuatue>te ja
pööratuste weel ta punkt paremat kätt wiimase tähe kohal ülewel ( — ) .
Näituseks tähendab ta oma laulu ^Lahkumine" wiienda salmi kohta:
„Ша pean ära minema, Ei wõi ma ümber pöörata" Eglouile, kes
„Wõromaa weike laulu sõbra" tarwis laulusid korjas, et see hääs
Wõru keeles umbes nõnda käiks: „Wõi-ö' ma ümbre pöördä-st-!"
Sest päris Wõru keeles pannakse „ei" la tihti ajasõua taha, mille
9»
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juures ta cnuast eitama sõna winnase ehk kaksikhääliku esimese täishääliku järele muudab; näituseks: ei saa — (saa-ei) — saa-ai = saa-a';
lää-äi = läa-ä; näe-ei = näe-c-; (tee) tii-ii == üi-v; (söö) süu-üi --füü-ir; (tule) tulõ-õi — tulõ-õ'; wõi-õi — wõi-õ'. Wahcl lisab wõrukeue weel teise „ei" juure, et eitawuse pääle rohkem rõhku pauua, nõuda
et laused nagu: ci saa tetä, ei wõi ma ümbre pöördä, ka järgmiselt
wõrukese suus wõiwad kõlada: }аан
tctä-ä'; wõi-õ' ma ümbre
põõrdä-ä' jue. Teiseks tarwitab Weitzeuberg umbhäälitu pehmendamiseks
wanemates kirjades tähte „j", uuemates kirjades märki ('). Näituseks
kirjutab ta: paar', (hobuse) wars ja (kae) war''?; iseäranis on pehmenbamifemärta SSetfcenbergtl ajaföna pööratustes tarwis, et sedawiisi
minewittu olewltust lahus pidada.
С l e w i k.
Võru fecli.

tema silis
„ sõit
„ sõud

Kirja fecli.

M i u e w i k.
Wõr,\

fecli.

Sl

rja fecli.

tema seisab

tema saisj

tema seisis

„ \Щ
„ sõndj
„ jousj

„ sõitis

„

j"nd

„ sõidab
„ sõuab
„ jõuab

„

lask

„

laseb

„

lasjk

„

heit

„

„

heitj ja heit'

„ wõt

heidab
wõtab
hakkab

„

nakkab

„
„

„
„
„
„

uaaratas
siuna*
kuiwatas
teretas

„ naeratab
„ kirjutab
„ kuiwalab
„ teretab

„ wõtj ja
„ nakasj

WÕt'

„ naarat'
„ tirotj
„ kuiwatj
ti

H

tereij
ollj ja olT

„ sõudis
„ jõudis
„ lastis
„ heiiis
„ wõtlis
„ halkas
„ naeratas
„ tirjuras
M

„
„

kiliu'atas
teretas
oli.

Kolmandaks oleks Veitzenbergi kirja arusaamiseks tähendada, et tema
täishäälikute kolmandat pikkuse järku ning wahet, kus nmbhäälitud
teiselt järgult kolmandale tõnsewad, mis praeguses tirjawiisis tähendamata jääwad, ära on tlluuud, tuna tema ajane grammatikus Ahrens ja
cudised sellest wahest weel midagi ci tea. Kolmanda pikkuse järgu
märgiks on Weinenbcrgil punkt teise täishäälikn all; punkt täishääliku
all tähendab ühtlasi ka järgmise umbhäälitu towendnst. Nõnda kirjutab
tema kirjades aastast 1859 ja „Ikulaulus" aastast 1861 järgmiselt:
tolme klaasi ja kolm klaasi, kooli ja tooli, ümbre zõöri, surma suuhe,
kaiba, pea aigu tarre, merdc, külla, wällä, kirja ja (15) kirja, külma ja
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külma, sängü ja säugu, olnes j . u. e. £ctfc tui ka endiste märkide
tarwitamifes ei ole Weitzenberg mitto kindel, s. o. ta ci ole neid märkisid mõnikord mitte sääl tarwitanud, kus neid waja ja ümberpöördud.
Niisama on tema oma keelemurrak« kirjutamises muutlik, f. o. ta kirjutad ühte ja sedasama soua mitmet moodi, mis ka sellest tuleb, et ühte
ja sedasama soua mitmet moodi wälja räägitakse. Muidu oleks tema
kirjade kohta weel tähendada, et tema kirjad Eglomle enam teaduslikku
laadi ja kõrgema haridusega mehe jaoks kirjutatud ou, kuna kirjad K.
Taalile, iseäranis aga kirjad wanematele rahwalikku kuube kannawad.
Kui Wäga rahwalikul kõnewiisil tema kirjad kirjutatud on, sellest siin
üts pisikene näitus. Rigi-Sheideki mäge ning wõerastemaja tema otsas
kirjeldades ütleb Weitzenberg: „Ша wahi iks ümbre zõõri, et agu
Vrästweere paron eht waua Holst ka siiu om, ja johut näidega weel
wiimate utele lawwale sööma! Inne ei ole seeni aoui nätä." Need
sõuad ou nagu rahwa suust tvõelud ja kes Weitzmbergi kodupaiga rahwast ja tema kõnewiisi tunneb, see näeb, et sõuadest päris ^eraftweerlaue" wälja paistab; nendest sõnadest wõib ka ühtlasi näha, missugused
tundmused inimest liigutawad, kni ta nende pääle mõtleb, kes tema üleskaswamise kohas nõnda ütelda tema „ülemad" olnnd. Muidu on
Weitzenbergi kirjad ja kirjeldused wäga arusaadawal witsu kirjutatud.
Tema kõnewiis on lihtne, aga mõjuw ja wägew; tema ütlused lühikesed,
aga terased. Üsna imestamifewäärt on ta mõtete toltnliitmine kirjade*;
terwe kiri on, nagu oleks ta kena jutustus. Niisama imestamisewääriline on ta lõnetäännde ilndns. Kui wäga mitmetaoline Weitzenbergi
kirjade sisu oli, seda wõime iseäranis tema esimesest kirjast wanematele
näha. kelles kirjas on esiteks sissejnhatus, siis „Zeitung", siis „üts
jntt", siis „Tallina liina pnrjemeistrc", siis seisab kohalikkudest süüdmustest, siis wäikene laulukene „Samuel". Edasi ou jällegi päälkirjaks
„Zeitung", „Welitsist", „Õppus" ja wiimaks weel mitmesugused mõtteawaldamised ja teated. Et Weitzenbergi kirjad nii wäga õpetlikud ja
tuumakad oliwad, sellepärast ootas ka lülarahwas põnewusega ueude
tulemist ja luges neid suure himuga. J a sell ajal, kus Eesti ajalehti
weel ei oluud ja kus ueid weel wähe maal tauti ja loeti, täitsiwad
tema kirjad ajalehtede, niisama ta kirjanduse aset, mida peaaegu olemaski
ei olnnd. Tellcpälnst on ka Weitzenbergi kirjadel, kui meie selle aja
pääle tagasi waatame, nii snur tähtsus; rahwas leidis nendest palju
õpetust ja haridnst. Paari aasta eest juhtusiu ühe rahwakooliõpetaja
suust kõuet kuulma, kus ilmntatnd mõtted minule tuttawad ette tuliwad

134
ja kui ma tema käest küsisin, et kas ta ei ole neid mõtteid mitte
Weitzenberczi käest saanud, sain ma temalt jahtawa wastnse. Eelleft
on siiv näha, missugust mõju tema kirjad ümberkaudse rahwa kohta
awaldasiwad. Weel suurem oli tema suusõnaline mõju. „Kui „Weitzenbergi Juhan" oma wanemate juure wõersile tuli, siis jooksis terwe küla
teda nagu Naatsareti prohwetit kuulama," rääkis mulle seesama kooliõpetaja. J a praegugi seisab tema weel oma kodupaigas lugupidamises
ja auustamises. Kooliwahcaegadel Tormast kodus käies ja sell ajal,
kui ta cnue Alatskiwile minekut oma wanemate juures elas, niisama ka
pärastistel toduläiludcl ei suutnud ta mitte seda silmapilku lasta mööda
minna, kus ta hariduseiööd rahwa seas wõis teha. Ruumikasse rehetuppa
togusiwad inimesed õhtatel kokku ja umbele pidas ta siis „ettelugemist".
Tema mõju suurendas weel tema sõbralik ja lahke läbikäimisewiis rahwaga. Ta soowitas ja saatis todurahwale ja sõpradele lugemiseks tulusaid ja tasulikta raamatuid, mis ehk uuesti trükis iliuusiwad, ja luges
neid ise kodus olles ette ja seletas neid. J a seda walgustamisstööd
tegi tema igal ajal ja igas paigas, kus ta ainult rahwaga toksu puutus, uiihästi Alatskiwil ja Oonurme metsas tööliste ülewaatajaua, kui
ka Narwa linnas. Rarwas oti tema ta üks tähtsamatest Eesti seltsi
elu edendajatest ja oli sääl Eesti lauluseltsi „Ilmariue" esimese esimehena
tegew, pidas kõnesid ja taudis muidu seltsi eest hoolt. Kanepis oli ta
esimene, kes rahwa iseteadlift elu püüdis äratada; aastal 1<S5<) sai
Eglou Kanepi tihelkonnalooliöpetajaks, kes künni L865 sellfamal põllul
ühes oma tooliweuuaga töötas ja säälse rahwa silmi püüdis awada.
Niisugused mõtted ja püüded oliwad sell ajal weel uued: Alatskiwil
süuuitasiwad uad anderikka kirjutaja kohta hoopis imelisi arwamisi.
Usuti, et ta mees olla, kes tumedatelt Võimudelt oma suure tarkuse
saanud ning arwati, et temal seitsmes Moosese raamat käes. Kord
istunud auus wanakme kirjutajaga kahekesi Lahe zärwe kaldal, kus wiimane ühe suure raamatu lahti löönud, mille järele ta niisuguseid imelitta jutte Halamid ajama, et Vanakesel hirm pääle tulnud ja ta ära
läinud, jutustab meile A. Iürgmftein. Kõik need „imelikud jutud",
püüded, mõtted ja ettewötted, mis eest nüiniasel ajal nii ägedasti Võideldakfe ja millest mõned juba teoks on muutunud, oliwad juba siis
iga ärtsama eestlase rinnus idanemas. Nende püüdmiste Vilja Võime
juba näha saada, tui meie kuuleme hüüdwat °. kõrtsid kinni! Kanepis
ise oli ju aastal 1864 kasinuse selts asumas, millest Weitzenberg „Peipsi
ranna" keelemurdes oma sõbrale järgmiselt kirjutab: „Erastwere kasin-
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duse seltsist, kellest sa kirjutad, kuulul ma jo Egloni läbi ja lugin koa
Eesti Postimehen. Tõeste, üks tiiduweart asi sisule kasiuduse selts,
peats ta meie rahwa sean enam lagunema! Kni enamiste kõik talupojad
wiinajoomist mahajätaksid, wõiksid nad oma nülgijatele, mõisnikudele,
suurt kahju teha. A' et Erastwere kasiuduse seltsi minu wana isa kallis
one põhjendanud, fee oue jälle üks tuuuistus, et tema oma kuulust auuime mitte ilmaasjata ei kanna J a mina ise, kui ma õleks loomulapsest jeauud ja täiesti õpetud soanud, tõeste mina õleks kuulsast Hospodi pocast läinud," —
Näitemängu tulu ära tundes soowis Weihenberg, et ta Eesti rahwas oma keskel ja oma keeli näitemängu hakkaks
edendama ja tema eest hoolt kandma. Narwa linna teatris olles kirjutad ta nõuda: „Ma mõtli mitukõrd, kui ma teatrea istõ: kunas
Maakeeli ka nakatas teatre* mängma? Ei joht wast kanagi! Inne tas
es olõsi hää asi, kui mõui naljakanõ tük Maarahwa clost Maakeeli
walla tirotõdasi ja mõnõ saja ehk pido pääl mängu sõbrost kõiki sajaliiste rõõmus ja lustis ettemängitäsi!" Niisama nägi Weizenberg selge
silmaga ära, kni wäga tarwis rahwal riigikeele mõistmine on ja astub
niiüd waimustusega selle mõtte eest wälja, eestlased pidada Wene keele
ära õppima. „Eesti Postimehes" 1874 nr. 48 seletab ta seda pikemalt
ja põhjendab oma nõndmist ning jnhatab kõikide rahwahariduse hoolekandjate, iseäranis kirikuõpetajate tähelepanemist selle pääle. Sia on ta
Kanepi õpetaja Holstiga mõni aasta enne seda sellesama аца iile kõnelenud ja temale sellepärast kirjutanud. Sarnaste püüete ja paranduste
üle kõneldi ja peeti nõuu sõprade keskel; nende üle kirjutati ka uksteisele. „Wana (tassa i — ufuwelega) Kreutzwaldiga olõ ma ta wahtsõst jäll sõbras saanu ja tirotame no tönõtõsõlõ pitki Saksakeeli kirja,"
kirjutab Weizenberg oma sõbrale. J a mis oli nende „pitki tirjn" sisu
ja pääasi? Seda wõime ühest teisest kirjast näha, mis Eesti keele tõlkes
nõnda käib: „Minewal nädalal sain ma Dr. Kreutzwaldi käest kirja,
milles ta minule mitmesuguste asjade iile kirjutab; lõige esmalt muidugi
eestlaste üle, siis usu ja walgustast ja wiimaks „hööweldamata
poisi" Kalewipoja üle, mis teda meeleäraheitmist!« wiib, sest et seda
raamatut wähe ostetakse, kana temal — Kreutzwaldil — aktsia wõlg
250 rubla suuruses aastaste protsentidega kaela pääl on." Nende
seas, lellega Weitzenberg ligidases läbikäimises ja kirjawahetuses
seisis, oliwad weel mehed naga Dr. Bertram (Schultz), J . W. Jannsen
ja (5. Ш. Jakobson. Esimesega oli ta oma „wana hopmanni nntnlauln"
läbi tuttawaks saauud. Dr. Vertramilc korjas Weitzenberg Alatskiwi
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rahwa suust ta „hulga Maakeeli laule" ja laskis enuast temast rohitseda.
J . W. Jannsenile saatis ta suuumid ja awaldas tema lehes „Eesti
Postimehes" oma laulusid. Tutwus ja sõprus (5. R. Jakobsoniga
testis ju Tormast saadik, kelle todukoolmeister Weitzeuberg Tormas oli.
Tähtis cm, et Weitzenbergi noore ea „waimu õite tolmu" ka (J. Ш.
Jakobsoni hingesse ou langenud, ^äält see Eesti ^kangelane" kaswiski.
Kahju, et Tõrma kirjadest mitte rohkem alale ei ole kni ainult kaks.
Weizenberg toob muidu oma elupaigast ning tema elanikkudest, kellega
temal tegemist ja kokkupuutumist, õige täielikka kirjeldusi ja on wist ta
Jakobsoni üle kirjutanud, nii et tema arwamine ja jutustus Jakobsoni
eluloo kirjutajale tähtis oleks. Ülewal nimetatud kirjades ei ole midagi
tähtsnsen'äärilist Jakobsoni kohta öteldub, maha arwatud mõned ütlused
tema isa ja perekonna kohta. Mõnest teisest kirjast on ainult näha, et
Weizenberg teda oma kätel on kannud, tema Wõlgasid makstind, teda
rahaabiga toetanud ja aidanud, kni ta Jamburis ja Peeterbnris oli.
Weizenbergi käsi täis rahulikust küljest Narwas hästi, nõnda et ta oma
sugulasi ja sõpru wõis aidata ja wiimaks oma wanematele suure kapitali
— 10,000 rubla — maha jättis. Weizenberg on Jakobsoniga sõprusesse jäänud, eht ta tüll wiimase waimnlendn igas tükis nutte kiita
ei wõinud ning tema politika sihiga mitte rahul ei olnud. Weitzenberg
on Jakobsonile suu sisse öelnud:
„Karla, kurat, wõta kuulda:
Ära kalda aja mulda,
.'»tärn kõrwale traawisse,
Ein iln siiasse!"
Weinenberg oli terwe ihn ja hingega isamaalane; ta laskis ennast
waimustaba ja waimustas teisi. Tema pääpüüdmine oli: Eesti elu
edendada, Lesti põlwe parandada. Ta uuris ta meie maa ajalugu,
nagn juba tähendatud, et oma silmaringi laiendada, et o m a ülesaStnmises ja teguwiifis rohkem erapooletu olla ja mitte waleteed käia. „Aga
sellest ei ole weel mitte tüll, et meie oma Vesti wendade häda ühes tunneme,
et meie rööwrüütlite wasta hõõgawal wiha südames kanname, meie
peame ennast ta — räägime selles asjas üks mõistlik sõna — meie
maade kroonikate, seadluste ja Maapäewa otsustega tutwustama, siis
wõiksime oma silmaringi ja mõisteid laiendada, Älis arwad 3 a sellest?"
kirjutab Weitzenberg oma sõbrale. J a mis paistis temale ühtlasi meie
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maa minewikust wastu? M i s nägi ta meie maa elu waadeldes? —
„Rüütlite rusumist ja eestlaste hoigamist," ja see Piiuas ta hinge.
„Oleks minu olemine,
Teiseks minu tegemine,
Ma paneks saksad santimaie,
Talupojad tantsimaie!"
hüüab ta kord oma rahwa oleku pääle waadates. Oma rahwa rasket
iket ei wõinud ta enam mitte rahulikult päält waadata. Üles wõitlusele.' oli nüüd ta lipukiri. Ta katsus abi otsida, kus aga wõimalik.
Ta oli walmis igast isamaa ettewõttest ja paremusele püüdmisest osa
wõtma. .Sini Weihenberg tuttawast „Petersonide loost" kuulda sai, oli
ta täis tuld. „Talurahwa saatkonna eht Petersoni lugu on minus
waimustuse tuleleegi kõrgele lõkendama pannud. Ma kirjutasin esimeses
õhinas ühe üleskutse kirja eestlastele, oma sammusid wiibimata Peeterburi
poole sihtida, kus ainult ja Ütsi abi leida ou. Üleskutset peaks muibugi luuleliku! wormi! wälja töötama ja trükiluba Dr. Schultzi läbi
muretsema. Laulu laialelaotamine maal oleks minul kerge asi. Tiin
Kreenholmi wabrikas on töölisi igast Eesti maanurgast koos, siin pruugin
ma enesele ainult usaldusmeest soetada, siis wõiksime hulga koolmeistrite ja kõrtsimeeste adressisid korjata, kellele (5. R. Jakobson Peeterbnrist kirjad ära wõiks saata. Raud ou kuum, seda peats tagutama.
J a Peterson, on ta muidu hää mees, on ta tõesti omakasupüüdmatutel
põhjnstel, puhtast isamaa armastusest ennast meie rahwa kasuks ohwerdanlld, siis peaks teda aidatama, tui temal uimelt rahalikku abi tarwis läheb.
Jällegi üleskutset walmistaba, raha korjata ja temale abi anda, et ta
mõnes teises ülikoolis edasi Wõiks õppida. Mis arwad ©a sellest?
Teata minule lähemalt Petersoni üle. Wa tahan la weel teiste meeste
käest nõuu küsida." Peterson õppis Tartu ülikoolis õiguseteadust. Ta
oli teoorjuse kaotamise pärast palwekirjadega Pceterburki läinud. Kui
seda meie maa wõimumehed teäda saiwad, lasckis Liiwimaa kuberner
teda telegrahwi teel Peeterburi linnapäämehe kaudu taga otsida, kui ta
parajasti prohwessor Köleri juures aset ja kaitset oli leidnud. Pärast
lükati Peterson Tartu ülikoolist wälja, see oli a. 1864, peeti Wiljandis
poolteist aastat kõige mustemas wangikojas kinni ja saadeti wiimati
rahwa ülesässitamise ja ülestihutamise pärast ära Wenemaa sisemiste
kubermangudesse (Wjatkasse) elama, kust ta wiimaks pärast karistuse
aega Wenemaa idapoolsetesse kubermangudesse mõisawalitsejaks sai. Tema

seifi olla selles ametis hästi käinud, nii et ta
sugulastele weel kapitali järele wõis jätta.
ueed, kes ise seda aega ühes ou elanud ja neid
ja teawad, seda üles tähendatsiwad, muidu
soole kaduma.

a. 1878 ära surres oma
Wäga soowida oleks, kui
sündmusi selgesti tunnewad
lähewad nad järeltulijale

Niisama on Weihenberg „tulelecgis," tui ta sellest sündmusest
teada sai, mis „Kirjad Eglonile nr. 12" on jutustatud. Aga mitte
ainult waimustuse wuhinas ja tormi tuhinas, mis ju sarnaste sündmuste
juures nagu ülewal nimetatud, arusaadaw ou, ei aetud asju, waid ta
tasasel ja waiklikul wiisil. M i t e niuult kuumawcreliscs waimustuse
õhinas ci tehtud tööd ja katsutud eesmärgile jõuda, waid nõuti ka, kus
tarwis, rahulikku äraootamist. Weitzenberg ise kirjutab a. i<S(i:5 —
wist on siin teoorjuse pääle mõeldud — järgmiselt: „Ka mina, kui ma
meie talupoegade oleku üle järele mõtlen, jõuan ikka sellele otsusele, et
ootamine praegusel ajal ommeti kõige parem ou . . . ."
Rii mõeldi ja wõideldi, peeti nõuu ja nähti waewa, et rahwa
elus parandust ja abi otsida. Nii mõni mees on wiha ja waenu tunda
saanud; nii mõni mees on oma eluõnne rahwa asja pärast pidanud
kaotama, aga kõrged aated ci kohutanud neid nende püüetest ja etteMõtetest tagasi. Nad teadsiwad, et iga hakatus on raske ja hakatust
veab tehtama! Mitmed auuwäärilised mehed ou unustusesse jäänud,
kes Ühes kannatasiwad ja oma elu rahwa kasuks pühendasiwad. Sell
ajal ci wõidud weel mitte awalikult ja igas paigas sarnaste mõtetega
ja nõudmistega üles astuda, sellepärast loeme ka tihti kirjade hakatuses,
kus rahwuslikku küsimusi harutati: „Tassa!" „Loe edimält tassa: tõik
ci kõlba kõigile!" Mõned aastakümned on sellest käärimast, sellest
nooruse ea ülctccwast ajast mööda. Meie rahwa elu ou palju edenenud
ja tema elukord palju paranenud. Peaks kõik see, mis meie maad ja
rahwast weelgi rõhub ning tema kosumist takistab, kaduma! Peats aga
ükskord ka kisa ja tara, tüli ja riid rahwuste, seisuste ja parteide wahel
lõpma, see ei too kellelegi mitte tasu. Ühelt poolt ou tarwis järeleandmist,
teiselt poolt rahulolemist ja leppimist, km mitte, siis on sõda, siis on
Wõitlus, äge wõitlus! Sest ka meie nõuame enesele inimcsc- ja eluõigust.
Aga ülsncs rähn kosutab, kuna waen kaotab.
Km anderikkal ja terawa waimuga mehel oli Weitzenbergil ka
hää luuleanne, mida tema ise oma „Eenkõnes" järgmiselt kujutab:
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„Loomuliku laulu kandle,
Mis om Jumalast mul autu,
Wõta mina sätte jälle.
vaudel küll ei ole walmis,
Keele ial ei ole hääleu,
Omma rikkeu, hukau hoobis;
Siski lust om lõksutõda,
Weel mõnd hellu hünstcda.
Nooreu ci wõi потоп saista,
Wauas saat, sis ole waiki!"
Weitzenberg ou jutustawaid, pilge- ja tuudelaule luuletanud. Temaluuletused ou euamasti kõik tõsiste sündmuste pääle põhjendatud, mida
tema rahwa elust wõttis. Tema laul ou uiisama rahwalik, nagu tema
firigj. Ta ou nagu rahwa lihast ja werest wõetud. Sellepärast lagunesiwad tema laulud ka ruttu rahwa sekta laiale ja mõnda ueist lauldi
ja tunti terwes Eestis. Mitmed Weizenbergi laulud on laulutundjad
poolt rahwalauludcks tuuuistatud ja mitmed nendest ka rahwalauludeua
ära trükitud. Et tema laul tõesti rahwalik oli, tuli sellest, et tema
hää rahwa elu tuudja oli: esiteks oli ta rahwa seas üles kaswauud, teiseks
oli temal wallatirjutaua alati rahwaga tegemist, uiisama oli temal pärast
Oouurmc metsas töörahwa ülewaatajada iga maanurga rahwa elu ja
olu tundma õppimiseks mahti. Üks tema tähtsamatest luuletustest on
„Laksi Tõnis." Tuttaw arwustaja J. puuder rääkis wäga kiites sellest
laulust Eesti kirjameeste Seltsis ja «imetas teda eeskujulikuks ning
kõige paremaks jutustamaks lauluks Eesti keeles ja sisurikkaks, mis lõige
luulekunsti järele tehtud. „Laksi Tõuise" laul kujutab wäljaräudajat.
Alatskiwia, uimega Tõnts ^'nte, kes wäljarändamise tuhiuas oma koha,
käest ära andis, kui
Wõrumaa pool tõusis kära
Mehed hõiskasid:
Wennad, sõbrad, lähme ära,
Lähme ära siit!
Weuemaale wirutagcm —
Sääl meil isamaa!
Samaarasse sirutagem —

Sääl meil hingemaa!
wiimaks õuuctult wõeralt maalt tagasi pööras ja omas wauas koha*,
Laku talus, jälle elama tahtis asuda, kust ta aga juba uue peremehe-
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eest leidis. Mure ja blrbtus öms Laksi Tõnise wiimaks hauda, kus
ta nõnda „seitse jauga pikkuselle, neli jalga lai" oma päris „hiugemaa" leidis, mille järele tema oma elus oli igatsenud. See laul
tuletab seda oimetut aega kuuekümuetel aastatel meele, mill mitmed
perekonnad kohad käest ära andsiwad, ilma et neil kindlamaid teateid
oma tulemastest asumisekohtadest käes oli. J a tui „tatsujad"
kaugelt „sandid sõnumed" tõiwad, tahtsiwad mõned omad majad tagasi
saada. „Majad aga ära antud juba teistele!" Paljud rändasiwad
wälja: Saamarasse, Kaukaasiasse ja Krimmi, kus neid enamasti
õnnetus ootas, ehk tagast tulles waesuses ja wiletsuses omad elupäewab
lõpetasiwad. Sia luuletaja sündimisepaigaft, Kanepi kihelkonnast, rändasiwad mitmed perekonnad wälja, iseäranis Pihkwa kubermanau „Holmi
maale," mõned tüll häda ja elukohtade kitsikuse pärast, mõned aga
kergemeelselt. Ka nende ridade kirjutaja isa on seda wäljarändamise
järeldust tunda saanud. Ta audis oma ilusas korras olewa koha
käest, täis tui kolmas walla poolt walitud „maakuulaja" Saamaras ja
pidi wiimaks Kanepist Wastseliina elama asuma. Nõnda on siis nende
ridade kirjutaja „setukeseks saanud" ja kui „mul kah walgõt särki

säläh olõ-õi', a' siski süa seeh um wälgo." — Laksi Tõnise laulnl
on jäädaw tähtsus, sest ta kirjeldad ajaloolikku sündmust meie rahwa
elust. Meil on uuesti põhjust temast kõneleda, sest jällegi on Eesti
rahwa, iseäranis wõrulaste seas suur wäljarändamise tuhin liitumas,
mis seekord Pukast, Sangaste kihelkonnast, wälja läks ja snnre liirusega laiale lagunes. Enamasti oli liikuw rahwas: moonakad, pobulid
aga ta palju kohaomanikka, kes kudumaad maha jätsiwad, nõnda et
sellepärast mõnes paigas, iseäranis mõisate pääl, suur tööliste puudus
katte tikkus tulema. Ajalehtede ja targemate inimeste hoiatamistest
hoolimata müüsiwad nad ülepäätaela oma kraami, et — seekord —
„Tomslisse tõugata" kus õnne ja rikkust leida. Sellest wäljarändamise
hakatusest ou nüüd juba aastat kalm mööda, ja meie näeme, et temal
samasugune tagajärg on olnud, nagn endiselgi. Muidugi täis ja käib
mõne wäljarändaja käsi ka hästi.
Lalsi Tõnise laul on Alatskiwil a. 1861 sündinud. Sell
sündis Alatskiwil la Weizenbergi teine suurem töö, nimelt
hopmanni nutulaul." „Wana hopmanni nutulaul" jäi esiti
wärawasse kinni, Kuida ta wiimaks a. is(>4 eraraamatuna
Laakmanni juures wõis ilmuda, näitab järgmine kiri:

aastal
„Wana
kitsasse
Tartus
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„Dr. Schulh'ile Peeterburis. Kõige исііШ, kõrgesti auustatud»
Herrn, andke minule luba Toile südamelikku tänu ütelda Teie osawötmise
eest, mis minu tühise „wana hopmanni nutulaulu" kohta alete ilmutanud,
mis läbi ta trükis on ilmuda wõiuud." Kuulus Dr. Schultz, kes kirjauikuua Dr. Bertrami uime all tuttaw, oli uimelt Peeterburis „kogemata" käsikirjaga kokku saanud ja temale trükkimise luba muretsenud.
„Waua hopmanni nutulaulu" eesotsas seisab nr. 300,000, mis luuletaja
enese seletuse järele seda lähendab, et waua hopmauu igalt kolmelt
sõnalt kuradit ou mandunud, ning sedawiisi seda sõua wist 300,000
kord oma elus ou tiunitauud. Laul jutustab naljakal ja pilkawal
toonil hopmanni kaebamist Jüri oäcwal, kui ta ameti maha pannud,
ja kirjeldab tema toorest ja waljn ümberkäimist rahwaga; niisama ka,
tnida hopmannile „meepotid anncti ja kalakotid kanneti" ja „kes aga
iial kosti tõi, sell' asi ikka korda sai. A' kõige mõnusam ol' see, kui
paber pauti peosse: sest raha põrgu lahti teeb, kõik rattad ilmas käima
seab." „Kiti mõisas kohut mõisteti, siis nagn siga tapeti. . . ." „Sest
õigus sell' sai mõistetud, kes wankri oli määrinud; see waenc maksis
nahaga, mis ta ei jõuduud rahaga." Seesama lugu oli uckrudiwõtmise zuures. >tes manale hopmannile midagi tasku pistis, see läks
„kodu rahuga, a' waescd pidid marssima." Hopmanni elu oli mõisa
pääl hää, sellepärast kaebab tema ka, kni teda ametist lahti lasti: „See
äraminek on üks löök, ei läe imiU korda jook ei söök!" Lõpuks lausub
luuletaja: „ftus ou nüüd meie kallis sats, see mana Jüri, wana paks??
Kus on nüüd tema walitsus, ta mandumine, manitsus? Kõik kaduuud,
oh kadnnnd! kõik asjad uueks mnudctnd!!" „Wana hopmanni nutulaul" oli omal ajal, iseäranis Wõru pool, wäga tuttaw. Praegugi
oskawad weel mitmed maaemad inimesed, kell käredate ja waljude
hopmauuide ja kuvjade kepihoobid meel meelest pole läiuud, seda laulu
pääst. Meie nooremad ei osta sellest lanlnst enam nõuda lugu pidada
nagn need, kes ise seda aega on ühes elanud; ta on, nagu oleks ta
nende südame päält ära räägitnd. Weel hilja aja eest seletati minule,
tnida üks wana anus Eesti isa seda laulu talliks ou pidannd, ta ise
ei tcadwat, mitspärast, ja temale iseäralise platsi oma riiuli pääl aimud..
See laul on jällegi Eesti rähma elust wõetud ning tuletab meile teoorjllse aega meele. Dr. Schuln liidab seda laulu ja annab Weitzenbergile nõnu weel sarnaseid pilgelanlusid luua ning täseb teda esiteks
oma rahwa puudusi piitsutada ja siis kõrgemate seisuste hülpufele hoopa
anda, ja kni Tartus laulnde trükkimist peaks teeldama, tahta tema,.
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Dr. Schultz, nende tööde awaldamise ccst hoolt kanda, „kui nad nimelt
sellessamas naljatas toonis, sellessamas puhtuses ja ilusates salmides
kirjutatud ou." Dr. Kreutzwald aga hoiatab L862 Beitzenberki „Wana
hopmanni nutulaulu" pärast ja arwad kardetawaks, kui „seisusi, mida
igas kohas weel leitakse," niiwiisi laidetakse.
Teistest Weitzenbergi luuletustest rääkides, tahan siia kohe ühte
wähemat pilgelaulu nimetada, mis Wõru murrakus kirjutatud ja õp.
Holsti pihta täib. Selle, ilma päälkiriata ja poolele jäänud laulu
esimene salm käib nõnda:

„Mui ma nakka leclotamma,
Woro keeli teerutamma,
©І8 jääs küla tullema,
Kerkumöifa mõtlema."
Põhjust selle laulu loomiseks annud Kooraste walla mehe protsess oma
mõisaherraga, keda wiimane talust ära ajamid ja kes Peeterburis kohtu
teel abi otsides sääl ühe reisi pääl õpetaja Holsti arwamise järele oma
ülekohtu pärast ära surnud. Selle laulu süudimisekoht on weel Matskiwi; järgmised laulud ou juba Narwas ja Oomirmc kontoris luuletatud.
Aastast 1863 ou laulud: „Nekrudi laul," „Waesed lapsed," mis poolele
on jäänud, ja „Wihaga," Wõru murdes. Esimesest laulust peab luuletaja ise palju lugu, tuua tema arwamine muidu oma töödest alandlik
on; ta kirjutab sellest nõnda: „Ma kiitsin selle laulu ilu. Seda ci
tunne aga mitte enam meie poolsatsastatud rahwas, waid ainult tundja.
Siia ou lihtsad, aga )oaimustatud rahwatoouid." Wiimast laulu tahan
siia üles panna, sest et ta, nagn kõik teisedki Wõru keeles kirjutatud
laulud, kuskil mitte ilmunud pole.
W ihaga.

Niiidfif Mari noorekene
Pühib tarre wihaga^
Perre poiga Pmreteue
Nakkas ualjatellema.
Räidfil Mari noorekene
Kangest ähwardellema:
„Jäta maha hullamine,
Muido ma löö wihaga!"
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Palles wasta Peetrekene:
„Milles nii ibbt w i h a c\ a?
Marikene, Marjakene,
Parcmb löö minno armuga?"
Järgmisest aastast (1864) on lanl: „Inhan ja Ann," mis lnnletaja
oma elus põhjeneb. Tuttaw on Neiheubergi laul „NoortemeeHtele
õpetuseks" — „Oh küla uoormees tuule ja pane tähele
", mis
Oouurme metsas a. 1865 süüdis. Sellestsamast aastast on weel ka
^Lahkumine," mis Marie Eiubergi mälestusele on pühendatud. Ta on
Ш parematest Weitzenbergi wndelauludest ja awaldab luuletaja sügawat
tuudmusewõimu. Pääle nende walmis saannd ja poolele jäännd laulude
ой luuletaja weel mitme teise laulu juures tööl olnud. 31. martsil
1864 kirjutab ta oma sõbrale: „Seekord on ühel ajal kolm laulu
ilmumas: 1. Kooli Taawet (wägew kõue, ühe Eesti külakoolmeistri
poolt oma mõisaherra matusel peetud): 2. Soldati kiri Poolamaalt
(haawade kätte surija sõjamehe wiimane kiri); 3. Tiiskust põdeja uooremehe kaebtus." Neist lauludest olen „Eesti Postimehe" kaudu aiuuli
esimese „Kooli Taawet," oma katte saanud. Laul on selge Eesti liha
ja weri. Et ta wähe tuttaw, panen ma tema siia ülesse:
Kooli

Taawet.

Pikkamisi, haledaste
Kirin kella lüüakse.
Mõisa herra ära surnud,
Nüüd ta maha maetakse.
Puusärk on jn hauda lastud;
Haua ääres seisawad
Surnud herra sugulased
J a kaks kirikisandat.
Eemal seiswad luõisateeund,
Ja hulk taluvoege la'
Nende seas Kooli Taawet
С ma koolilastega.
Ö ndsa herra sõna olnud
Tema surmawoodi pääl:
Armas Taawet, sina pea
Jutlus minu matusel.
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J a see sülldis ta siis nõnda.
Esvullt lauldi matusel;
Pääle selle õpetajad
Pidasid taks tõud sääl.
Wnmaks astus Taawet ette
Talupoja kuue sees;
Tõstis oma häält ja ütles
Nii tui wägew sõnamees:
,Suut uiu hingab hauas; suured
Seiswab haua äärel ka.
Mis tull mina waene rumal
Зііи wcd mõistan kõnelda l
Aga kõigist suurem elab
Pää kohal kõrgel sääl.
Selle pääle mina loodan,
Шй siis räägib nõder keel?"
Ja ta rääkis kabund herrast,
Kuida oma perele
Tema armas isa olnud
Ja ka isa mättale;
Kuida tema kohut mõistes
Õigust teinud kõigile;
Waeste pölwc kergitanud,
Koolid seadnud korrale.
Rääkis ta ka tacwa rõõmust,
Igawesest õndsusest,
M s tõik wagad hinged faawad
Palgaks targa elu eest.
Kui siis Taawet seda rääkis —
Kuuljail silmad silküsid;
Erneterad põski mööda
Kõigil maha wceresid.
Ja see wõeras kirikisand
Taawetile ligi täis;
Ütles: Ariuas mees, sa oled
Tõest püha waimu täis.

9cc laul jutustab tõesti sündinud lugu. „Kooli Taawet" ou waua
Wäägwere koolmeister Taawet Virkhaus, meie tuttawa mängukoori
juhataja X. O. Wirkhaus! isa, kes oma mõisaherra, Luunja paron
Nolkcui, haua ääres „wägewa" kõne pidanud ja selleläbi Weizenbergi
laulu loomiseks äratanud. Laulud „Soldati kiri Poolamaalt" ja
„Tüskufeline noormees" ei ole ma mitte malmilt näinud. Weitzenberg
oli weel mitme teise luuletuse kallal tööl; näituseks plaanis ta Ee^ti
keelset „Don Inani," mida ta Eesti keeli „Tongsu Jaaniks" nimetas,
niisama tahtis ta Dr. Schultzi nõnu knulda wõttes Wennaste koguduse
warjutülgede üle pilgelaulu luuletada ja korjas selle töö tarwis materjaali. Ühes kirjas tänab ta oma sõpra materjnali saatmise eest. See
töö olla ka walmis saanud, aga mitte kuskil ilmuuud. Luuletaja asjad
ou pärast tema surma korraldamata jäänud. Tema wend pidi äkitselt,
see oli Wene-Türgi sõja aegu, Wene laewadega Ameerikasse New-Jorki
linna sõitma ja kui ta säält і я a. pärast tagasi tuli, olnud kast, kus
luuletaja kirjawara sees, ja sellega siis nõnda mitmed tema tööd kadnma
läinud. Wõib olla, et „Tiiskufeliue noormees" seesama lanl on, mis
walmis saamata ou jääuud ja mis luuletaja wend mõnest tema järelejäänud paberitest „Ikulaulu" taha üles ou tähendanud. Laul täib
luuletaja euese kohta; paueu tema siia ülesse:
N oorc m ehe k a e b t u s .
Jõe kaldal isiub noormees,
Waatab wete woolamist.
Jõe kaldal nutab noormees,
Tõstab nõnda kaebamist:
Kewade on jälle wäljas,
Koik maailm nüüd rõõmustab,
Aga minul waese! üksi
Süda uutab, kurwastab.
Nii kui siin need wete laened
Sõudwad, jõudwad meresse,
Nii ta minu elupäewad
Lööwad õtsa surmale. (Jääb poolele).
Weiueubergi järelejäänud lauludest on kõige wanemad need 3
wäikest laulukest, mis kirjades Tormast leida on: „Laul tulewale snwcle,"
kus luuletaja kewade ja suwe tulekut teretab; „Laulukene," milles ta
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oma isa ametit mäletab, ja „Samuel." Wiimase laulu kohta kirjutab
Weitzenberg järgmiselt: „ M a ole egan kirjaa lubauu laulu teta ja pea
seda lubamist;" (teistes kirjades ei ole luuletaja oma lubamist mitte
pidanud) „eut audisaudmist, Esa, kui see laul meele peräst ei ole. See
om enne üts wäikeue. Kni ma peräst poole omnn õnnetusi laula, sis
looda täwwembäst teta. Tema nimi om:

S a m 11 e l.
Illos Pois, kui wagst enget
Laste sean oll' Samuel.
Et tst noorel, puhtal heugel
Patu paim es ole weel:

Sest ta siluist selgest wsthtse^
Nii kui tstiwas hommikul;
Kes tststd nststiwstt nägi, tahtse
Üldst i armas naar om sul!
Oudsast häidsas tema palge,
Nagu werrew roosegi.
Iilgaw Hills, klli llllui loalge
Satte pää päält kukruni.
Lastega ta wallatuse,!
Olli ikkestlstudlik-.
Dpmifen ju llsiilduseu
Wanembioe rõõmus — wirk.
Wiimsel! wiije aasta sällü
Terwit ta ja imetses
Omma kaugelt tulnu Welle,

Kes sai seekord häbitses.
(im — oh kurbus — seda roosi
Murti ette kaenlata —

Tema aiuust melest esi
Hoobis ilma tahtmata.
Oh, see haigns wele hengel
Lõpmata om — Samuel!

$tat siijst, onnis engel,
Süä täl tstibstp — ooh — iks weel'."
See laul tuletab kurblikku jlihtumist luuletaja elust meele, mida
ta iialgi ei ole unustanud ja mispärast tema hing kana on kannatamid,
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nimelt, et ta 14 aastase poisikena oma 5 aastase wenna kogemata
püssiga maha laskis. „Ikulaullis" kirjeldab ta lähemalt kurblikku
juhtumist. Siin on wenna surmapäew, 2. juuli 1852, weripunaste
tähtedega kirjntatnd. Sell päewal on ta oma eluaeg paastunud ja teda
patukahetsemise ning meeleparandamise päewaks pidanud.
Imeilusad on Weizenbergi laulud, kus ta oma seisukohta sugulaste
wastu kirjeldab. Üks nendest lauludest — „Mis on süda armuta" —
on ju kõigile tuttaw, sest ta seisab Jakobsoni „Lugemise raamatus," kus
ta päätüki „Ligimeste armastus'" eesotsas paraja Paiga ou leidnud.
Teine lanl on luuletaja wenna poolt „Itulaulu" taha üles tähendatud
ja käib nõnda:
Poja

o h k a m i n е.

Kui ma nakka öö ajal
Kodo pääle mõtlema,
Sis om mina nni lännu,
Sis mul zilkwa pisara.
Mino armas esil, ema,
Mino waese wanemba!
Olede mo toolitann
Waimaga ja kuluga.
Mina ole walla päsnu
Talo hädast, waesusest:
Hale lugu, et ei wõi ma
Teid ka ära päästa sest.
Tühi abi om too raha,
Mis ma teile lallida:
Teie peäsi jo ammu
Pehmet põlwe elama.
Jummal, Jummal, kas nii paljo
Jõudu peas saama ma,
Et ma wanembiide waiwa
Täwweit wõist tasuda!
Siia ou lihtsad, otsimata sõuad: nad tulewad luuletaja südamest. Siin
ei ole mitte sõnakõlksnsid ja sõnad« lappimist ehk riimide otsimist, waid
sii» on lihtsal ja lühikesel, aga mõjuwal wiisil kujutatud, ja see liigu10*

tab meid. Selles laulus uu niipalju mõtteid, nagu jõuu. Selles
laulus tlileb luuletaja kustumata põlew armastus wauemate wastu
imeilus nähtawale. J a kõik kirjad wanematele hõõgawad täis armastust. Juba see ou armastuse mart, et ta wanematele sagedasti kirjutas,
neid meeles pidas ja nende eest hoolitses. Ta saatis neile raha ja
muretses nende elukorteri eest. Hoopis ualjatad ou mõued kohad
lugeda, kuida ta itta ja ikka jälle wanemaid Jaagupilt ära kas Wastfelima oma sõdse poole, Wõrule ehk Tartusse elama kased miuua, et uad
ennast raske talutööga mitte cuam ei waewaks, waid „pehmet põlwe
elama" hakkaksiwad. „Meil katekese" (weanaga) „sai ta nõo peetus,"
nõnda kirjutab Weitzenberg 20. mail 1N74, „et Sa esä weel timahawwa
suwi wõit Iatapil ella ja augustikuu alostufen är peät Wõrole elämä
minema. Ära iuäp tetu haina ega sinoõwiljä ega liuuo. Mugtu otsi
hiudälle aigsast hää torteer, kate tambreliue, walmis; juulikuu lõpõtufen tule ma ka Iatapille, ja sis mars minema, iuuc kui lagouu korsna
taala satas. Et Sa Wõrol uälgä koolet, tood ei ole Sul waja pelädä,
uiikaluwa kui ma elä. Ja ma looda iks tawwcmb ella kui Ea, sest mo
terwüs om põrõhõlla õigõ hää, mo kuiw koha om laouu ja rõud aud
rögkä walla, too om wäega hää märk. Muudkui astu armuleewä pääle,
wanamees, sääl ei amida midagi! Tood Sa olet täwwcst är teeuuü." . . .
„Sa ojat iks omma wanna jouui, et Wõrole ci taha minna. Tare om
Sull nii paha, et wihm sisse satas ja korsna maha taht sata, emä
terwüs ou nii waene, et alati tohtre avi waja olesi, ja iks ei taha Sa
omalt Ialapilt lahtuda. Sa ütlet: maal om paremb kui liiuau, tui
iuue paremb torteer olesi. No otsi sis hiudälle paremb lorteer maal
ja wõta teeuijä memme! &Ш miua omalt poolt saada, mis waja
om." . . . . „Sa tahat oman kangekaalusen iks Iatapille jäijä? Wanalmehel rasse hulkma minna.' Ro siis paranda ommct tare kõrraperäst,
et sääl wähägi ella wõi. Pää asi toogi, et Sa timahawwa haina ega
linna ei ole teuuü. Teedäti, et no rahaapi waja tule; muudkui kiroda
mulle, tui paljo, sis ma saada Wõrolõ." . . . . „Niipalju ütle weel
lõpõtuses, et tui Iatapil külm ja halb, sis kasige liina elämä." . . . .
„Lämmän tarõu istõu soowi ma ta Teile sääl Iatapil lämmind
tarrõ." . . . . „Umma terwõst olet Sa, esä, timahawwa suwel jäll raisauu,
ei mu tielmine amida midagi. Aini Sa hinnast ei paranda, sis sulle surnuist
sääre trahw, et ma siuost iuäp midagi ei hooli, elä uiu tahat." — „Ma
ohwerda oma elo õuno wanõmbiide ülespidamises ja wcle õnuos," kirjutab
Weitzenberg LS09 a. oma sõbrale ja a. іж>4 teisele sõbrale: ^Missugune
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õndsus oleks fee mullo, kui ma oma wanemad nende nüüdsest hädaorust
wälja tuua ja nendele mureta elu õhtu walmistada wõiksin! Siis oleks
ma oma saatusega ära lepitatud." Sarnase pojaga, kes kõigipidi oma
wanemate eest hoolt kandis, wõisiwad wanemad täiesti rahul olla.
Ainult üks asi oli, millega wanemad mitte rahul ei olnud, ehk mis nad
oma pojale soowisiwad, nimelt et ta naist wõtaks. Selle nõuuaudmise
pääle wastas poeg rahwalauluga:
„Wõõras mes : wõta naine!
Oma utel': ole ilma!
.Sini saa kuri, kohcs panda?
.Siin saa halba, kohes aija?
Ei wõi müwwä ei waehta.
Ei wõi tuwwa tnrn pääle,
Ei wõi aija alewihe.
Ole—e lehmas liina wiijä,
Ole—e häräs ära tappa,
Ole—e tsias sulgu panda,
Ole—e tsirgus maha laske."
Päris põhjust, mispärast ta mitte naist ci wõtnud ja mispärast
ta „poolikuks" inimeseks pidi jääma, wõime ühest kirjast isale näha,
mis 1. apr. 1872 on kirjutatud. „Seol pääwal olet-Sa 60 ajastaiga
wauas saanu. Hää pitk igä, täus murõt ja waiwa! Püha kirä perrä
om meie clo 70 ajastaiga, sis olõfi Sul weel 10 ajastaiga ella. Andku
Jummal terwüst! .Sini Sul ütstörd ka ilmast lahkumine tule, sis wõit
S a rahulikult oma elo pääle tagasi käija: S a olõt tõik loomuliku sääduse täütuü, olõt hää iueminc ja hää esä olnu. Mina omast elost ei
wõi tood mitte ülda, kni ma poismehe põlwen koole. J a kül om lugu
nii, et ma naist ci wõta. Sina, esä, ei peä joht mõtlemma, ei ma
õnnetuse peräst rõõmus ei ole. Ei, ma arwa, tood haawa om aig
ammn parandan«. Inne et ma t e r w ii s e poolest hoobis kinnia ei ole,
et ma ütskörd Alatskiwil tülmedi, too om pääasi, niis meelt tuimas
tege. Sisti noide wäikeste wigko peräst wõis iks ella, lni la eloga
hoobis rahule ehk täwweste õnnelik ei ole. . . . " Kehw terwis keelas
teda naist wõtmast; ta tahtis üksi oma õnnetust kanda ja ci tahtnud
teist niite önnetnts teha. Alatskiwil oli ta enesele tiiskuse saanud ja
see rõhus ta elujõudu, nõnda et ta ju wara cluwäsimnse üle kaebab.
Oma wanematele ei taha ta oma kurwa meelt mitte awaldada; ta püüab
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neid ikka weel rõõmustada ja trööstida. Oma sõpradele awab ta toit,
mis ta südant koormab ja kaebab nendele oma õnnetut ning „hukkaläillud" elu. „Ikulaul", Weitzenbergi päewaraamat^ on see koht, kus ta
oma kurbe mõtteid awaldab ja ouia õnnetut elu südautliigutawalt kirjcldab. Kuuleme tema kaebamist lähemalt.
„Ikulaul, kirotct tema sõbrale i" (sõprode uimed ou Weitzenberg
ise pärast ära lustutauud) „Alatskiwil 1800." Hakatuses seisab „Eenkõue", milles ta oma sõpru järgmisi lehti weel pärast oma surma lugeda
palub. Eelle järele seisab falmikene:
„Klii sulle, söbur, kuulutcdas
Utotõrd, et ma jo fiist maa päält
Ara läuuü penskodo,
ЭДШІе sis weel miuo pääle,
Ütle: „Ma ka tuusc teda;"

Pühi mõni pisar silmist
Ja tee sulega üts rist (f)

Selle marsikese ala."
Selle pääle (30. aug. 1860) algab ta oma eluloo kirjeldust.
„Ю. juulil 1888 oll too päiw, tn Weitzenbergi Kustale Iakapil
sõna toodi: Noh, sulle om sis ebimäne lats, om pojakene kodo tood.
Toole pojale panti nimi Juhan, too Juhan ole ma esi. No, Juhan,
mitn ajastaiga öm sis toost edimäisest sündümisc pääwäst jo mööda
lännü, tu wana sa olet? Ma rehkenda perrä, 22 ajastaiga, 1 kuu ja
mõni päiw. „Oijah, nii noor ja mõtlet jo lootmise pääle? Tõse too
eä seen weel nagkase ilma ello õigest maitsma." Jah, tõse omlna tõse,
mina ole mina. Ma ole haige, ole sant. J a oles mul ütsainns haigus olesi; mo teha ei ole mnnd ku üts laabsaret: rõnnan tiiskus, silma
haige, pään ja sälgroodsnn mõnikord walu, jalau luuwaln.
Otsa lähäb lnino elo,
Ärä lõpwa mino pääwä.
Surma wari jo ma ole;
Mõne ao peräst enäp
Mnnd siin maa pääl mnst ei ole,
Muud kui mino paljas nimi."

•25. okt. „Jaan, sa imetellit timahawwa Rarüpil Aadama sajan,
kuis ma iks latse põlwe kitä. S a ütlit: „Mehe põlw om jo paremb
ku latse põlw." Õigus. Sul om kiil paremb, enne mitte mul. S a

t
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ölet terwe ja rikas: ma ole wigane ja wame, üliwaeue, ütlcmädä
пшене! Seft incrntjc köige suuremb rikkus, Ііщс kallimp wara, terwüs,
oln uiiuost arä. Selloperäst, armas Jaan, miim kirn oma latse põlwe,
kon ma olli terwe, hooledu ja rõõmus. Oh, tule tagasi, õuuis aig!
Oh Iumlual, kes sa wauast paljo imet tennü, tee weel üts ime: muuda
miuuo maimu ja teha poolest latses tagasi; lase miuuo ilma ello wast-

sest alus toda!"
30. noow. „Et ma kül enne Alat'okiwilc tulekut euap kogoni terwe
es ole, sissi must oles iks weel asi saauu. Ma oles iks weel kas wai
40. ajastaijauigi siiu maa pääl loukuu, tu ma Alatskiwile es oles saauu.
Oles ma wai ^tuddi-Iürile sulases jääuu, ma oles wast hoobis tenves
saauu. Euue, kudi brat, kost weli tood tohtset teha. Mõis Erästweere
wald oles uaaruu: „Hospodi toolitj oma poja sulases!" Alatstiwil
tirotaija kotus jaija; Jumalale teuo, et Erästweereft päse! Inembä
koolda, ku iuäp Jakobi tarre elama! — Noh, sis sai ma Alatskiwile.
2iiit hirmus palju tööd: hummogust õdaguuui ja mõuikõrd öösegi isiu
kühmän lawwa man ja murra ja kllluda ommi mõttiid tühja kirotamisega. Kui mõuikõrd tõik päiw sai otsast otsaui rehkeudeduS, sis õdagu
ollit uii wäfünü, et iuäp es tiijä, mitus 2 ІЬхЬ 3. Eääre rasse päütöö rit suurin liiuou mitma koutoristigi terwüfe är, miuuo uörka iuemiist teä jo pidigi otsa lõpemmiua
" Nüüd järgneb külmetamise
lugu, aug. tuul is:><) sündinud. Jaan. 1860 läheb ta Tartusse kreistohtri ^chultzi juure abi otsima, kes temal maksaõli käskis juua. „Jah,
leebenmaui, leebertraan! Tood ole ma täämbäui joouu: kollane, selge
traan, uiu õlli, inne hais hirmsast, uiu tala rasuw. Ei joht miuti eest
es wõtasi tenoelt suuhe; inne olet haige, piät jooma. Oles teä weel
otaw olefi; 4(> kop. mass nagul, too om arwada pooletoobi wõrra —
tõik ajastaija palk lät aptiti. Ja tas api sai? Щі wõtta!? Kas tiiskufele ka abi saa?
Wot sis om kats elowõtjat küleu, rõnuatiistuS
ja lõõritiiskus; tu üts weel wast haleStasi mo waese pääte, töne iks är
wõt. Sisti ma iks loodasi weel terwes saija, ku ma rittamp olesi ja
aiuetist wallale wõisi lüwwä ja ilma hooleda üts ajastaig ella ja wäläu
täüwwü, liitu ja hinnast arsti, tõpra laudau maada (sita hais ollew
tiiskusele hää). Euue no peät siiu kirotamisega hinnast waiwamma ja
otsa lõpetamma. Eht kuiS jäll wõidti hinnast ametist wallale lüwwä;
sis ei saa tostti iuäp raha, mis prõlla teeuit, ja peät ilma rohoda,
mida sis iuäp osta ei jõwwa, ta koolma. Sis surm om uii ja uii,
om siiu ja süül, tee mis taht. — Ja, sõbra, seda suurt murre mägke

ma kanna tõik ütsindä, ei tohi kellegi käiwada. J a mis kaibamineal
awitasi? Too teesi muczku wanembiile weel kurba meelt: „Wot, рощ,
kes fnure waiwaga sai koolitedus, om tiisknfen!" Paremb ma kannada
nii kawwa ku wähegi wõi ja ei ütle kellegi; saagu sis mis saa. Enne
wana sõna ütles: „Kel hallas om ja ei tohi awaldõda, tool om kül
hallus." Too om wäega õige. Hallus, hallus om kül, uii hallus, ei
ma suure kurbusega wast wiimate rumalahe meelde jää (ja hiudälle õtsa
tee. Jummal Hoitku kül too eest!).
Mo keha seen om surma juur,

Si ole too käest päsemnst!
3c')t mul om rõuua liistus suur —

Mul tuleb äraminek siist.
11. weebr. 1861. „Päält näha ole ma iks weel rõõmus; uali
om alati suuu ja aja ma ka tõisi tiaarma — iks uätä, et waua ualjakatse csä poig. Euue wahe pääl kaldus kurbuse rasse mägi kõgeui mo
söäme pääle — sis söä it mo seen ja halle minno meel. — Nii tõi
ma põrõhõlla aidamehe käest Tartukeeli laulllraamadu (ma püwwä jo
iks ka weel laule tetä; uaksi raamatust mõud sündsat laulu mõõtu
otsma). Karje ma sis algmisest otsani kõik laulu läbi. Laulu omma
kül hmmls halwafi tettü: ei ole sääl kolksu ei mõõtu. Enne sisti olli
uea armsa mo meelest. Sedäsõmma lauluraamatut ma loi jo latsepõlwen
lugemust õppe» algmisest otsaui ka läbi: noide sõmmi laule wiisi tuuli
mo tõrwa latse põlwea kah. Mitutõrd suwel oll Kanepal piibli püha.
Rõõmus suwepäiw paist talwast: uurm ja mõts haljeud. 3i\? kcrku
tornist kuuldu tinne kella helü ja pik, lirriw rahwa woor winnü suurt
teed pite kerka poolt pihaaijale. Een otsan aste opetaija: tema talau
wöõlmoldre riistiga, sis koolmeistriide koor ja kõiki suust lats laulu
hõlliu taiwa poole: „>tui illo* Ieesfu mõrsja om." — Ka kotou kuuli
ma alati tõõ mau omma emma tännoal ja fageheft teerutj ka mo armäs csä oma loauuamoodll wärisewa helüga. Koik laulu, mis mo silmi
ette johtil, tuledi mulle jäll mo latse põlwe elawalt meelde ja ma küüsse

esi hinnast: M i s ollit sa sis, mis olet sa uüüd: kas sust saa ommi
wauembiide waiwa tasojat? Siu uia too laulu mauo sai „Jeesus, ke
mo loodus om," sis silma tulli palanuid pisariid täüs, no satte raamadu
lehti pääle ja teije näid ligehes. Mo rõud uõssi ja alasi: mo sõa tahtsc
lahlueda suure kurwastusega. Oh walu, walu! üllemada hingewalu!
Oh Jummal, tuis ole ma oma elo uii mõros teullü!
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Oh met waene ineunne,
Oh mis niõro mino elo!
Egä tund om mullo pännül,
Surma tuud om mullo mesi . . . .
Edesi, edesi, surma poole edesi." . . . .
13 apr. 1861. „Nüüd om mul Alatskivilt miuek. Paron Nolkcui süüd ja oma süüd, et ma siijä ei wõi jäijä. Eune mul om iks
Weel loodus terwes saija. Ma lahku Alatskiwia, kou ma kölni ajastaiga
elli, päält nätä rõõmulik, nme sõa ohkas sisen: ci tiijä mis edespidi saa?

Utest paigast töiste minneu
Om jo rasse lahkumiue;
Maa päält hoobis ära miuueu,
Päälegi weel uoorcu põlweu,
Kon weel ello maitsma naftat —
Üti rasse lahkumiue!!"
18. mail 1961. „Narwa linun, Narwa liinan.' Siin alosias
üts wahtsene päätük wai lehekülg mino elon, wõib olla, et weel murelikumb kui lõik tõise lehetule. — Oh ülipaljo oles mul teile, sõbra,
tirotõda, tui mul inne niipalju aigu ka saasi. Inne nätä om, et snuremb
hulk mino mõttist jääs ülesplmmada.
1. juuuil L861. „Too oll mul hull meel, et ma Alatskiwil! är
tulli
Alatskiwil olli ma oma amedi poolest peaaigu edimäne
mees mõisa pääl lparon esi sääl es elä). Koik ja esicrälde talopoja
awwusti ja armasti minno, selleperäft et ma «sidega ilma uhknseda,
õiguse ja armastusega ümbre mõistse käwwü. Selleperäft ma olli sääl
ta õnnelik ja rõõmus. Inne siiu ole kõigile alaudlit: siiu ole weel
uiu koolipoiss ja opi mitu ajastaiga, inne tni weel ausas mehes saat.
Alatskiwil oles no wahtse hopmanni aigu paljo wähämb kirotamiist
olnu tu wauast, sest ega no ei tohi Wiueläse nii alati mõisahe joosta
tui wanast. Sis ma oles inämbäst nurmi pite kõnnu ja awitannn
mõisat walitseda. Walan liikumine om tiisluselisele alati terwe. Inne
siin peät 9 tunni pääwal kontori» istma ja mis pääwast üle jääs,
toogi peät weel opnia ja lugema . . . ."

5. juuuil 1691. „Cl) ma waene! Wast wiimane suwi omgi maa
pääl cllä! . . . ."
13. juuuil 1861. „Oh oles ma ommet weel terwes saast! Sis
ma wõist seda iknlanlu tuale ja Jumalat teunädä, et pässi . . . ."
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16. juunil 1861. „Kuis too iks omgi: ma pcä ilma kõige tema
iloqa maha jätma, pcä tundma, et miuo clo küüuäl kistus — pcä
koolma, pcä koolma! ? . . . . "
18. juunil 1861. „Oh maailm om wäcga illos! Ei ma cs tahasi
wcel teäst lahtuda. Tahasi weel wai säugüu pikälde ollengi weikese
aigu päält käija, kuis tõsc cläsc. Kui ma iiiäp snkugi ei jõwwa.
Sis oles waucmbiidc mauo —
Waja kobo koolma miuuä,
Waja sis weel sinna miuuä,
Kon ma tulli ilmale.
Inne wauembaide heitümiist ja oigamiift ma pelga hullumbaft tu
surma. Oles ma mullu keioäjä kodo lännu, sis oles weel abi saanu,
iuue no om jo ilda. Niisamate om mul ka hirm siijä põdema jäija
töistele hüwile inemiisile tulus ja wälwas.
Oh ma waene, hull ja rummal
Mis uiul tetä, mul, mo J u m m a l ? l . . . ."
•>. juulil 1861. „Mis päiw tüämbä om? — Ma astu ouian
mcclcu clotccd pitc 9 ajaftaiga tagasi, poiskõse põlweui. 3ääС ma
uäc om weriste tähtiga tirotet 2. Illulil 1952. Tool pääwal, ma
näe, omma ütcu küla» utest majast esä ja cmä lotost ära läuuil ja
kats poiga, tõue 14-ne, tõue 5>-je ajastaijaliue, ütsiudä kodu jäänu.
Wannub weli om weel tas eelä wai iilceelä limast toolist kodo tulnu
ja uooremba welega, tedtä iuäp terwe ajastaig ei ole uäuuü ja kes
selleperäst edimält uiu häbelik oll, jo häägi talwas saanu. Omma wete
jo uii tlltwa, et luõlemba säugüu pikutellese ja hullasc. Wauemb loeli
om üte roosa (piitsa) teuuü ja nooremballe aililu; too om too tiugitüse
üle iili rõõmus, uiu lats kauagi. Ütelõrraga tule waueuiballe lvelele
uiu hull kergemeel pääle: leä wõt uooremba läcst roosa ja lilurdas
warre katski. Too ilma: „Mis sulle laast uo sai? Esi teed ja esi
murrat katski kah! Kuis esä ei tee uii?" Nanemb weli meelütäs
uoorcmbat ja lupa jäll wahtsct tetä; nooremb wastutus: „Ma ei taha
so käest iuäp midagi." Wiimate leppe loele jäll iks är (latsil ei saa jo
kawwa wiha peetus). S i s lätsi wete lateleste tarest walla. Wöõrüsest
walla minnal uägc wauamb weli wöörüsen sama külal nagla (rtfan
ripus esä püss. Tcä haard püssü kättc, tõmbas kikka wililia ja astus
walla läwele, tou weli oot; iuue ei saa mitte arwu, et püssül pistoug
pääl (leä oll kewäjäst saani jo sääl saisuu ja är rostitannu).
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Oh memme! oles sa tool silmapilgul püssülaengu tuulde war
uibuaida lasknu, sis so weli cläsi põrõhõlla weel, ku talle loomulik surm
es oles tulnu. Inne sa anvsit püssü tühä ollew, kääuit õtsa wcle
poole ja ütlit: „Ma lase?" Ei tiijä kui paljo weli ka jo pässust
teese, ta keeld wasta: „Ära lasku! ära lastu!" Hädäperäft sai teu
noo soua hoigaba^ uii wälgätü tuli, nägkü sau ja kuuldu pauk — mo
weli satte maha ja täuitj weel ütsaiuus tõrd: „Aaaiii!" (tähed wiimase
soua juures lähewad üksteise järele ikka wähemaks) „Ma jäi tüküs
aos ilma mõttiidedä saisiua uiu tulp. Mo edimäue mõte pääle too
oll: Ega too ommct õige ei ole, mis mo silma uägewä; too om inne
iii» kuri unenägo, mis pea jäll mööda Uit; ma ei mõista ommet
mõteldagi, et mo weli koolnu peas olema; põrõhõlla weel elli. S i s
lätsi panni püssü är wauua paika ja joosi walla wete mauo tagasi.
Mis süudüuuü, om süudüuuü; ei iuäp saa tagasi haarda — weli
pila loe ilma hitigedä maau ja suur mulk kural pool õtwa söäme all,
tost laeug uuitull sisse lännu. Ma wõti koolu keha üska, kaum tambrehe, tulli jäll walla tagasi ja puisti werelomdi pääle mulda, mis
maha oll joostuu. S i s lätsi tarre- panni usse tappa ja kõuuc tarre
pite edesi tagasi ja mõtlii Mis no faanes? Sini uiu utel: mine
hüppa kaiwo, eht miue töiste silmist pake mõtsa! Inne kumbagi es
saa jäll tettüs. £ i s weel uatsi pisara jilftna; ma lätsi kambrehe ja
anni wete koolu kihale suud. Ütekõrraga koputõdas nc-fc talan. M a
kuiwada ruttu silma, lää kae, JfeS sääl om: mo ouopoig Kaarli om
tuluu piki otsma (mo esä om kängsep). Ruttu auui ma talle pigi tükil
kätte ja panni, kui teä är lats, jäll tare usse tappa. Läbi nögihunnu
tare akna oll päi» jo uätä häste luadalau Loto mõtsa ladwal; siisma tuule, et walan üte inemise sammu lähüuese tare poole, kes esi ütte
laulu raamadu wiit laul. Helüst tuuse är, et too oiu emä. Ma tei
tare usse toallale, ja sõa wärisi uiu haawaleht. 6lui emä nägi, et ma.
ütsiuda olli, oll täl edimäue küüsümiue: »Juhan, kõnnes Samuel?"
Too oll mo kõrwast uiu Jumala Hela: „.Stnin, Kam, kos om so weli.
Adel?" Ma ütli: „Samuel walan." Inne emä lats pääletoo kambrehe
minema, ma ruttu tatau ja ütli esi wäristeu: „Ei, Samuel om siiu
kambren —" Emal jo uiu wälk wai tuumiue liite- läbi sõäme.: teä
küüsse hirmuga: „Agu sa Samueli maha lasit? Liist poolt kuuldu
mõtsa püssü pauk." Ma es saa ikuhelüga iuäp muud togahõlda kui:
, I a —." — Määre hal elik oigamine ja tänitämine pääle wo nõssi^
ja mis mo waene esä utel, tui teä tõsel pääwal Wõromaalt haiualt
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kodo tull, tood wõib imiembi mõtelda kui kirotõda. Ma esi iste aho
kõrwal pingi pääl ja undsi nuubsle kcstöõui. Külast oli meeste ja
naisterahwast, suuri ja wäikeisi, kokko joosknu; noo saisi ümbre ,>õõri,
ütli: „Wõi, armas Jummal! tea ik hiudä loolus!" ja püüse minno
waigistõda ; inne mo ikmine iks mugku lägüsi ja es lõpe nme, tu wasümüs tulli ja ma maqama ninu. Niisõmatc oll too edimäue aiss
egäpääwä itku külalt, uii et ma ette wõti, iuäp kunagi maa pääl uaarda.
J a too suure hädaga ma siski mõistse weel Wolsi: ma lääni too lugu
uii, et mul püss lats kogemata wallale ja weli tuffi finita ette. Tood
Wolsi ma peräst paraadi är oma csä ja Tartu Landrichti kohtu eeu. —
Ka wete mawssel sai weel iketus. Opetaija Holst utel mulle sääl:
„Stiii sinno edespidi pat taht wõrgutada, sis so ärawalet toele weri
hõigaku sinno õigelle teele tagasi!" Illos manitsus! oles ma teda urne
meelen vidänü!
10. juulil 1861. Täämbä jäll üts tähtsa päiw — mo suubumise päiw; täämba löunaigu saa ma •>•$ ojastaiga wauas. Muis ma
omma suubumise päiwä sis pöhenda? kas saija süwwen, kas wiiaa
juwwen? Ei, ma wõta püha tirä kätte ja loe Hiobi raamadu 3-dat
päätükkü
"
11. juulil 1861. „Ma kauuada ütsittdä omma hädtä, omma
wallu, ei tohi kellegi awaldõda. Kui wahepääl, uiu täämbägi, kurbus
Wäega suures paisus, sis lää ma uiu hullus, uiu meeletus — ma
heida põrmaudulle pikälbe, kata kassiga palge kinni, uuudsti kaugest
(ei jõwwa ega tohi kõwaste ikke) ja lase pisariil jooksta. S i s karga
jäll ruttu maast üles, mõse silma ja kuiwaba rätiga är. Pääletoo lää
walla ja ole jäll lahke ja rõõmus uiu muudki Wenuse — kurbus uiu
peoga pühit. Imelik rohi om i k m i n e ! . . . . "
12. juulil 1861. „Olgu pääle, et ma siin Narwaa lima ello
harinamada ole „uiu kala käiwa liiwa pääl," siski ma Wõist, tui ma
inne terwe olest, iks mehes ja tublis mehes päälegi saija, sest ma ole
hüwwi iuemiiste setka johtuuuu (parembat rnemiist ei ole maa pääl kai
Hahn*) om: täl om mgli sõa): nme mis ma siin oma haiguse, oma
murdunnn söämega taha tetti? Ole niu kärblane tõrwa seen. — Jah,
esst, mino esä! ma ole sino äraladonn poig, ole pahandus ilma pääl —
ei ole wäärt, et sino pojas nimetebäs!"
Hahn. praegune majade omani! ja Narwa linna gümnaasiumi aunlurator,
oli nfv Weihenbergi peremeestest, kellest tema kirjades fiitc* sõneleb.
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Rende sõnadega lõpeb 30 lhk. pääl Weitzenbergi „Ikulaul." Koit
elurõõm on lauliku südamest kadunud; ka luuletamise himu on kustunud.
Pääle aažta 1865 ci ole enam ühtegi laulu tema sulest ilmunud. Tema
terwis on küll wahel paranenud, aga ikka jälle kaebab ta eluwäsimnst.
„Niipalju ütlen: meist enam Eesti keele ja literawri parandajat ja
päästjat ei saa, see on liig hiljaks jäänud," kirjutab ta a. 1869 oma
sõbrale. „Minn kohta sünnib täiesti Heine laul:
„Surm ongi päris jahe öö
J a cln kibe, palaw töö.
Ju pime käes — ma unine;
Päew liiga teinud minule." (Egloni lõlge).
Tiisikus tegigi mehele liiga ja suigutas ta 4l»-dal eluaastal surma
sülle. Lootustest rikas rind puhkab põrmu põues. Aga haridusearmasws
ja selle najal sugurahwa parem elukord, millele ta tublisti hoogu annud,
wõitleb ja waitad edasi. DU tänatud! puhka rahus! Hingagu sinu
waim hariduse armastajate suguwendade pääl! Seda hüüab sinule
sinnst tundmata sugulase hääl järele, kelle parem soow oli, sind, „nnusiusesse jäänud Eesti luuletajat" weel kord mälestada.
G. М. f 12. VIII. 1899.

«Unustusesse jäänul» (kesii luuletaja" meeletuletaja ja sugulane Gustaw
Masik on paar »ädalat pärast nende ribade lirjutamift ise meist ootamata surma
läl'i lahlunud. Gustaw Alasil sündis 9. jaanuaril 187! Wastseliinas, õppi'? meie
ülikoolis 1893 aastast saadik usuteadust ja seisis parajasti lõpuctsami eel, tui surm.
tema noorele tbxlt \2. augustil 1899 õtsa tegi.
Albumi toimetus.
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BMA
ZAiugsepa Alzahini õpipoiss, üheksaaastane Wanka ©fyuforo, ci hei
D ^ D und jõuluööl mitte magama. Ta ootas ülewal, sunni pere*i v rahwas ja töölised hommikuMmalateemswsele läinud, wõttis siis
kapist tiudipoti ja sulepää, mille otsas roostetanud sulg, silus
kortsunud paberitükikese siledaks ja walmistas kirjutama. Enne tui ta
esimese tähe tallale asus, waatas ta paar korda kartlikult ukse ja alua
poole, piilus wiltu pühakuju pääle, mille mõlemal pool tormal liistudega täidetud riiulid feisiwad ja ohkas fügawasti. Paberitükile oli pingi
pääl laiale laotatud, kirjutaja ise pingi ees põlwili maas.
„Arinas wanaifake Konstantin Makaritsh!" kirjutas ta. „Wla
kirjutan Sulle kirja. Ша soowin Teile jõnlnks õnne ja kõike hääd
armsalt Taewaisalt. Mall ei ole enam ci isa ega emakest, aiuult sina
üksiuda oled mulle jäänud."
Ta vööris silmad tumeda atua poole, kus küüulakcsc leek wastu
Wirwendas, ja tema waimusilmade ette ilinus elawalt wanaifa >toustautiu Makaritshi kuju, kes ^hiioarjowi hcrraste juures ööwahina
teenis. See on wäike, kõlpt, aga wäga elaw (ы aastaue wauate,
alati naeratawa näoga ja joomisest tursuuud silmadega. Päew otsa
magab ta pereköögis ehk jutustab ja naljatab köögitüdrukutega, öösel
käib ta mõisa õuel edasi tagasi, suur lambauahka kasuka* ümber wõetud.
Tema taga sammnwad, pää norus, toana Kafhtanka ja Wjun. Wiimane on
wäga auukartliku ja sõbraliku loomuga koer, waatllb ülihästi oma iuiniese kui wõcra pääle armsa pilguga, oiuiueti ei ole kellelgi tema wastu
usaldust. Tema auupatliku ja alaudliku oleku taga waritseb jesuiitlik
kawalus. steegi ei saa uii hästi kui tema möödaminijale salaja ligincda ja tema jalast kinni hakata, jääkeldrisse pugeda ehk ta talupoega-
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bett samt warastada. Sagedasti on sellepärast ta jalaluu puruks
löödud, mitukorda teda puua tahetud, iga nädal korra poolsurnuks
pekstud, aga igakord pääsis ta eluga.
Praegu seisab wanaisa wististi majaukse ees, silmad külakiriku
poole pöördud, mille aknad heledasti püüetawad, ja naljatab perega.
Suured wiltsaapad jalas.
Ta lööb täsi kokku, wäriseb külma pärast, naerab ja nokib pea
toaneitsit, pea köögitüdrukut.
„(Ш me nuusuta kord tubakat?" küsib ta ja pistab tubakatoosi
naeste nina alla.
Need uuusutawad ja aewastawad. Wanaisa lõbus tuju tõuseb
töige kõrgemale tipule, ta naerab mis laginal ja hüüab:
„Oeru ära, ta on külge külmetanud!"
Ka koertele antakse tubakat nuusutada. Kashtauka hakkab aewastämä, tunneb ennast haawatud olema ja läheb kõrwale. Wjuu aga ei
taha auutuudmise pärast mitte aewastada, waid liputab aga saba. Ilm
on tore. ЩІ on waikne, läbipaistew ja karastaw. Öö on pime,
ommeti wõib terwet küla tema walgete katustega ja taewa poole tõuswate fuitsufammastega näha, niisama ärahärmatatud puid, lumehaugcsid.
Koik taewas ou lahkelt särawate tähtedega kaetud ja linnutee on nii
selge, nagu oleks teda enne pühi pestud ja lumega tüüritud
Vauta õhkas, lastis sule tindi sisse ja kirjutas edasi:
„Aga eila sain ma peksa. Meister wedas mind juuseid pidi õue
ja tagus mind, sen et nia tenia last kiigutades kogemata olin magama
jäänud, ^a minewal nädalal käskis meistri emand mind ühte heeringat
puhastada, mina hakkasin aga saba otsast pääle, siis ta wõttis heeringa
ja lõi temaga mulle wastu silmi. Sellid naerawad minu üle, saadawad
mind Viinapoodi wiina järele ja lasewad peremehe tagant kurkisid warastada, ja meister peksab aga jälle. Süüa ei saa mitte midagi. Homniikn wara antakse leiba, lõunaks tanguputru ja õhtuks ka leiba, aga
thee ja kapsad sööwad meistrirahwas ise. J a ma pean wöörnses
magama, kui aga laps uutab, ei maga ma sugugi, waid liigutan teda.
Armas walmisate! Cle mi armuline, wõta mind siit jälle ära koju,
külasse, ma ei wõi enam. . . . Ma langen sinu ette põlwili ja tahan
alati Jumalat paluda, wii mind aga siit ära, muidu pean ma surema. . . . "
Wänta suu tõmbas ennast wingale, ta pühkis mustunud käega
silmi ja hakkas uuutsuma.
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„Ma tahan sulle tttlmfat õeruda," kirjutas ta edafi, „ja Jumalat
paluda ja kui ma midagi teen, siis löö mnlb sandiks ja wigaseks. J a
ära karda, et ma kohta ei saa, ma tahan walitsejat Jumala keeli palllda, et ta mulle lubaks tema saapaid puhastada, ehk ma lähen Fedjta
asemele karjaseks. Nauaisate, armas walmisate, ma ei wõi enam, see
ou selge surm. Ma tahtsin jala külasse põgeneda, aga mull ei ole
saapaid ja ma kardaa külmetamist. Kui ma suureks saan, tahan ma
siud toita ja ei lase tedagi sulle liiga teha ja sured sa ära, lasen sinu
hinge eest palwet teha just nõndasama nagu ema Palageja eest."
„Moskwa on suur linn. Suured majad ja palju hobuseid, aga
lambaid ei ole siin ja koerad ei ole la karjad. Kirüus ci tohi mitte
laulda, aga lord nägin ma poeaknal kalaõnge ahe* nööriga kõigesuguste kalade tarwis ja wäga tallid, ou ka niisuguseid õngesid, mis
poole puudalist säga wõiwad kanda. Ja poodisid on leida, kus sõjariisto on nagn mõisaherrat, wist küll nii sada rubla tükk. . . Ja lihapoodides on tcdrcsid ja põldpüüsid ja jäuesid, aga kus neid lastakse,
seda müüjad ci ütle."

„Arwas wanaifake, kui sakstel jälle jõulupuu on kingitustega, siis
wõta minu tarwis ük* kullatud pähkel ja peida ta rohilisesa kastikesesse.
Palu seda Olga preililt, ütle, et see Waata tarwis ou."
Wänta ohkas kramplikult ja waatas jälle akna poole. Talle tuli
meele, kuida wanaisa alati herrastele metsast jõulupuud tooma № ja
ka tema ligi wõttis. Oh, see oli lõbus aeg! Wanaisa hoigas ja kuusil
hoigas ja Wanka hoigas la ühes. Enne kui wanaisa puud hallas raiuma,
suitsutas ta piipu, nuusutas tubakat ja pilkas külmast wärisejat W a a t a l . . .
Noored härmatanud kuused seisawad liikuwata ja ootawad, kes neist peab
surema. Äkitselt jookseb jänes noolekiirusel läbi metsa
Wanaisa hüüab:
„Pea, pea . . . . pe - a! Oh sa lühikese sabaga kurat!"
Maharaiutud kuuse wiis wanaisa herrastenmzasse, kas ta ära
ehiti . . . Kõige hoolsani selles töös oli preili Olga Ignatjcwna, kes
Wankale iseäranis armas oli. Mui Wänta ema Palageja weel elas
ja herraste juures toatüdrukuna teenis, andis Olga Ignatjewia Waatale
igasugu mainseasju ja õpetas teda igawuse pärast lugema, kirjutama,
kanni sajani arwusid üles ütlema ja isegi tantsima. Pärast ema surma
saadeti waenelaps Wanka perekööki wanaisa juure ja säält hiljem
Moskwasse kingsepa Aljahini juure . . . .
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„Tule, kallis wauaisake," kirjutas Vanka edasi, „ma palun sind
Kristuse pärast, wõta mind siit ära. Halasta minu, õnnetu waeselapse, pääle, muidu lööb mind igaüks, ja süüa tahan ma wäga ja mull
on hirm, nii et ma mitte ütelda ei wõi ja pean nutma. Hiljuti aga lõi
meister mulle liistuga paha, uii et ma kattusin ja waewalt toibusin.
Waewane on minu elu, raskem kui koeral . . . . Ja ma saadan palju
terwisid Aljonalc, joodikule kütile ja kutsarile, minu harmonikat aga ära
anna kellelegi. Sinu lapselaps Iwau Shukow, armas wanaisake, tule
ommeti warsti
"
Wanta Pani paberi, mille neli külge täis oliwad kirjutatud,
ümbriku sisse, mille ta cila ühe kopika eest ostnud . . . .
Ta mõtles
natuke järele, kastis siis sule tiudi sisse ja kirjutas adressi pääle:
Wauaisale külasse.
Siis sügas ta kukalt ja lisas wccl juure: „Konstantin Makaritsh."
Hääl meelel selle üle, et teda keegi ei olnud eksitanud, pani ta kübara Paha
ja jooksis uulitsale, särgiwäcl, ilma knube selga tõmbamata
Lihunikud, kellelt ta eila oli küsinud, ütlesiwad talle, et kirjad
postikasti tnlewad panna, sust nad wälja wõetakse ja kolme postihobusega ja joobnud postimeestega ja kõlisewate kuljuste saatusel
terwet maad mööda laiale weetakse. Ta jooksis knnni esimese kirjakastini
ja pistis kalli kirja läbi prao sisse . . . .
Magusate lootustega täidetud hiugas ta tund hiljem sügamas
unes . . .
Ta nägi ahjnst und. Ahju pääl istub wanaifa, ta märjad
jalad ripnwad üle ahjnääre alla ja ta loeb tema kirja köögitüdrukutele
eite . . . .
Ahju kõrwal luusib Wjun ümber ja liputab saba
Anton Tshcliowi järele

J. К.

11

Ristitud mets.
Järgmise kirjatöö kirjutaja on prohwessor

Kaarle Leopold Krohn.
Tema sündis Helsingis lehekuu 10. päewal 1863. Wanemad oliwad
tuntud prohwessor Julius Krohn ja Emma Sofia Nyberg.
Nende
pere oli üks esimestest haritud perekondadest,
kus rahwuslise
äratuse mõjul Soome keel kodukeeleks wõeti. Juba lapsest saadik
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sai Kaarle Krohn oma koduseinte wahel rahwuslise liikumise edenemist näha, kuida see liikumine wäiksest algusest nii wõimsaks kaswas,
et ta terwe Soome ühiskonna uuesti sünnitas. Oma isalt õppis ta ka seda,
et ainult usin ja wäsimata töö sihile wõib wiia. Aastal 1880 üliõplaseks
saades hakkas Kaarle Krohn esiwanematelt päritud agarusega õppimisest
kinni ja tarwitas juba sell ajal osa omast ajast rahwaluule korjamiseks,
mille ta isa uurimisetööd wõimsale edenemisele oliwad aidanud. Üliõplasena reisis Krohn suwel 1881 Wiena läänis (Arhangeli kubermangus),
a. 1882 Kajaani kihelkonnas ja a. 1883 Eestis. Filosoofia kandidaadi eksami
tegi Krohn a. 1883, mispääle ta oma uurimisepõlluks Soome folklore ehk
wanawarateaduse wõttis, kõige enne oma tähelepanemist rahwa muinasjuttude pääle juhtides. Neid käis ta rahwa keskel korjamas, talwel J884
Kesk-Põhjamaal, suwel Ida-Karjalas ja Annuses (Olonetsi kubermangus),
1885 a. talwel Põhja-Karjalas, Põhja-Sawos ning Põhja-Hämes ja suwel
Wermlandi soomlaste juures Rootsi ja Norra rajal. Kirjalisi aineid otsis
Krohn pääle selle wäljamaa raamatukogudest. Nende laiade uurimiste pääle
põhjenewa töö awaldas Krohn ülikooli wäitekirias a. 1888 nime all „Putkimuksia suomalaisten kansansatujen alalta" (Uurimised Soome rahwa muinasjuttude wallast), mis töö ka dotsentuuri saamiseks ülikoolis hääks kiideti.
Sellele tööle on suured teadusemehed palju tunnistusi annud, teda peab ka
uue uurimise wiisi poolest omas teaduseharus teed rajawaks pidama. Juba
enne seda oli Krohn a. 1886 trükki annud „Suomalaisia kansansatuja I.
Eläinsatuja" (Soome rahwa muinasjutud I. Elajajutud).
Samal ajal, kui Krohn päriselt Soome teaduse teenistusesse astus,
tabas teda raske löök: Julius Krohni wiis armuheitmata surm tema omakste
ja terwe rahwa ja maa suureks kurwastuseks siit ilmast ära. Waeseks
lapseks jäi Soome keeleteaduski ülikoolis. Päris keelemehed walmistasiwad
ennast parajasti hiljuti wabaks saanud Soome keele prohwessor! koha
wastu. Ei olnud kedagi, kes sell silmapilgul seda kohta täita oleks wõinud.
Asetäitjaks prohwessoras hakkas nüüd Krohn ja pidas seda ametit kolm
aastat, mis järele ta saatuse märguandmist tähele pannes ülikooli Soome
wõrdlewa rahwaluule dotsendiks jäi, mille aine erakorraliseks prohwessoriks teda jõulukuul 1898 nimetati. Ülikooli õpetajana on Krohni mõju suur
olnud: tema oskab noortsugu tööle waimustada ja igaleühele paraja tööpõllu anda. Selle pääle waatamata ei ole ta aga oma uurimisi unustanud.
A. 1889 ilmus muinasjuttude uurimiste järg „Tutkimuksia suomalaisten kansansatujen alalta 11." Isa järelejäänud tööd on ta kõige suurema auukartusega kõige wäiksemate asjadeni uuesti läbi katsunud ja trükki annud. 1894
ilmus „Suomen suvun pakanallinen jumalanpalvelus" (Soome soo paganaaegne jumalateenistus), milles Soome sugu rahwaste pühasid paiku, ebajumala kujusid, nõidasid ja ohwripreestrisi ning ohwrikombeid kirjeldatakse.
(Waata E. Ü. S. album IIL, 1 176—205.). 1897 t u n trükist ammu oodetud ja tarwiliseks tuntud „Suomalaisen kirjallisuuden vaiheet" (Soome kirjanduse saatused), mis raamat nii hästi teaduslist kui ka rahwuslist kirjandust rikastas, sest et ta ainukene täielikum töö sell põllul on. Selle aja
11*

164
sees on Krohn weel mõnda wäiksemat uurimise tööd awaldanud. Wäljamaalaste tarwis, kellel himu on ennast Soome folklore uurimisega tutwustada, on hääks abinõuuks „Histoire du traditionisme en Finlande I." (Soome
wanawara ajalugu I.) (La tradition IV. 1890) ja „Les collections folkloristes de la societe de litterature finnoise". 1891. (Soome kirjanduse seltsi
wanawara korjandused). Nimetame weel „Die geographische Verbreitung
einer nordischen Thiermärchenkette in Finland (Fennia III, 4) 1890 ja „Die
geographische Verbreitung estnischer Lieder". 1892. Wiimane töö on wälja
kaswanud Krohni laialistest rahwalaulude uurimistest. Uusi imestamisewäärilisi waateid awab see wäike kirjatükk ja näitab meile, kui tähtis osa
Eesti lauludel Soome laulude sündimises ja edenemises on olnud. Mõned
wäiksemad uurimised rahwaluule wallast on ajakirjas „Valvoja" ilmunud.
Meie asi ei ole Krohni ühiskondlisest tööst juttu teha. Nimetame ainult, et
temal ülikooli nooresoo kaswatajana ning Soome kirjanduse seltsi juhatajana paljudes üleüldistes ettewõtetes suur mõju on. Truu pere traditsionidele on ta ka agar karskuse mees.
Abielus on Krohn Helena Cleve'ga.
Dr. A. Niemi.
•»><••

kadrina õpetaja A. Knüpfferi rahwalaulude käsikirjakogus, mis weel tänapäew sisu rohkuse poolest uurija
imekspanemist äratab, leidub rahwalaul, mille sarnast
teist ühtegi wanemates Eesti rahwalauludekogudes ei
ole, nimelt laul: „Ristitud metsast"*). Uuemas kirjawiisis käib laul järgmiselt:
Kudres, Kudres, poisikene,
Kudres, Kudres, kuu sulane,
Kuu sulane, päewa poega,
Pille tütteri pidaja,
Malle tütteri magaja.
Magasid**) salu seessa,
Meie metsade wahele.
Siis hakkas salu häbimä,
Salu kannas kõrwemaiV.
*) Õpetatud Eesti Seltsi käsikirjadekogus: E. H. 62. VIII. n. 8.
**) Käsikirjas: m a g a d a .
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Otsitie ristijaida,
Ristijaida, kastijaida,
Salu pika piirajaida,
Meie metsa lõikajaida.
Toodi papid Paideesta,
Kösterid üle kiriku,
Meisterid üle mägede.
Ristitie, kastetie,
Salu pikka piiratie,
Meie metsa lõigatie.
Siis hakkas salu sinama,
Salu kannas kaswamaie,
Käod*) said pääle kukkumaie.
Wiimasel real selles laulus puudub, sest et teda harilikult lauluga: „Kolmest käost", koos lauldi, rööbasrida**),
mis umbes järgmiselt wõis kõlada:
Linnud sisse laulamaie.
Uuemates rahwalauludekogudes, iseäranis Dr. J. Hurti,
niisama ka õpetaja M. J. Eiseni ja teiste kogudes, on 21 selle laulu
teisendit üles kirjutatud. Nende teisendite abil on meil wõimalik
seda laulu teaduslikult uurida. Teisendite leiukohad on kõik
kaunis kitsas piirkonnas: kolm on pärit Kadrina kihelkonnast,
ja toma lähemast ümbrusest: Amblast neli, Wäiksest-Maarjast,
Wiru - Jaagupist ja Rakwerest igastühest üks, Jõhwist kaks,
llaljalast koguni kuus; pääle selle weel Palamusest üks ja
Kodawerest üks. Wiljandimaal Helme kihelkonnas on ka
sellest laulust üks tükikene kirja pandud, mis aga juba raske
ära tunda.
1.
->.
:l.
1.

Hurt

Eisen

J»

o#
:l.

»)

4.

Kadrina
»
»
Ambla
)5

„

„

„

I.
Il,
II.
II.

r.
10.

91
114.

46.

588.

14.

92.

„

7693
795»

"

10557

(K. Kleinmann, 1889. n. 2).
(E. Langsepp, 1889. n. 123).
(K. Kleinmann, 1895. n. 4).
(A. Pohla, 1888. n. 7).
(O. Hintzenberg, 1893. n. 19).
(
>.
„ n. 13).
(J. Ekemann, 1894. n. 3).

I Käsikirjas: K ä u t s a d .
**) Rööbasreaks laulus kutsutakse niisugune rida, mis eelminewa
rea mõtet teiste sõnadega kordab.
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Wäike-Maarja
Wiru-Jaagupi
Rakwere
Haljala

Weske, SoomeKirj.S.kop.
E. Kirj.S. 40.
1.
581.
Weske, Soome Kirj.S. kop.
1.
Hurt
I.
5.
94.

„
„
,.
„
„
Jõhwi

2.
3.
4.
5.
6.
1.

„
l'alamuse
Kodawere
Helme

2.

„
„
„
„
„
„

II.
II.
II.
III.
IV.
II.

„
II.
E.Kirj.S.40.
Hurt
II.
„
IV.

9.
38.
39.
2.
1.
1.
8.
4.
4.
3.

(J. Wehlmann, 1878. n. I. 5).
(J. M. Sommer 1878. n. 33).
(M. Weske, 1875, n - Ш- 73)(J. Einmann ja A. Langei, 1894.
n. 296).
348. (J. N , 1888. n. 20).
13г. (J. A. Rehberg, 1892. n. 6).
185.
„
1893. n. 25).
463. (J. Wabian, 1890. n. 67).
97. (K. Leetberg, 1888. n. 40).
322. (M. Ostrow ja O. Kallas, 1888.
n. 483).
727. (I. Petrowitsh, 1889. n. 3).
547. (J. R. Rezold, 1871. n. 5).
646. (J. Härms, 1887. n. 12).
56. (G. Habicht, т888. п. 27).

Juba paigad, kus laul üles kirjutati, annawad meile seletust
laulu sündimise kohta. Laulu tekkimise koht wõib ainult Järwaja Wirumaa piiril olla. Seda arwamist toetab weel Paide nimi,
kust preestris! tuuakse. Seda nime leiame pea kõigist teisenditest, ainult kahes on koha nimed teised, nimelt Haljala (1) ja
Kadrina (2) lauludes; ühes on Paide asemel Paadermaa, teises
toodakse „Riiast ristija". Kahes laulus on ka köstrite asukohad
nimepidi tähendatud: neid tuuakse „Jüri kirikust" ; kuid
sellepärast, et wiimased nimed üliharwa ette tulewad ja ka
mitte hästi wärsimõõdu alla ei taha painduda, wõime arwata,
et nendes lauludes alguskuju mitte alal ei ole hoitud.
Needsamad read määrawad meile ka laulu sündimise aja
ära: see wõib ainult ristiusu aeg olla (papid — ristijad), weel
lähemalt: Katoliku usu aeg, sest et siin eluta asjade pühitsetud
weega piserdamisest kõneldakse. Uuemast ajast on ehk mõte,
et pääle piserdamise weel metsa lõigatakse, kärbitakse, ehk see
rida küll harwa puudub; niisamati wõib ka rida: „meistrid
üle mägede", ehk sagedamine: „mölderid üle merede", uuema
aja lisandus olla, kui meil siin mitte ühe wanema, uuenenud
wormiga tegemist ei ole. Kolmes teisendis Haljalast seisab:
„ristijaida, kastajaida" kõrwal ja „salu pika piirajaida" asemel:
„tuusiaida, luusiaida" (Nr. 1 ja 6) ehk koguni „meier (!) metsa
arstijaida (Nr. 4)"; niisamuti ilmuwad ühes Haljala teisendis
„ristijad üle merede" (Nr. 2). Kuid need wormid on kitsast
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piirkonnast ja on üksikud, nõnda et neid esialgulisteks ei wõi
tunnistada.
Selle arwamise poolt, et laul ristiusu ajal on tekkinud,
räägib ka laulu kombeline põhjusaade: metsa warjus elatud
kõlbmata elu pärast hakkab mets kuiwama; „häbima" kõrwal
seisab rööbasreas harilikult „kolletama"; teda peab pühitsetud
wee piserdamise läbi puhastatama, et ta jälle hakkaks kaswama.
„Sinama" kõrwal tarwitatakse sagedamine „haljendama" wõi
„lööma lehte". Süüdlase nimi Kudres, harwemine Kudris
(Ambla i.), ehk Kudrus (Palamuse) seisab wististi sõnaga
„kudrustama" ühenduses. Näituseks wiimase ajasõna tarwitamisest trükime siin järgmise rahwalaulu Haljalast: *)
Kudrüstas isane tedre,
Kudrustas emane tedre :
Kuhu pean pesa tegema,
Kuhu pean munad munema,
Kuhu pojad audumaie ?
Paju on paksu, wett on palju,
Lepp on sirge ja sileda;
Kadakas kadalukene,
Mu meelest madalukene.

Senna pean pesa tegema,
Senna pean munad munema,
Senna pojad audumaie.
Pojad sulgije surewad,
Ebemesse ingastawad;
Siis saab patja Paawelile,
Teine patja Peeterile,
Kolmas saab koduje wiia,
Neljas neiu woodiie.

Ööhulkuja kohta sünnis on ka lisanimi „kuu sulane", mis
paljudes teisendites ette tuleb. Wähem kohane oleks lisanimi
„päewa poega", mida mõnes Kadrina, Ambla, Wäikse-Maarja
ja Wiru-Jaagupi laulus tarwitatakse. Kuid seda wõiks ehk
lihtsalt mõttesuguluse läbi seletada, sest need nimetused tulewad
üheskoos teistes lauludes mõnikord ette. Ühes Kadrina (2) ja
ühes Wiru-Jaagupi teisendis nimetatakse „Pille" tütre asemel
„Pilwe" tütart. Peab arwama, et see muudatus laulu üleskirjutaja kuulmise ehk arusaamatuse wiga on, sest et rööbasreas harilik nimi „Malle" jääb, ehk rikub „Alleks" muudetult
sõna hakatuse kokkukõla (Malle — magaja). Wähemalt ei taha
*) Hurt II. 46. 351. üles kirjutanud K. Roost, 1894. n - 5 2 - Wõrdle ka
sopase sisuga laulu Wäike-Maarjast (Hurt III. 23. 186., üles kirjutanud Rosenstrauch, 1895, n. 2.): „Widres, Widres . . . leitsin! Kudres, Kudres, kust sa
leitsid?" meie lauluga sellestsamast kihelkonnast: „Andres A., Widres W.,
Kudres K. j . n. e."
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mitte wõimalik olla selle haruldase wormi põhjal muinasusulist
ühendust päewa ehk kuu kui meheliku ja pilwe kui naeseliku
olemuse wahel wälja seletada. Meie laul on, nagu üks Kadrina
teisend (2) selgel sõnal tunnistab, lihtne „kiige laul", mida noored
tüdrukud kiigel laulsiwad.
Iseäranis tõmbawad weel meie tähelepanemist enese pääle
teisendid, mis Haljalast ja Jõhwist pärit on. Näituseks wõtame
siin ühe teisendi Nr. 3 Haljalast.
Kudres, Kadres kuu sulane,
Midres, Madres maa sulane,
Pille tütarde pidaja,
Anne laste armastaja,
Kaie laste kaelastaja,
Maie tütarde magaja.
Magasid salu seessa,
Meie metsa keskeella.
Siis hakkas salu häbima,
Meie metsa kuiwamaie.
Otsitie ristijaida,
Ristijaida, kastejaida,
Salu pika piirajaida,
Lehe laia leikajaida.
Toodi papid Paideesta,
Küsterid üle kiriku.

Ristitie meie metsa,
Ristitie, kastetie,
Ühiksella oinastella,
Ühe lamba poegadella;
Ei saanud salu sinama,
Meie metsa lehtendama,
Rohi ei maas ta tõusemaie,
Käod ei sisse kukkumaie.
Ristitie meie metsa j . n. e.
Ühiksella sõnnidella,
Ühe lehma poegadella;
Ei saanud salu sinama j . n.
Ristitie meie metsa j . n. e.
Ühiksella poissidella,
Ühe naese poegadella,
Siis saadi salu sinama i. n. e.
Arwamine, et metsa pühitsemise juures ühe ema 9 poega
ohwriks pidi toodama, tuleb ka weel ühes Haljala (1) teisendis
ette järgmisel kujul: „üheksalla Jürgidella, kümme naese poegidella." See lisandus on wist kommetest wõetud, mida kurjawaimude wahitud waranduse omandamise juures tarwitati.
„Kudrese" nime asemel seisab ühes Ambla (4) teisendis nimi
„Midres, Madres" ja Palamuse teisendis tarwitatakse „kuu sulase"
kõrwal ka „maa sulast." Naesterahwaste nimedest tarwitatakse,
nagu kõigis teistes Haljala teisendites, „Malle" asemel „Maie"; pääle
selle on neis „Pillega" algaw rida ümber muudetud: „leske neidude
lebaja". „Anne" ja „Kaie" on täiesti kogemata siia juhtunud
lisandused. — Jõhwi ja Haljala teisendite wahel on sugulus
selgesti tunda : „Maie— leske",salu ,,sigima" —,,sinama" asemel,
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nagu kõigis Haljala teisendites, ainult ülewalpool äratrükitud
teisend maha arwatud, mis nagu wahe pääl seisab. Haljalas
ettetulew lisandus on ka ühes Jõhwi teisendis olemas, kuid
üsna teistsugusel kujul: „rissitie — wiiella Wiru weella, kuuella
kõwa kiwella, kahe naise piimudella." Teise Jõhwi teisendi
trükime siin täielikult ära.
Utres, Kutres poisikene,
Maie tütare magaja,
Leske neidude lebaja,
Magas Maie tütarega,
Lebas leske neidudega,
Salussa salu seessa,
Meie metsa keskeella.
Säält hakkas salu häwima,
Meie metsa kuiwamaie,
Käod päälta kukkumasta,
Sirgud seesta laulamasta,
Kaikumast meri kajakad,
Meri hülged hüüdamasta:

Kust saab metsa ristijuida,
Ristijuida, kastajuida,
Salu pika piirajuida?
Toodi papid Paideesta,
Kesterid üle kiriku,
Meisterid üle merija;
Siis sai metsa rissitusta,
Rissitusta, kassetusta,
Siis hakkas salu sigima,
Salu põõsas kaswamaie,
Sirgud sisse laulamaie,
Käod pääle kukkumaie,
Kaikuma meri kajakad,
Mere hülged hüüdamaie.
Lindude laul ei ilmu siin mitte ainult kui kena lõpulisandus
metsa uue elustamise juure; ei, waid ta on ka juba hakatuses
metsa häwimisega ühendatud. Niihästi keele kui ka sisu poolest
on see uuendus puudulik, ka tuleb ta pea ainult sääl ette —
üks Haljala teisend (4) maha arwatud — kus üksainukene mõte
„käod — linnud" mitmekesiseks on tehtud, näituseks:
J õ h w i t e i s e n d (1).
Lehte puusta, rohtu maasta,
Sirgud seesta laulamasta,
Käod päälta kukkumasta,
Tiikumast meritihased,
Kaikumast meri kajakad,
Laulamasta laane linnud.

K a d r i n a t e i s e n d (2).

Härjad jäid aita ammumasta,
Käod seesta kukkumasta,
Linnud seesta laulemasta,
Oraw otsasta elamasta.
(Wõrdle Ambla (3), Palamuse
ja Kodawere teisendid).
Et merelinnud kui ka hülged üsna loomuwastaselt eelnimetatud teisendis ette tuuakse, see annab kindlat tunnistust selle üle, mida teed laul rahwa seas rändas, nimelt
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Järwa- ja Wirumaa piiridelt Wirumaa kaldale kunni Ingriar
maani (Kadrinas — Haljalas — Jõhwis). Wirumaalt on see laul
Soome keelses tõlkes koguni Ingriamaa õhtupoolsesse nurka
rännanud, kus ta juba kolm korda üles kirjutati. Laul käib
nõnda*).
Miks ei laula meiän linnut,
Miks ei kuku meiän käköset,
Pienet lintuset pesässä?
Marin tyttäret makasit,
Lesen tyttäret lepäsit
Sinisen salon sisässä,
Alla kuusen, koivikossa.
Siit' alkoi salo hävita,
Meiän metsa kuivaella,
Lehti puusta, ruoho maasta,
Käet kiistoin kukkumasta,
Linnut kaikki laulamasta.
Tuotiin pappi Paaritsasta,
Lukuherra Luumitsasta.
(a: Lukkari Luhun kylästä).
Ristittihin meiän metsa,
Ristittihin, kastettihin,
Yheksän pojan nimellä.
Siit' alkoi salo yletä,
Meiän metsa kasvaella,
Käet kiistoin kukkumahan,
Linnut kaikki laulamahan,
Pesimähän pienet linnut.

Miks ei laula meie linnud,
Miks ei kuku meie käod,
Wäiksed linnuksed pesassa?
Mari tüttared magasid,
Lese tüttared lebasid
Sinise salu seessa,
Alla kuuse kaasikussa.
Siis hakkas salu häwima,
Meie metsa kuiwamaie,
Lehte puusta, rohtu maasta,
Käod wõidu kukkumasta,
Linnud kõik aga laulemasta.
Toodi pappi Paaritsasta,
Luguherra Luumitsasta
(Ehk: Köster Luhu külasta).
Ristitie meie metsa,
Ristitie, kastetie,
Üheksma poja nimela.
Siis hakkas salu sigima,
Meie metsa kaswamaie,
Käod wõidu kukkumaie,
Linnud kõik aga laulamaie,
Pesitlema wäiksed linnud.

Et Soome keelne laulu worm Haljala ja Jõhwi poolt pärit
on, see on selge, seda ei ole tarwis tõendadagi. Siin teeme
wäikese tähenduse ainult selle kohta, et Soome wormilises
laulus süüdlane kui ka süütegu puuduwad. Arwatawasti on
see mõte ka Soome lauludes olemas olnud ja päälegi ilma

*) A. Törneroos n. 272 b, teisendid: A. Törneroos n.'272 a,.
(wõrdle Kanteletar III. n. 137.) ja J. Länkelä III. n. 8.
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kahtlemata, sest ühes teises Õhtu-Ingri laulus tuleb seesama
nimi „Midroi Kudroi poissikainen" ette*).
Lõpuks wõime weel meele tuletada, et laulu „Ristitud
mets" sündimise kohal, Järwa- ja Wirumaa piiril, weel üks
teine sarnane laul üles on kirjutatud. Wiimane on wormi
poolest esimesest palju uuem, sisu poolest on nad ühesugused. Üles on nad kirjutatud Amblas ja Kadrinas**).
Laulja ise, waene tütarlaps, elustab häwitatud, päratuks jäänud
metsa oma laulu läbi ja mets hakkab uuesti kaswama.
Koik metsad mehida täide,
Körwed täide kõndijaida,
Laaned laua leikajaida.
Hakkas metsa hallitama,
Seest aga metsa seenetama,
Pealt aga metsa päiwi tarna ;
Käod läksid seesta kukkumasta,
Peasud pealta lendamasta,
Seest läks siidi linnukene,
Wahelt läks Rootsi wärbelane.
Otsiti ja katsutie,
Otsiti Orina waliad, ***)
Katsuti Karinu waliad, ***)
Pillatie Piibe waliad, ****)
Raisatie Raigu waliad. ****)

Ei leind metsa luulijada,
Luulijada, laulijada,
Sõna kolme kostijada.
Wiidi minda wäesta lasta,,
Wiidi metsa luulemaie,
Luulemaie, laulemaie,
Sõna kolme kostemaie.
Hakkas metsa haljendama,
Seest aga metsa sinama,
Pealt aga metsa punama.
Käod tulid sisse kukkumaie,
Peasud peale lendamaie,
Sisse siidi linnukesed,
Wahele Rootsi wärbelased,
Ilus metsa, haljas metsa!

Lõpuks on minu kohus Eesti rahwalaulude korjajatele
oma tänu ja auutundmust awaldada, sest ainult nende läbi oli
minule see uurimine wõimalik. Teist sarnast sündmust ajaloos
ei tunne meie mitte, et tuhandad mehed ja naesed rahwa seast
ise tõutawad, et oma esiwanemate waimuwarandust unustuse
hõlmast päästa! Tehku nad wäsimata oma tööd edasi, kunni
iga nurk hästi hoolsasti läbi on otsitud. Mõne korjaja südames
*) W . Porkka, Soikkolast, III. n. 376.
**) Eisen 7728 (Ekemann, 1893, n. 10) ja Hurt I. 1.78 (K. Kleinmann
1888, n. 63).
***) Järwa-Jaanis.
*•**) Koerus. Otsimine mitmest paigast tuleb küll ka alguslauludes,
ette (Jõhwi nr. 1 ja Palamuse), aga on sinna teistest lauludest laenatud.
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pesitab ilmaaegne kartus, et nad korjawad ehk wahest seda,
mis juba teised kord on üles kirjutanud. Laulu teisendid ongi
need, mis laulu teadusliku uurimise wõimalikuks teewad. On
ainult kaks ehk kolm teisendit, siis ei ole weel midagi pääle
hakata, on aga neid kakskümmend, siis wõib juba uurimist
Wäikesel mõedul ette wõtta, nagu selle laulu juures näha oli.
Kui täielikult aga wõib siis uurija töötada, kui teisendid koguni,
nagu Salme laulul, umbes 250 — igast maanurgast, kus Eesti
laul kõlab, on kogutud. „Waeselapse laulul ema haual" on
umbes 500 teisendit! Niisuguse materjaali rohkuse abil on
uurijal wõimalik teada saada, kui laialt laul tuttaw oli, jah,
uurija wõib ka laulu esialguse wormi, täienemise, saamise koha
ja saamise aja kindlasti ära määrata. Nii suurt wanaluule materjaali
rohkust ei ole mitte ühelgi rahwal teadusele pakkuda, kui
praegu eestlastel on. Tänuliku teaduse meeles on Eesti rahwa,
kui ka tema rahwaluule korjajate nimed unustamata.
K. K.

•4ЛН

Wanaema.
Õige inimese elu on tui wägew jutlus,
täis äratust ja ülcudawat w õ i m u . . .
J a tema surm?!

i anaema oli wäga haige.
Tohtriproua Stende! liikus kui waim läbi tubade, et
tema jalaastuitiistki kuulda ei olnud.
Tohter ise aga küsis koju jõudes juba trepi päält:
„Kas halwem?!"
„Ühetaoliue!" oli proua Kuuigunda wastus.
Mõlemad läksiwad ettewaatlikult haigctoa poole, kus Liesbet ema
asemel walwamas oli.
Warsti tuliwad uad kikiwarwul tagasi — wanaema magas ikka weel.
Wanaema haigus rnsus raskesti Dr. Stcndeli maja pääl. Koik
elawus ja rõõm, mis siin muidu walitseuud, oli kadunud, et rõhutud
olekule maad anda.
Sest see oli üks neist haruldastest perekoudadest, kus wäimees
oma abikaasa emale tõsiseks pojaks oli: wanaema oli terwe perekonna
pää, kes ainult armastuse waral walitses.
Tohter teadis harilikult lõunalaual teadusepõllult, ilmaelust ehk oma
laialisest tööpiirkonnad ikka midagi hnwitawatjutnstada — küll nalja, küll tõe
kujul. Sellepärast ootas ka uoor kui waua löuuatuudi täieliku igatsusega.
Täna aga istns tohter waikides oma koha pääl. Toitki ei
maitsnud temale mitte — rõõmsast kõnest ei wõinnd juttugi olla.
Ja tohtriproua, kelle silmad muidu igale lapsele wastn naeratafiwad, waatas tuimalt oma ette, nagu ei hooliks tema sellest ühtigi, kas
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Wäike Haus oma kaelrätiku ära tilgutaks wõi mitte, ehk kas Selma weel
suppi soowiks wõi mitte. Karl aga ei mäletanud millalgi uäinud olewat,
et ema nägu nii tõsine ja kurb wõib olla. Tema meelest oli see päris
imelik, et ema hääl ikka weel nii hellasti kõlas, kui ta wiimaks üle
laua waadates hüüdis:
„Lapsed, kas weel soowite?"
„Aituma!" tuli Karlil, kõige wanemal, nagu tahtmata suust.
„Aituma!" hüüdsiwad ka teised.
Imelik, ema ei pannud sellest täna suuremat tähelegi, waid heitis
pikaldase pilgu tühja koha poole, kus muidu wanaema oma suurel leentoolil oli istnnnd. Muidu oli ta ommeti ikka pääle sööki üles tõusnud,
laste juure astunud, sellele, kelle käes söögipalwe kord oli, käed hellalt
õladele pannud ja julgustades hüüdnud: „Palu, laps!" Täna aga ei
tõusnud ema mitte üles, ehk wäikeste pilgud küll tema pääl wiibisiwad.
Ema silmad waatasiwad ühtesoodu tõsiselt kaugusesse, nagu oleks säält
midagi kardetawat lähemale tulemas.
Isa aga seisis käsipõsekil ja waatas üksisilmi just sinna üles nurka,
kus enne wana tunuikell oli seisnud, mis nüüd wasta ust teise seiaa
oli seatud.
Karlil kipitas soua keele pääl, et küsida, mis isal ja emal wiga,
aga nende iseäralik olek sundis teda waikima.
Sääl käis temal järsku pääst läbi:
Wanaema on ju haige . , .
J a , wanaema on haige: selle pärast ei tule ema mitte laste
poole, ei pane kellelegi käsi hellasti õlale, ei ütle ka ühelegi — palu laps!
J a Karl pani käed kokku, ajas ennast kartlikult üles ja palus warisewa häälega:
„Tänage Issandat, sest tema on hää, ja tema heldus kestab igawesti.
Tema teeb lahti omad helded käed ja täidab kõik, mis elab, hää
meelega . . . Armas Jumal, tee ka meie armas wanaema terweks!"
„Aamen!" ütles isa rõhuga, tõusis üles, astus Karli juure, pani
tall käe pää pääle, kummardas sügawasti tema üle, andis poisikese õtsaesisele suud ja ütles tasa:
„ S a oled hää poiss, Karl!"
J a üks pisar weeres üle isa habeme ja kukkus poisikese õhkcwale
palgele. See wõttis isa käe ja suuteles teda, nagu iga kord söögi järele.
Miks isa silmast pisar tema õhkcwale näole oli langenud, ei
mõistnud tema mitte.
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Õhtupoolel tuliwad üleaedsed ja muud tuttawad kuulama, kuidas
wanaema terwis ou.
Seemeri pekriemand tahtis weel wana õhu pääle ise järele waadata,
kas wanaema wahest mõnda iseäralikku suutäit ei himustaks:
„Eks haigetel ju wahest ka mõuda soowi ole!"
Aga Dr. Steudel seletas Seemeri tädile, et wanake liig nõrk on,
kõnelemine paneks temal rinna pääle.
„Oh sa helde ajake, tohtri herra, ei ta siis wist küll enam kaua
ei ela?" hädaldas wana emandakene ja pühkis silmist pisaraid.
„Ta ei saa wist tänasest ööst enam üle!" kostis tohter kurwalt.
„ S a kallis ajake, kui pea see terwis ja jõud kaob!" kurtis Seemeri
emand. „Alles paari nädala eest käis prohwessoriproua weel oma
jalaga kirikus, ja nüüd ei saa wiimaks tänasest ööstki üle! Kuidas ta
ikka nii kärmas oli liikuma! J a see armas kõne, iga sõna kui kuld, ja
selge kui hallikawcsi . . . ."
„Juba oli Seemeri tädi trepist alla jõudmas, kui ta weel kord
ümber pööras ja ülespoole hüüdis:
„Tohtri herra, kui peaks kurb tuunike kätte jõudma, mida Jumal
hoidku — wahest saadate üle uulitsa meie poole? Tahaksin ommeti
kordki weel prohwessoriproua selgesse silmakesesse waadata."
„Kui wõimalik, küll ikka!" ütles tohter tasa, kuua waua naesterahwa osawõtlik meel temal südant liigutas.
Ahne tähelepanemisega oli Karl seda kõnet kuulanud.
Nii raske oti siis' wanaema haigus . . .
Seemeri emand ei olnud mitte ainuke, kes prohwessoriproua
terwise järele küsiiuas käis: õhtupoole jooksul tn li weel wäga palju
iuimesi, kes wanaema haigusest oliwad knuluud. Sääl oli rikkaid ja
suuri uing palju linna esimeste ringkondade liikmeid, aga enam oli weel
Waeseid ja wäikseid, päratuid ja armetuid.
Nemad kõik aga tuliwad oma südame kihutusel.
J a mis muud põhjust oleks neil olnudki elatanud uaesterahwa
terwise järele kuulama tõtata, kellel ei olnud suurt raharikkust, ei wägewust
ega wõimu awalikus elus, ei suuri mõjukondi, ei wägewaid omakseid!
Kuidas oli aga wauacma uendc kõikide poolt nii suurt lugupidamist ja osawõtmist wõitnud?
Kuidas oli tema kõikide südametesse pääsnud?
Missugune oli see tee, mis sinna wiinud?
See oli tegeliku armastuse, tõsise häätegemise, õiglase wagaduse t e e . . .
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Üks esimestest, kes Secmeri emanda äramineku järele tohtriinajasse
ilmus, oli õpetajaproua oma Hildaga.
Kui fee kuulis, et prohwessoriproua warsti, wõib olla weel täna,
surma läbi peab lahkuma, siis hakkas ta ägedasti nuutsuma.
Seda kuuldes läks ka Karli süda nii haledaks, et ta nuttu enam
tagasi ei suutnud hoida.
Hiljukesi puges poisikeue haigetuppa, kus ema wanaemale kord
külma wett andis, kord tilka piima pakkus, kord temale jälle tilgakestki
karastawat joomaaega pakkus.
Haige pistis waewalt huuled pakutud karastuse klaasi külge —
tema süda ei wõtnud enam ühtigi wastn.
Oo, kuidas oli see armas nägu, mis sügawatest kortsudest hoolimata ikka uii ilus ja kallis olnud, uüüd ära lõpnud. Küll waatasiwad
tema silmad weel endises selguses, aga nemad oliwad wäsiuud.
Kõike seda nägi Karl kõrwalt waadates. Kui ta seda silmauud,
läks tema hale meel weel suuremaks.
Poisike istus haigewoodi jalutse taha, wõttis woodi tulbast kahe
käega kinni, toetas pääkese wastn külma lauda ja uuttis ärdasti, nuttis

kõigest südamest. . .
Ehk ta ennast küll oli katsunud wagusi hoida, wanaema oli oma
lapselapse uuutsumise hoogusid ommeti kuulnud ja küsis warsti walwawalt
tütrelt:
„Kes sääl nntab, l a p s ? "
„Karl on sääl, emakene!"
„Karl, lapsekene, miks sina nutad? Tule siia, poisikeue!"
Waewaga ajas poisikene end üles. Silniad oliwad temal alles
täis wett, kui ta wanaema woodi ette astus.
Wnuaema sirutas kuiwauud käckese poisikese poole, pani ta lapselapsele pää pääle ja ütles pikkamisi:
„Karl, hää laps, sina oled ju täna minu eest paluuud . . ."
Karl aga ei saauud mitte sõnagi suust, waid hakkas suure häälega
nutma.
„Ära nuta, lapsekene," ütles haige poisikesel juusid silitades,
„mina saan warsti terweks!"
„Ei. . . wanaema. . . isa ütles, S i n a . . . ei elawat. . ." Nutt
läks kaugemaks ja lämmatas poisikesel hääle ära. Ta langes woodi ette
põlwili, wõttis oma lapsekäekestega wanaema käest kinni ja suuteles seda
südamest, kuua silmist palawad pisarad woolasiwad ja seda kastsiwad.

„Jah, lapsekeue, ei ma siin küll enam kaua ei ela. Aga ma
lähen taewase I s a juure ja saan sääl täiesti terweks. J a siis ma
saan säält teid kõiki alati nägema ja tahan Taewaisa paluda, et tema
teid kõiki hoiaks ja kaitseks ja et sinul süda ikka hääks jääks . . . "
Karl ei suutnud oma nutust mitte wõitu saada, waid see ähwaroas weel ägedamaks minna.
Sääl tuli isa, wõttis poisikese oma käte pääle, wiis ta teise tuppa
woodi pääle ja ütles temale waigistaks, et nutt peab maha jääma,
sest see ei ole wanaemale mitte hää.
Poisikene vööris ennast kummuli, et tema nutu häält ei kuuldaks.
Ta nuttis edasi, et hää wanaema mitte enam tänasest ööstki üle ei ela.
Wiimaks tegi wäsimus ta rahulikumaks. Raske uni wõttis ta
oma hõlma.
Kui Karl üles ärkas, oli juba õhtu.
Weel palju teisi tuttawaid oli wanaema terwise järele kuulamas
käinud, kuid ükski ei olnud haigetuppa saanud, sest tohter Stendel oli
kõikidele seletanud, et haigel wäga raske on.
Wiimaks tuli ka Martinist onu.
Temale läks tohtriproua wastu. Sest tohter ise wälwas nüüd
haige juures.
Lastele oli isa ütelnud, et nad haigetoast eemale jääksiwad ja
hästi wagusi oleksiwad, sest wanaema tahaks natuke puhata.
Ema ja Martinist onu kõuelesiwad wanaema haiguse järjest sosinal.
Wäikesed jäärikesed aga asusiwad auu põlwedele: wäike Haus
waatles õhtupäikese säral säteudawat kuldset uuriketti, Selmakeue
hoidis pahema kaega onn kaelast kinni, et parema käega teise habet
siluda, siit ühte tutti wälja wenitada, säält teist tagasi tõrjuda. Karl
aga istus wagusi wanaema jalgjärjel, et wahete wahel haigetoa läwe
poole piilnda.
Kui ema teise tuppa sai tönrnd, jäi Martiuist ouu sügawasse mõttesse.
Korraga käis tema tõsisest näost nagu rõõmus läige üle. J a ta
ütles tasase häälega:
„Lapsed, teile jääb küll palju arusaamatuks, aga kas tafyak, ma
jutustan teile ühe tõesti sündinud loo, mida Karl õieti saab mõistma,
kni tema kord suureks meheks saab."
„Tahame, jutusta, onn!" kilkasiwad kõik nagn ühest snnst.
Isa pitk tuju ilmus läwele. Ta ähwardas sõrmega ja pani siis
käe suu ette, nagu tahaks ta ütelda, et lapsed wait peaksiwad olema.
12
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Km ta onu Martini nägi, nikutas ta sõbralikult pääga ja tähendas
käega, et teine istuma peaks jäänia.
Kõik jäi jälle waikseks.
Ja onu Martin algas tasase, madala häälega:
*
Tartu Iaani-kiriku abiõpetaja Kassier oli alles noor mees.
Temast peeti aga palju luga. Ta oli wali sõnale ja walmis teole.
Ühel ilusal kewadesel päewal tuli õpetaja koguni tõsise näoga
kodu. Trepist ülesse astudes oli temal jalaastumiue palju tüsedam,
kui muidu; tema sammud nagu salwanwad astmetesse.
„Mis Snll wiga on, Gustaw?" küsis ema suuri kopp-prilla silma
eest wõttes ja sukawardaid käest ära pannes. „Sull ei ole ju silda
kodus ühtigi," lisas ta pool ualjatades juure.
„Ei ole, ema!" ütles õpetaja ning hakkas, käed selja pääl, edasi
tagasi käima.
„See teeb meele haigeks, kui uäed, kuida mõni
asi koguni halb on, mis ommeti parem wõiks olla.
Olin Tähtwere
uulitsas. Tahtsin waadata, kuidas waual Hechcli emaudal käsi käiks..."
„Ta waeue wist koguui otsas?" hüüdis ema wahele ja mähkis
lõnga warraste ümber, et uad töökorralt ouia tahtmist mööda ära ei
saaks tulla.
Õpetaja jäi silmapilguks ema ette seisatama ja ütles nagu teise
sõnu kinnitades:
„Üsna minekul. 5tuid rõõmus ja rahul on ta ka uüüd, uagu ikka...
Ära tulles näen hoowi Pääl kolm poisikest liiwa pääl püherdamas,
riidehilbnd purule katkenud, uäod mustad tui kaarnapoegadel, põsed aga
koguui kokku waonud. Ainult suured hallid silmad oliwad wecl ilusad.
Kelle need lapsed on? küsiu kojamehelt, kes pühapäewa ette õuet
hakkas kasima.
„„Ah, need on wa' Lepiku Auna lapsed, õpetaja herra!"" wastab
ta. „„Ema ueil koguui raisus. Lõõskab ümber.
Lapsed aga jooksewad koristamata ja katmata oma pääd. Mõnikord peawad Päewad otsa nälgagi kannatama.
Mis inimesed neist scdawiisi küll peawad saama!
Käseb mind ja Eewat ikka teiste järele waadata. Tüdrukukeue
on ka rohkem meie juures.
Aga mis sa poisitühipaljastcga teed? Eucselgi ulualuue kitsas.
J a wõi leiwapalukesegagi nüüdsel ajal hõlbus asi on!
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Ema aga pillab tühiste asjade pääle jälle kõik ära, mis ta saab.
J a mis ta nüüd enam suuremat saabki!
Enne, kui nad mehega weel auusate iuimeste wiisi elasiwad, käis

neil käsi wäga hästi.
Nüüd aga on mõlemad ülekäte läiuud. Lepik ise juba mitu aastat
siit maaltki kadunud. Olewat Peetcrburis. Miue wõta seesuguste elu kinni.
Auua teeb ka itta weel õmblusetööd, aga kes seesuguste käest
uüüd midagi läheb ostma. — Kõige rohkem kahju aga on lastest, õpetaja
herra! Mis nemad wäetikesed wanemate süüde wasta wõiwad parata?""
Õpetaja oli juba ammu jälle edasi tagasi hakanud käima. Nüüd
jäi ta ema ette seisma, nagu wastust ootama kojamehe küsimise pääle.
„Sääl on ju õige paha lugu, Gustel," ütles ema ja pani sukakorwi kõrwale.
„Pahem aga weel on see, et mina, waene abiõpetaja, sääl midagi
ci suuda teha ega aidata."
„Küllap aegamööda ka ikka nõuu leiad.
Nüüd aga oled Ea rändamisest wist üsna wäsinud, lõuua ootab
juba ammu. Sinu jutu ajal ei panuud seda tähelegi. . . Läheme,
küllap nõu ehk pärast iseenesestki tuleb!"
Läksiwad. J a nõu tuli.
„Kas tead," ütles ema oma suppi lõpetades, „kõige ette asi, kui
S a selle loo pärast prohwessoriproua llulerbachiga kõneled. Tema on
ju ikka walmis aitama, kus abi waja!"
„Et ma mitte ennemalt selle pääle ei mõtelnud, ema!" hüüdis
õpetaja lusikat kõlisedes taldreku pääle paues.
Laupäewa pääle lõunat, tui iga õpetaja äritatult toas edasi
tagasi käib, siin läbemata ühte raamatusse waatab, sääl suure rutuga
teist sorib, et järele waadata, kus kohal see ehk teine sõna seisab,
mis fee eht teine õpetatud mees selle kirjasõna kohta ütelnud ehk
mõtelnud — sellel kallil tööajal wõttis õpetaja Keissler ülikuue ja kübara,
hüüdis emale „jällenägemisenil" ja läks prohwessoriproua Unterbachi jutule.
„Kallikene," hüüdis prohwessoriproua, kui õpetaja ilma pikema
sissejuhatuseta ära oli jutustanud, miks ta proua Hildeguuda palmile
winud, „sääl on ju terwe mere täis wiletsust, kuhu minu wäheue jõud
nagu wäikene tilgakene wett ära kaob. Ei, sääl peawad wõimutamad
iuimesed appi tulema. Nõuu peab aga ikka leidma, sest kas need ilmasüüta lapsekesed siis wanemate eksimiste pärast hukka peawad minema?"
12*
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Prõua Hildegunda tahtis fcda wiletsust oma silmaga weel järele
waadata ja uii palju abi muretseda, kui esimese häda kustutamiseks
waja läheks. Pärast katsub ta ka weel oma tuttawatega kõucleda, kellel
aitamiseks rohkem jõudu.
Õpetaja jättis esimese abi tarwis ka enese poolt paar rubla Hildegunda proua kätte ja lahkus suure hää meelega. Prohwcssoriproua
aga otsis käsikambri wõtme, et laste pesu ja riideid läbi waatama
hakata, kas säält mõnda kulunud ehk waikseks jääuud hilbukest näppu
ei puuduks, mis Lepiku Auua lastele weel sünniks kanda.
Ja ta ikka leidis.
Kui ta suure sületäie riietega kesktuppa tuli, kus lapsed suuremast
Wäiksemani oma asjadega ametis oliwad, tegi Lekfi suured silmad ja
küsis imestades, kas ema siis nüüd laupäewa õhtu weel pesu kohendama hakata?
„Ei, Leksi," tuli wastuseks, „ueed ou wanad hilbud, mis meie
killalastele wiime, kellel pühapäewaks midagi selga pole panna."
„Aga kulla õde", hüüdis Alma tädi, kes jutukõmina Pääle teisest
toast ka jaole tulnud, „ueed pole ju kellegi wauad hilbud! See siin
on ju Matsi kuub, mis temal talwe igapäew kauda oli. Ja see siin
on jälle Leksi pool-uus ülikond, mis temal ainult uatuke wäikeseks on
jäänud. Matsile saaks sellest ju missugune ilus munder! Kellele sa
nad jälle ära tahad jagada?"
Prõua Hildcgnnda pidi oma mehe õele asja täiesti ära seletama.
Alina tädi oli küll üsua hää inimene, aga wennanaese! oli tema
meelest ommeti liig lahtine käsi. Sellepärast ta nüüdki ka wastu sõitles:
„Kulla hiug, Siua tahad ikka kõike ilma soojaks kütta, aga iseennast ja oma lapsi ei tohi ommeti paljaks teha! Ega sa jn mõni
miljoni omanik ei ole, et sa iga hädalise juure ikka täie kätega lähed."
„Sellest pole ju juttugi", ütles prohwesforiproua ja hakkas pesu
tükikesi kimbuks kokku seadma. „Kui ueil waestel lastel esimest hädagi
saaks wähendada! Küllap Jumal meid ka ikka edasi aitab."
Alma tädi aga ei annud paigastki järele, waid sõnas jälle:
„Olgn nüüd pääle häda suur, aga ega need lapsed weel õtsa saa,
kui uad homseni oma endistesse hilpndesse jääwad. Kui sa täna neile
ainult mõne natukese ühes saad wõtta, on juba küllalt hää. Eks homme
jälle näe, mis edasi saab!"
„Olgu siis, Alma", ütles prohwesforiproua teisele järele audes,
„teeme u i i ! Täua ou laupäewane päew, ma wõtan ainult mõne
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natukese puhast pesu kaasa, et wäikesed jäärid mitte oma mustades
hilpudes pessa ei pruugiks tükkida. Leksi wõib miuuga kaasa tulla ja
wäikese korwi toidupoolisega ühes wõtta. Siua aga wõta Gundaga
minu hall ülikuub — ta on ju mulle liig raske ja soe, uiug luituma
on ta ta juba lööuud. Sellest lõikad wäikestele ülikonnad Wälja, et uad
kui mudelid wõiwad käia. Leksi riided aga jäägu siis pääle müa poistele
pidada."
Selle wastu ci olnud ka Alma tädil midagi ütelda. —
Warsti oli leiwakorw täidetud, pesuktmp ilusti kokku köidetud.
Prohwessoriproua pistis koguni puhta käterätiku ja tüki seepi pesu
hulka, et tarwitusc korral ka wälise mustuse kallale asuda.
Leksi meelest oli see käik üsna imelik, aga ühtlasi oli ta ta uhke,
et ema teda kaasa lubas wõtta — waestele lastele abi andma. Nagu
mõni asjamees wõttis ta korwi toredasti käewaugu.
Kuid missugused uad ise küll peaksiwad olema, need elawalt
surnud wanemate lapsed?
Kui sa Koolitare wiimasest otsast Karjamaa, Lõhmuse ehk Jaama,
wõi ka mõnele muule tänawalc pöörates õuewärawaast mööda minnes
kura silmagagi one läbed waadata, missugnsed need poripätsitegijad
ning kitse- Wõi katskimängitajad on, siis tead ka, mis laadi need
Tähkwere liiwakaewajad oliwad.
Kui prohwessoriproua õuewärawast sisse tulles tundmata inimese
wiisi otsides ümber waatas, kuhu tema tee edasi läheks, silmas ta tagumifes õuenurgas kahte räbalas poisikest, kes suure karu kallal ametis
oliwad.
Nad püüdsiwad teda püsti ajada, aga jõud oli liig wähcue.
Aiuult riuna kõrgusele saiwad nad teist upitada, kõrgemale aga ei
tõusuud ta meeletu paigastki.
Praegn kukkur ta jälle mnrtsatades maha ja wistas wäiksema
jõmpsika ühes knkerpalli:
„Saadanas?" kirus wäikene mees pitkamisi jälle pukki ajades.
Suurem aga paui lagiual naerma, kui ta wäikest wenda nii täiest
südamest turja kuulis hukkama.
„Arthur," hüüdis ta, „kas õn pitk oli?"
„Lapsed," hüüdis nüüd prohwessoriproua, kes juba küllalt oli
näinud ja kuuluud, „tulge uatute siiapoole!"
See oli wäikestele taru upitajatele kogum ootamata.
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Arthur ci saanud enam aega oma kurja sõnagi wälja ütelda, waid
rabas suure rutuga oma uina särgikäisessc ära pühkida. J a siis hakkas
ta pikkamööda Adolfile järele hiiluma, kes kartlikult prohwessoriprouale
ligines. T a ei läinud mitte nõnda, nagu laps wahest hääle küla-tädile
wastu ruttab. Paremat külge ette hoides uihkus ta nagu koerakutsikas
pool põiki edasi ja jäi, pääd parema õla poole pöördes, kõõrdis silmadega
prohwcssoriproua õtsa wahtima. Oma mustad käekesed paui wäikene
mees nagu warjates selja Pääle.
Arthur aga seadis enuast uagu warju otsides teise selja taha,
pistis kura käe esimese sõrme suhu ja hakkas seda noort saksa proua
kõrwal, kellel suur kõrw käewarres, uudishimulikult uurima. —
Harjumata inimestesse oleksiwad need musta näoga poisikesed oma
Wõeriti waatega halwasti wõinud mõjuda, proua Hildeguuda aga teadis,
ei poisikesed pelglikud, harjumata, wõeraste inimeste wasta arad oliwad.
Nende näojooned oliwad üsna kenad, ja sinakad silmab awaldasiwad niipalju usaldawat uudishimu, et prohwessoriproua hääl weel
pehmemaks muutus, kui ta küsis:
„Ütelge, kullakesed, kas teie olete Lepiku Auna lapsed?"
„Meie jah!" kostis Adolf, ja Archur kinnitas tõelikult:
„Äceic mamma lapsed jah!"
„Aga kus teie siis elate?
„Siia, külaproua!" kilkas Adolf juba üsna julgelt ja jooksis
kergesti maja läwe poole, tuua ta ise üle õla wõeraste poole willsatades
tagasi püüdis waadata. . .
Kojamees Aadu ja tema uacue Eewa, kelle juures wäikene Minni
ja Martin oliwad, lõiwad kahte kätt kokku, et prohwessoriproua wäikestele uälgijatelc nit palju toiduasju ning kehakatet kaasa toonud.
Neil lihtsail inimestel tuli päris wesi silma, kui uad jutustama
hakkasiwad, kuida need wäikesed aukussilmi lapsekcsed päewad õtsa
pooluälgis, koristamata ja katmata on pidanud turima, kuida uad
ilma isa hooleta ja ema armuta elu esimesed aastad wilelsuses uiööda
on pidanud saatma.
Neude toakene oli uagu kassi pesa, täis korratust ja mustust.
Moodidest wahtisiwad sasile tallatud õled üle ääre wälja, mustad
pääpadjad ja linad, puuwiliast karkcrdajad waibad — kõik oli segamine
hunikusse paisatud.
Söögilaual seisis tükk musta leiba, suur kauss, millel hapu piima
riismed weered hästi kirjuks oliwad teinud; kausi kõrwal nähti Paar
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tinast lusikat näritud äärtega oma ametist puhkawat; lauanuga oli aga
leiwakeerustest ja heeringasoomustest nii paksuks läinud, et teda ilma
kartmata laste kätte wõis uskuda. —
J a toolid?
Ühel oli kaks jalga ära, teisel puudus üks, kolmandal põlnud
põhja enam olemaski — ainult neljanda pääle wõis weel toetada.
Selles seisukorras oli terwe tuba kõigi oma asjadega — tühjast
riidekapist kunni wäikeste elanikkude katkiste jalanõudeni . . .
„Noh, lapsed, teie tahaksite wist küll häämeelega natuke õhtuoodet?" ütles prohwessoriproua, kui ta silmad kõige selle Päält ringi
lasknnd käia. „Kõige päält peate aga oma suud, silmad puhtaks
tegema — siis alles waatame, mis Letsi teile kaasa toonud!"
Warsti oli Aadu kaewust wärsket wett toouud, pesukausi korda
seadund ja wäikesed räämsilmad nõuu juure wiinud.
Prohwessoriprona keeras mustad kaeltagused oma käega maha ja
laskis senni harida ja õcruda, kunni wäikesed rougakaelad puhtad oliwad.
Kaasawõetud seep tegi üsna imet.
Ka majahoidja Eewa ei raatsinud käsi süles hoida ja päält
waadata, kuida prohwessoriprona oma käega korda hakkas tegema:
Eewa wõttis nuustiku ja kausi täie sooja wett, et lauda ja lusikaid
puhtainaks küürida. Kogum aknalegi ei annud ta armu, waid kustutas
mõne keeruga kõik räämnlised kirjad ning kujnd, mis sinna ajajooksul
tärdlaste käikude tagajärjel oliwad tekkiund.
Tuba lõi uagu walgemaks, nii et Eewa ka teisi kohti silmas,
kust tarwis kinui hakata. —
Esmalt soputas ta woodid üles kohewile, äigas käega paar korda
üle ääre wahtiwatcle kõrtele wastu pääd, nii et need oma pikad kaelad
warsti tagasi tõmbasiwad, sirutas lina warjuks pääle, laotas selle
üle waibakesc, seadis wäikesed padjakesed päätsissc. J a endist pahnahnnitnt ei olnud enam ära tundagi. .
Aadu aga oli waheajal tubli luua toonud, millega Eewa kõik
risn ja rämsn armuta nksest wälja hurjutas.
Weerandtund oli ehk mööda läinud, ja waata — endine hundilant oli kenaks kambriks muudetud.

Wäikesed pesukangelased uühkisiwad, uüüstsiwad, uhtusiwad, õerusiwad, uagu oleks homme nnsaasta, kellele wana mnstaga ci tohi
wastu minna. Mitte Ütsi Pääd, kaelad, waid ka jalad pidiwad pestud saama.
Eest pnhastus ja pnhtus on wäga tähtis asi.
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Kui aga prohwessoriproua Eewat Adolfile puhast särki selga
käskis ajada, seletas julgemaks läinud poiss kindlasti:
„Ei, tülaproua, see pole mitte minu särk. Minu särk ou paigatud,
see aga on koguni uus. Ja palju Walgem on see kah!"
Temale seletati ära, et tema selle walge terwe särgi nüüd poriselt
enesele saab, kui ta aga hää laps on — ei olnud enam wastukõnelemist.
Ka teised saiwad oma osa.
Nüüd oliwad nad nagu nirgid, waatasiwad ammuli suuga, kuida
wõeras lahke proua ja noorsaks korwist peeuclciwa pätsi, saia, ilusateks
lipludeks lõigatud sinki, wõitaldrekut, suhkrut ja theed ning muid maitswaid asju lauale hakkasiwad seadma. Eewa aga, kes ka wäikese
Martini juba ümber ehtinud, ei annud neile wahtimiseks pikemalt aega,
waid hüüdis wäikestele sosistades kõrwa sisse:
^„Rumalad, minge andke külaproua käele suud ja ütelge: Olge
terwe, külaproua!"
Arthur oli esimene külaproua käest kiuni wõtma ja teda suutelema.
Kuna ka wäikene Minni Adolft järele Eewa õpetuse täielikult ära täitis,
lüheudas tilluke Martin seda pikka kõnet ja hüüdis oma selge häälekcscga:
„Aitäh, külamamma!"
Sinised silmakesed aga waatasiwad nii ahnesti kõigi nende armsate
andide pääle, mis sääl laual üksteise kõrwal seisiwad.
Ja neil ei olnud ka enam waja kauem oodata. Prohwessorproua pani käed kokku, kõik tegiwad temale järele, ja Leksi palus rõõmust
wärisewa häälega:
„Meil tule wõeraks, Jeesuke,
Et maitseks lastel leiwale!"
Oh, see oli aga õhtuoode!
Wäikeste uäljaste hillka pidi prohwessoriproua lahkel kutsel
ka Eewa oma lastega asuma — ja kõigile maitses see nii hästi, nii
wäga hästi.
ßa3 olete näinud, kuidas uäljased lapsed sööwad?
Tähtwere tänawast ära tulles saatis prohwessoriproua Leksi tühja
korwiga koju, ise aga pööras ta Riia uulitsa poole. Sääl pidi Anna
Lepik tööd tegema, Majanumbrit Aadu ja Eewa selgesti ei teadnud
ütelda, aga see maja olla ainult uatuke maad Kampsi saapapoest
edasi. Sääl olewat temal hoowi pool ühe kingissepaga korter pooleks.
„Dameuschueideriu. Naesterahwa rättsepp. . . . "
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(£eha silti oli Hildegunda proua juba näiuud. Kus, seda ei
teaduud ta.
Trepp oli must, eeskoda wcel mustem. Kura kätt ukse paate oli
jällegi „Damenschneidern!" maalitud.
Prohwessoriproua astus sisse.
Wäikene oli see töökoda. Paremat kätt waua õmblusmasin, wäike
lauakeue sääl kõrwal, laudpõhjao.a toolirisu, weel üks elatanud toolikene,
nahariidega kaetud. — Ja siis li ei olnud siiumaad õieti ümber pöördagi.
„Tere õhtust!"
„Tere, armulikud prouad!"
Mõlemad waikisiwad.
Anna Lepik oli wiimascl ajal oma uksest ainult lihtsaid inimesi
sisse näinud tulewat. Ja unud astub järsku prohwessoriproua tema
toakesesse . . . .
Ja proua Hildegunda?
Oli ka kohmetanud.
Ta oli seda inimest juba kord näinud . . . Ja . . . aga see ei
roõi ommeti olla! Anna Seidel oli ju ilus, sale naesterahwas. See
siin aga oli näost laskunud ja kehast sattunud inimene, kelle hallid
silmad poolwiltn alt kulmu teise otsa wahtisiwad. Ja siiski . . .
„Olge hääd, kas Teie olete Anna Lepik?"
„Jah. Aga uns armnlikud prouad soowiwad?" küsis õmbleja
maha waadatcs ja paremat wahariide tooli korrale seades. „Palun
istuda!"
„Olge terme . . . Ei ma foowi suuremat ühtigi," wastas Hildeguuda proua. „Walmis riideid ei ole Teil mitte?"
„Walmis küll ei ole, aga kui Teie tellite, saab ülikonna juba
teifipäewaks walmis."
„(inne aga oli Teil," kõneles Hildegunda proua teise wümaste
sõnade pääle waatamata edasi, „Nue-turu aüres suur ilus pood ja töökoda. Ma mäletan, ma ostsin Teie juurest uii mõndagi. Kõige wiimaks
laskis mu õnnis abikaas mulle Teie juures weel musta ülikonua teha..."
„Ah, fee oli siis, kui prohwesfori herra prouale oma juubelipäewaks
kalli siidi kleidi tellis! Jah, sellest ou juba palju aega mööda . . . .
Prohwesfori herra ou ka juba ammu surnud . . . "
„Jah, lapseke, juba kuues aasta käes," ütles Hildegunda proua
ja pühkis silmist pisaraid. „Aga kuidas Teil siis käsi uii halwasti on
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hakanud käima, et Teil töökoda nii pisikeseks on läinud? . . .
Ja
seesamaqi ei ole wist mitte täesti Teie päralt?"
Wiimased sõnad tuliwad prohwessoriprouale wist küll sellepärast
suhu, et sellel silmapilgul teisel pool waheseiua kiugissepp oma wasaraga
kõwasti hakkas kompsuna.
„Wõi seda uimd paari sõnaga ära saab ütelda!" hüüdis õmbleja
nagu kannatamata ja täperdas sellejuures oma sitsipõlle weert. „Saab
aga ka nüüd päewast leiba!"
„Aga ma ole» kuuluud, et Teie lapsed kogum puudust kauuatawat?"
küsis prohwessoriproua.
„Noh, lapsed . . .
Jah lapsed ikka on puuduses — aga kes
nendegi eest saab hoolitseda, kui enesel midagi ei ole? . . ." Tuli
naesterahwal järgu kaupa suust.
„Siin ei saa rohkem kõneleda," ütles Hildcgrnida proua osawõtlikult, „tulge miuu poole — Pecterburi mäe pääle, Ressursse aia
wastu. Waatame, ehk saab wäikestele mõni riidetükk, mis minu lastele
tillukeseks on jääuud ehk muidu ülearu on."
„Prohwessoriproua, see oleks ju armuaud!" wastas naesterahwas
uagu pool uhkelt.
„Kuidas uii?" souas Hildeguuda proua südimalt. „Mis armuaud
see siis oleks! Kui riided wäikeseks ou jääuud, peau ma nad ommeti ära
andma. Eks see üks ci ole, kellele nad sünniwad. J a mõtelge ikka,
lapsed . . . need on ju liha meie lihast . . . Laste pärast läheb ema
kas wõi tulest läbi — kas Teie siis sellest uatukesest tühisest uhkusest
jagu ei saa? Miua pakun Teile seda tühipaljast abi lahkest südamest
ja ei taha Teie meelt kuidagi haawata ega alandada . . . "
„Jah . . . aga ma ei saa nüüd päewa ajal Teie poole . . .
mul enesel pole ka paremaid hilpusid . . . " tunnistas Auua Lepik
kokutades, kuna sõuad kurku tiuui ähwardasiwad jääda.
„Noh, mis sellest," julgustas prohwessoriproua, siis tulge õhtu.
widewiku ajal — ma ootau Teid! Tulge aga!"
Waewalt oli Hildeguuda proua uksest wäljas, kiu Auua Lepiku
uks jälle lahti täk*. Läwele jäi pikk mehekuju seisma.
See oli tüseda kondiga noorecaline mees kiugissepa tööülikounas.
Päälepoole lüüuaruukki ülcskääuatud särgikäistest wahtisiwad tugeload
käewarred julgelt wälja, kuua tubli turi hooletult ukse piida uajale
toetas. 5tiugissepa higi ja pigi jälgedega kaetud nägu ci oluud waatajal
mitte põrmugi meelt mööda. Paksud mokad seisiwad hoolimatalt pool
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lahti, suure suu ümber käis Ы wallaliue joon. Palju hääd ei toõiuufr
säält mitte oodata. Tõmmukad silmad aga piilusiwad raswasest palgest
waatajale wastu, uii et kõigest tema olekust uagu wänge lehk wastu käis.,
„Noh, kes siis uüüd sinu armul oli?" küsis kiugissepp käsi waheldikku rinna pääle pannes. „Nii tasa kõneldi, et mitte ühest sõnastki
õieti aru ei saanud."
„See oli prohwessoriproua Unterbach," tuli wiiwitades wastuseks.
„Prohwessoriproua Unterbach 1 Mis see siit otsib?"
„Seda ma täiesti ei tea. Prohwessoriproua käskis miud oma
juure tulla."
„Pattusid tunnistama!" lisas kingsepp täiendades jnnre, kuna
ta mokad kõrgilt hirwitades wingu tõmbas. „ J a sina lubasid ka minna?"
„Kindlasti küll mitte, aga tema kutsus nii lahkesti ja lubas mulle
laste jaoks mõne riidetüki a n d a . . . "
„Ah soo — siis ka weel armuandeid otsima! Lastele riideid
kerjama? . . Ah, ah, h a . . . "
Kingsepp naeris nii mõnitades ning pilkawalt, et see waesel naesterahwal hingest läbi täiv. Sellel silmapilgul ei oleks küll keegi selle
inimese õtsa tahtnud waadata. Nii ülbe oli ta.
Wihast lökeudawal palgel kostis temale naesterahwas:
„Kui neid muidu ei saa katta, siis kerjama. . ."
„Mis asjamehed need lapsed siis õige ära ei ole, et nemad ikka
esilneseks ja wiimaseks on?" sõnas kingsepp teise äritust nähes pehmemalt.
„Mina ei ole oma laste eest õieti sõrmegi liigutanud. Praegu
ou nab jälle näljas. Poolest heeringast ja natukesest piimast, leiwast
ei saa neli last söönuks. Otsekohe lähen ma k o j u . . . "
Ütles, kargas üles, tõmbas rebenenud rätiku Ülepää ja tahtis
uksest wälja rutata. Kuid tingissepa tugew käewars hoidis teda tagasi.
„On aega weel küll, wõid oma lapsi pärastki torbutada. Nüüd.
aga jää siia!"
Nende sõnadega katsus mehe karu naesterahwa huultele lähiueda.
Aga teine andis temale kõigest jõuust tubli mütsu rindu, et ta uksepiida wastu tagasi tuikus ja naesterahwa lahti laskis, kes Ы wälk
uksest wälja wilksatas.
„Saadanas!" kirus kingisfepp käega pihta katsudes ja teisele akuast
järele waadates. „Mis tout see siis õieti tähendab?" urises ta siis
iseenesele ja läks pikkamisi oma poole.
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Prohwessoriproua perekond istus alles theelauas ja Leksi puhkus
teistele suure hoolega wäikeste Lepikute wiletfufest juttu, kui korraga
»argselt uksekellast tõmmati.
Silmapilk targas wanem tütar Kunigunda ust lahti tegema.
Paari silmapilgu pärast tuli ta tagasi ja ülles:
„Mamma, üks naesterahwas soowib sinuga kokku saada!"
„Kohe!" sõnas prohwessoriproua ja ütles ukse awamiseks hilja
tulnnd tüdrnknlc:
„Kata, lase minu toas kardiuad maha ja pane lamp põlema !"
Eestoas seisis widewiku walgusel Auua Lepik, suur rätik ümber
pää, uagu Riia uulitsast miuema rutates, muudkui tema keha oli uagu
ettepoole kühma waonud. Tema põlwed lõdisesiwad, uagu oleks tall
praegu külm.
„Tere õhtust!" hüüdis Hildeguuda proua ettetuppa astudes ja
teisele lahkesti kätt wasta sirutades: „See ou ommeti ilus, et Teie
olete tulnud. Praegu kõnelesime Teie lastest."
Waene naesterahwas wõttis wäljasirutatud käe uagu pool kartes wastu.
„Armuliue proua ou miuu uäljastele lastele abi toonud, kuna
mina ise mitte midagi ei ole teinud, et waeseid lapsi häda eest hoida...
Ma pole seda hääd mitte ära teeninud."
„Mis mina olen teinud, seda on koguni wähe, Lepiku emand,"
audis Hildeguuda proua wastuseks. „Teie laste põlw ou küll üsna
halb, aga küllap helde Jumal Teid aitab, kui Teie tema pääle loodate."
Lahkesti kutsus ta teist tuppa. Sääl ta lükkas leentooli laua
juure ja ütles:
„Istuge, Lepiku emaud, siia sohwa pääle ja wõtke rätik ümbert
ära, muidu saab Teil soe!"
„Ma tülitan armulist prouat," souas teine pool kartlikult, pool
häbelikult, sest oma wõiduuud ttlikonuas ci tahtnud ta mitte häämeelega
sohwa pääl aset Wõtta, mis uagu puhtas pühapäewa riides oli.
„Istuge aga, kuidas Teie miud talitate — ma ise ju kutsusin
Teid. . . Wabandage üks silmapilk!"
Läks ja tali warsti jälle, ühes käes klaas theed, teises taldrek
võileibadega.
„Palun wabandada, ma ei hakannd theebretti tassima. Olge hää,
jooge klaas theed, Teie pole jn wist õhtnt weel mitte söönnd."
„Tänan, armuline proua, see ou liig lahke!" ütles Auua Lepik
ettepoole kummardades, ei liigutanud aga kättki, et klaasist kiuni hakata.
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„Noh, ega lahkus ju raha maksa," tuli prohwessoriproua poolt
kergesti wastuseks. „ J a tänust ei saa koht täis. Wõtke aga!" Ta
lükkas thee ja leiwa lähemale.
Nii lahketele sõnadele ei saanud Anna enam kauem wastu panna.
Ta tänas weel kord, wõttis, hammustas leiwakauuika küljest ühe rõhnukese
ära ja rüüpas moka otsaga tilga theed Pääle, kuna käsi kangesti wärises.
Hildegunda proua nägi seda ja tegi juttu.
Kõige parem abinõu ärituse wastu on ikka lahke }b\xa.
„Kas Teie juba kaua sääl Tähtwere uulitsas elate?"
„Jah, warsti saab juba kaks aastat."
„Majahoidja Aadu oma Eewaga näikse üsna mõistlikud ja tublid
inimesed olewat?"
„Jah, minu wastu ou nad ikka wäga hääd olnud. Nad waatawad
hää poolest minu laste järele. Wäiksemad on täiesti nende hooleks."
„Teie tuba on ka hulgale lastele üsna wäike. Teil oli ennem
itVci suurem korter?" küsis prohwessoriproua edasi.
„Jah, oli. Enne elasime Uue-turul. Siis oli meie elu ta koguni
t e i n e . . . " Ütles ja rüüpas klaasi tühjaks.
„Aituma, olge terwed
toidu eest!"
„Wõtke hääks! Lubage, ma toou weel klaasi iheed, sööge ommeti
see wõileibki weel ära!" sundis prohwessoriproua üles tõustes, kuid
teine palus tungiwalt wastu — ta pole õhtnti millalgi nii palju söönud
Sellepärast istu^ siis Hildegunda proua jälle oma koha pääle ja küsis
jutulõngast kiuni hakates edasi:
„Kuidas Teil siis käsi halwasa hakkas käima?"
„Armuline proua," wastas waene naesterahwas, „mis sellest
maksab kõneleda, hääd pole säält midagi leida!"
„Teie mõtlete, et ma seda uudishimu pärast küsin," sõnas prohwessoriproua, „see ci ole aga mitte nõnda. Ma tahaksin kuulda,
kuidas Teie praegusesse kurwasse olekusse olete sattunud, et siis pärast
eht aru pidada, kuidas Teie ennast ja oma maitseid wõiksite aidata.
Eks kahe nõu ju ikka enam ole, kui ühe mõte . . ."
„Jah, armuline proua, lüa teau, et Teie seda helde südame
pärast küsite, aga wäga raske ott sellest kõneleda..."
„Ei, Teie ci pea mitte kartma!" ütles prohwessoriproua heldesti,
„mrna pole ju kellegi kohtumõistja. Nagu oma emale wõiksite urnile
köit oma hinge päält ära kõneleda. See teeb sildame palju kergemaks."
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„Teie saaksite aga hirmsaid asju kuulda," õhkas Auna ja lõi
silmad oma käte Pääle, mis wõimetult süles risti seisiwad.
„Ärge kartke, laps," ütles prohwessoriproua hõrnalt. „ M a olen
-elus jnba uii mõndagi näinud!"
Ja Anna Lepik algas:
„Isa suri mull jnba Noores eas. Ma mäletan seda weel waewalt
nagu läbi udu. Ema awas oma wäikese warakcse abil wäikese ehtekaupluse, tegi ise kõige hoolega tööd, ja elatas sell wiisil auusasti iseennast ja oma last. Tema pärast oleksin ma linna tütarlastekoolist läbi
wõinud käia, tnid selleks põlnud mull enesel himn. itchakasw oli mull
aastatest mööda jõudnud, mind peeti wähemalt paar aastat wanemaks,
kui ma õieti olin. Sain warsti wanemate tütarlaste kilda, kns enam
armastnselugndest kui kooliasjadest lõucldi . . . Pääle kooliaja oli mull
wabadas weel suurem. Suureks õnneks oli, et ema wiimaks kangemalt
minu järele hakkas walwama. Kni ma pääle õpiaja emale abiliseks sain
,ja müümalaua taga igale inimesele silmi pidin waatama, oli kiusatus
sull nii mõnigi kord suur ja kiusaja lühidal, knid ema silm nägi kurja
itka õigel iajal ära ning mõistis mind parajal kohal ja õigel silma-pilgul hoiatada. . . Wiiulaks harjusin enese ette walwama, nii et ma
ka siis libeda tee -eest mõistsin hoida, kui armas emakene oma silmad
kinni pani . . .
Ta jättis mulle täieliku ehtekauplufe nittg suure
töökoja järele. — Mitu aastat tegin ma wabalt tööd. Töökoda kaswas.
Sain ühte noortmeest tundma. Lepik oli ta uimi. Paari aasta eest
oli ta Laias uulitsas ise oma tisleritöökoja awanud, millele ta wancAlatelt päritud kopikatega põhja pannud. — Meie olime teineteisele meelt
mööda. Poole aasta pärast pidasime oma pulmad . . . Meie elu
algas üsna õnnelikult. Lepiku ema oli tüll lihtne wanakene, aga süda
oli temal kuldne. Tema oli meie majal otsapidajaks, nagn ta seda enne
ka oma pojal olnud. Meie noored jäime kumbki oma ametisse. Koit
läks hästi. Ajad ja aastad kippusiwad küll kitsamaks minema, aga
kahe päält saime ommeti enam käsn, kni teised suurte ettewõtetaga.
Meie wäikese perekonna rõõm tõnsis, kui ühel päewal noor käratseja
majasse ilmus. Hoolsamat kaswatajat ei wõinud Adolfile enam saadagi,
tni wanaema oli. — Ka wäikest Arthurit kussutas wanakene weel. Siis
aga hakkas ta haiguse pärast kaebama. Paari kuu pärast paui ta silmad
kinni. — Nüüd läks eln raskemaks. Wanaema aset pidin mina täitma.
Sellepärast jäi aga töökoda ilma otsapidajata. Asjad hakkasiwad lonkama...
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Sest ei oleks aga ommeti nii suurt lugu olnud, sest meie sissetulek wõis
ju puusepatöökojaft kaswada. Kuid ühes wauaemaga oli ka hää waim
meie majast lahkunud. Noor abikaas, kes ikka ema mõju all olnud,
hakkas nüüd oma wabadusest magu tundma. Mõnesugused rõõmud,
millest ihu ega hiug pääle silmapilgu kasu ei saa, hakkasiwad teda oma
kammitsasse kiskuma. Hilja ööseti joodi ja mängiti, kuna kõik kõned
ja jutud, mis sääl juures aeti, nagu kihwti aur noore abielumehe
hingesse käisiwad. Tema hakkas jooma, mängima, pillama. — Sell ajal
sündis wäike Minni, keda Teie täna ka olete näinud . . . . Laste kisa,
mis tall enne nii armas olnud, läks noorel perekonnaisal Vastumeelseks,
ajas ta kodust joomakotta, kergemeeleliste lõõpijate kilda . . . Ma
palusin, pahandasin, wihastast« — fee oli hilja. Ta murdis ka abielu
truuduse. — Puusepatöökoda hakkas peremehe hooletuse pärast tagurpidi täima, minu ehtekauplus ei toonud enam endist tulu, kulud ja wäljaminekud aga kaswasiwad peremehe pillamisega ühte järge. Meile hakkas
puudus kätte tulema. Oh seda südamewalu, ucid uneta öösid ja nutetud
silmi! Aga mehe kiimaline elu läks järjest weel kurjemaks. Käsitöölised,
kellega tema kokku puutus ja läbi täis, oliwad wanade wiisidega ühes
ka endise auu ära heitnud. Häbigi põlnud nende inimeste juurest leida.
Temal oli noor naene kodus, üleaedsed kinnitasiwad, et ma siis ka ilus
olnud — tenia aga wiibis langenud naesterahwaste käte wahel, kes
kurjemad on, kni werekaanib, kes teiste metsikutele himudele ohwriks
langedes inimese seisukorrast alamale ou sattunud. See on hirmus
tundmus. See põletab walnsamine, kni elaw tuli, sööb kui kange kihwt
su südames. Sarnasel kõrval on naesterahwas lõige pääle walmis, tema
tahab ka kõige wiimast abinõuu ära katsuda. Alles hiljuti olin ma wäikesele
Martinile elu annud. Oliu paranenud. Kõigest südamewalust hoolimata tundsin ma ennast nii elujõuulise olewat, uagu iga teme noor
tubli naene. Ma wõtsin koguni uut julgust ja hakkasin lootma, et
Wähemast armukadedus mu mehe südames wana armastust weel elule
wõiks äratada. Sest wiimasel ajal oli nagn paremat tuult tunda. Ma
tahtsin teda ainult wähe äritada. Hakkasin ühe tema sõbra, noore
kaupmehe, meelitustele natukese haawal järele aud ma . . . Mu mees
sai äritatud, läks waljemaks, karedamaks. Oina meelt ei muutnud ta
aga mitte. Meeleheitlik olek, wiha, turbtus, armukadedus ühelt ja awatelew meelitus teiselt poolt wõtsiwad minus wõimust. Warsti olin ma
niisama kaugel, kui minu mees — olin langenud naesterahwas. . ."
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Kaugemale ei saanud naesterahwas mitte enam. Jutustades oli
ta onia pää järjest ikka niadalamale lasknud waoda, oma langemisest
kõneledes läks ta palgeist punaseks, nagu oleks temal kõik weri paha
jooksuud, tema käed lõiwad wärisema, kõik tema keha lobisema, tema
kattis oma näo mõlema käega ja kordas waljult nuutsudes:
„Langenud naene, kes auust ega häbist, ei ka oma kohustest midagi
ei küsinud..."
Sedawiisi nuutsudes jutustas ta poolisõnu, kuida tema mees
warsti kõik wiimase wara ära oli pillauud, wiimaks oina töökoja uksed
turnt pauuud ja ühel päewal ära kadunud. Pärast olnud kuulda, et
Lepik Peeterburis oma endist eln edasi elab ja tõik oma himude taltsntamiseks ära pillab, mis ta käte, pihtadega teenib. Anna ehte- ja riidetöökoda oli ikka weel maitsemaks ning Maitsemaks jäänud, uii et ta
endise ilusa elukoha ^Niia, Turu, Koolitare ning wiimaks Tähtwere
uulitsa wastu ära pidanud wahetama.
Riia uulitsast lahkudes palus ta uuelt üürnikult, uoorelt kingissepalt, wäikest nurgakest enesele töökohaks.
Ta sai kitsa toakese, aga ainult — häbi hinna eest. . .
Oma meeletu puhtuseta elamisega on ta oma laste wastu emaliku
armastuse kaotanud, töö ja waewanägemine on tema meelest ristiks ja
koormaks läinud. Mitu aastat otsa ou ta kõlwatu elu mustuses püherdanud, wahetpidamata häbile elanud.
Nagn oleks ta oma jutust alles näinud, kui kaugele ta laugcuud,
kui alatu tema kuju, uii hüüdis ta uüüd Põlwili langedes meeleheitlikult
käsi ringutades südant lõhestawa häälega:
„Oh Jumal, ma olen üks alatu, hukkaläiuud inimene, igawesti
sattunud, kadunud naesterahwas! Minu lapsed, minu mees, minu au,
minu kohused... Oh armuline proua, uüüd uäete, et ma Teie häätegusid mitte wäärt ei ole. Aga Jumal õnnistagu Teid, et Teie neile
wäikcstele oimetutele lastele abi olete aimud . . . "
J a ta haaras mõlemate kätega Hildegunda proua käest kiuni ning
andis neile, teise tõrjumisest hoolimata, mitn korda suud.
Nüüd sai ka prohwessoriproua enesest jagu. Õnnetu uaestcrahwa kõne oli temal luust ja lihast läbi läinud, tarretairnlt oli ta
seda kahetsust, seda walusat meeleäraheitmist päält waadauud. See ei
olnud mitte enam huttaläiuud naesterahwas, kellega hõrnalt ja etteVaatlikult ümber tuleb käia, et tema rinnus armastust ja kohusetundmust jälle elusse äratada, kust naesterahwalc kõik salajane wõim ja
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wägi, kõik tema imeline jõud tuleb. See siin oli ümberpööraw eksija,
waene meeltparandaja patune, kellest inglitclgi hää meel peab olema —
see oli oma rasket süüd kõigest hingest kahetsew inimeselaps.
Ja südamest tuliwad Hildegunda proual sõnad suhu:
„ M u tütar, ärge meelt ära heitke! Küll ou Teie eksimine suur.
Teie üleastumised wäga rasked, aga ümberpööramine pole millalgi
hilja. Armastuse Jumal ei kata oma palet mitte ühegi eest kinni,
kes kõige oma südame ja hingega tema poole tuleb. Laps, paluge aga
Jumalat, tema saab aitama! Palugem teda siinsamas paigas tema
halastuse ja armu pärast!"
Ning Hildcgnnda proua heitis waese õnnetu naesterahwa
kõrwale põlwili ning palus käsi kokku pannes suure häälega:
„Meie Isa, kes Sa oled taewas..."
Nagu sõnakuulelik laps pani waene nuutsuja oma käed ka kokku
ja palus südamest järele:
„Meie Isa, kes Sa oled taewas."
Imelik oli kuulda, kuida iga palwcsõna wäikses toas kaugele
kajas, uagu oleksiwad waimud tõsist jutlust pidanud . . .
Kaua palusiwad nad sääl. Kui Hildeguuda proua wiimaks üles
tõusis, jäi õnnetu Anna ikka weel oma koha pääle. Ta tõstis mõleinad käed nagu paludes ülesse, wõttis prohwessoriproua käed oma
peosse ja ütles nuutsudes:
„Oh, armnline proua, kuidas peau ma Teid täuama? Minn süda
on rahulisemaks jääuud. Teie olete minu waese eksija hiugele heldest
südamest appi tnlnud, et mind õigele teele juhatada. Jumal tasugu
Teile seda hääd ja õunistagn teid kõigel Teie eluajal!"
Nende sõnade juures woolasiwad temal küll weel pisarad wahetpidamata üle põskede, kuid see ei olnud mitte enam endine meeleäraheitlik hädakisa. Ei, sarnased silmapisarad langewad kui kosutaw kaste
elu tormidest ja tuultest kuiwaks lõõtsutud südame pääle. See kinnitab,
parandab, wõtab haawadelt walu.
Õnnetu Auna tunneb, et tema senuine elu igawesti on kadunud,
mis iial euam tagasi ei tule' aga see teadmine ei käi mitte enam
walusasti südamest läbi, ei aja mitte meeleheitliselt kaebama. Ei, ta ei
mõtlegi enam selle pääle. Tema südant täidab ainult see mõte, et
Jumala arm ja heldus tema patnd puhtaks peseb ja tema eksimised
kinni katab. Taewase Isa halastus annab temale kõik tema süüd
andeks. Hukkaläinud elu rusudest kaswab uus taim wälja, mis küll
13
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mitte enam nii hörn ei ole, kui endine ilns pun, selle wastn on ta
aga kõigic-. osades ühtlane, igale silmale armas waadata. J a kni
hommiknse päikese kiired kasteliste lehekeste pääle langemad, siis särab
säält nagu kristalli kiri wastn: „Jumalale anuks!"
„Ei, mu mtar," ütles Hildegunda proua südamest, „mitte mina,
ei ka keegi surelik, waid igawene armastus ja heldus wõtab Teid õigele
teele aidata. Tema kuuleb meid meie kitsikuses, tema saadab meile
abi meie wiletsuses, tema kisub meid wälja kõigest ahastusest. Temale
siis, mu tütar, andke tänu sa kiitust! Nüüd aga kuiwatage oma silmist
pisarad ära. Küllap tema kõik weel hästi teeb!"
Ta pakkus teisele ülestõusmiseks kätt, mis see täis usaldust wastu wõttis.
Enue kui waene Anna minema läks, tõi prohwessoriproua oma
halli ülikuue, millest Alma tädi wäikcslele lastele riideid pidi hakkama
tegema ja paui ta teisele õlade ümber.
„Sest sellega wõib weel üsna hästi käia."
Anna palus küll wasta, et prohwessoriproua muidugi juba lastele
nii palju toidnwara ja riideid kaasa toound . . .
See aga ei aidanud midagi:
„See on Teile enesele," ütles proua Hildegunda teisele ülikuube
õlale seades ja suurt nutsu kaenlasse waotades. „Lastele saab ehk
homme, ülehomme ka weel mõnda nõutada. J a siin selle eest ostke
Väikestele leiba. Wõtke aga, seda andis noor õpetaja herra, kui ta
ennist Teie laste pärast minuga nõnn tuli pidama."
Ütles ja surus Annale õpetaja antud raha pihku.
„Oh Jumal, kuidas olcu mina seda ära teeninud," hädaldas see
pisarsilmil. „Olge tuhandest terwe kõige hää eest." Ta tahtis prona
Hildegunda käest kiuni hatata, et seda oma huuli wastu suruda, kuid
prohwessoriproua ei lasknud seda mitte sündida, waid tõmbas oma käe
teise peost kergesti tagasi ja ütles lahkesti:
„Pole nii suure tänu wäärt. Minge aga rahuliselt koju ja
paluge taewast Isa, et tema Teid alati aitaks!"
„Ob, tuis Teie hää olete, armuline proua!" tuli Annal nagn
tahtmata suust. Hääd ööd!"
„Hääd ööd, mu tütar, hääd ööd!" hüüdis proua Hildeguuda
lahkelt järele.
Kesköö oli juba ammugi käes, aga kõik walwasiwad weel erutatult. Lapsed jooksiwad prohwessoriprouale juba ukse pääle wastu ja
hüüdsiwad suure uudishimuga:

„Kes fee naesterahwas Sinu juures oli?"
„See oli uende waeste laste õnnetu ema, kellele Leksi euuist

süüa wiis."
Kui aga prõua Hildeguuda õhtul juba uiuumas oli, tõusis temal
rinnust nagu ilma tahtmata südamelik soow:
„ J a ära saada meid mitte kiusatuse sisse, waid päästa meid ära
kurjast . . . ."
Sellsamal hilisel ajal käis õpetaja Keissler oma tuba mööda edasi
tagasi, tuua temal jutlus weel kord pääst läbi lendas. Korraga jäi
ta järsku seisatama ja hüüdis poolwalju häälega:
„Kuis peaks küll Lepiku Auua lastega lugu olema — kas Uuterbachi proua midagi on saanud teha? . . . ."
Tähtwere uulitsas oli aga sell ajal waene naene oma pisikeses
toakeses põlwili maas ja palus südamest Jumalat, kuna wahete wahel
tasast nuutsumist kuulda oli. Mis tema sääl ära tunnud, kes seda
mõistab ütelda. Kui ta wiimaks ülesse tõusis, oli tema nägu rahulik,
kurb ja tõsine, aga täis usaldust ja lootust. Kes seda kirja tunneb,
oleks säält wõinud lugeda:
„Halastaw armastus annab mulle kõik minu üleastumised audeks."
Ta astus tasakesti laste asemekeste ette. Kuis oliwad nad nüüd
neis puhtais woodikestes, puhtais riidis uii armsad . . . Jumal tasugu
seda heldele prohwessoriprouale mitme wõrra . . . Tema aga, nende
lihane eina, ou wäikseid iuglikesi katmata, kasimata uälga lasknud kannatada
Annaks Jumal nüüd weel jõudu, ta tahaks hommikust
õhtuni tööd teha, et oma süüd natukenegi wäheudada ja kõike seda
hääks pöörda . . . .
Kui ta wiimaks hilja oma asemele heitis, oli tema meel' imelik,
lahe ja õnnis. Wiimaseks mõtteks aga oli temal:
„Wõtaks Jumal teda õnnistada . . . prohwessoriprouat
Pühapäewa hommikul wara, kui Kata
raha palus, andis proua Hildegunda temale
kirja ning ütles õpetades:
„See siin wii õpetaja herra Keissleri
wiska postimaja juure kirjakasti."
Kellele see pidi minema, ei näinud mitte
oli aga suurte tähtedega kirjutatud:
Kõrgeauulisele prouale . . . .

. . . ."

saia ning koore tarwis
pääle raha ka weel kaks
juure, margiga kiri aga
hästi, ülesse ääre poole

13*

196
Õpetaja Keissler oli köstriga parajasti ametis, et pääraamatust
vma käsiraamatusse tähendada, kui palju kogudus kiriku, uue oreli,
altaripildi, missioni, waeste ja muude asjade pääle oli kinkinud, sääl
tuli ema ja ütles temale kirja kätte ulatades:
„Prohwessoriproua Unterbachi käest, ei tea, ehk oumidagitarwilikku..."
„Uuterbachi proualt — waatame kohe järele!"
Wõttis kirja, laskis silmad temast üle käia ja hüüdis warsti
rõõmsalt:
„Ema, kõik on hää.
Prohwessoriproua on tubli naesterahwas... Ta kirjutab:
„Asjad on paremale pöörnud. Eila õhtupoole sai lastele mõne
korra tarwis toiduwara ja puhast pesu, õhtu oli waene eksiteele sattunud
ema minu juures, jutustas kõik oma wäärdumise loo südame päält ära
ja kahetses oma süüd kõigest hingest. Abi pärast kirjutasin praega
ühele tuttawale prouale, ehk ta teeb oma käed lahti. Teie and tegi
waesele emale suurt rõõmu. Küllap Jumal aitab . . . ."
Eai õpetaja seda lugu mõne sõnaga köstrile seletanud, ütles ka
fee, et proua Hildeguuda üks auuwäärt, wäga ja helde naesterahwas
on, lisas aga weel iseäranis juurde:
„Kuid tema abist ega awitamisest ei tohi juttu mitte laiemale lasta
minna — seda ta ei kannataks."
Ei, jah, kellele õpetaja sellest pidi kõnelema?
J a siiski, ta kuulutas sellest wäga paljudele . . . .
Ta oli täna kogudusele karistawaid sõnu tahtnud kõneleda.
Sest meie oleme ommeti ainult nimelaudu ristiinimesed ja Kristüse järelkäijad. Meie usk on ainult sõnades, ei ole temal südames
juuri; tegudes pole temal tuge. Meie kiitleme, et me ühe ihu liikmed
oleme, kellel Kristus pääks on, ja ommeti ei tuune me üksteise walu, olgu
teine ka lausa tules. Meie läheme kalgi südamega oma ligimesest mööda,
kui tema ka wiletsuse ja häda pärast õtsa on lõpmas. Ei tule meile
meele Saamana meest, ei tema halastajajat südant . . .
Ta tahtis wihaselt hüüda: S a usud, et Jumal ou üksaiuus;
sa teed hästi; kurjad waimud usuwad ka, ja wärisewad. Aga tahad
sa teada, oh tühi inimene, et usk ilma tegudeta on surnud! . . .
Prõua Hildegunda lühikene kiri aga kustutas tema meelest kõik
wägewad sõuad, ajas minema kõik targad mõtted. Põhjani läbimõteldud
laused, hästi läbikatsutud seletused waosiwad nagu udu sisse. Järele
jäi ainult elaw, selge rõõm südamesse . . . .
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J a sellest oli küllalt.
Ta läks ja pidas waimustatud jutluse heldest meelest ja armastufest, mis iial ei wast. Ic^al kuuljal läks fee südamesse, sest südamest
kõik tuli. Kõige rohem aga mõjusiwad õpetaja sõnad, kui ta tõusewa
häälega oma jutlust lõpetas:
Kui waene kojamees, kes oma perekonda käte, pihtadega toidab,
oma piskut uäljastega hääl meelel jagab, kui lesknaene oma waesusest
hädalistele wiibimata abi tõttab wiima, kui ta walmis ou oma muredest
hoolimata teise rõhutud südant kinnitama ja wältawatesse hingehaawadesse jumaliku armastuse ja halastuse imerohtu watama — kas
ci pane see sull südant rõõmsasti tuksuma, las ei tõsta see meie hinge
Jumala poole, eks ei aja see meid rõõmsasti tunnistama, et ka meie
päiwil päikese all palju kristlikku meelt ja õiget uskn leitakse! See
annab julgust edasi elada, edasi tööd teha Looja wnnamäel, sest
hää külw pole mitte asjata, kallis seeme ci lämbu mitte Haimasse
nmbrohusse . . . Teie aga, kes Teie sellest kuulete, kas ei kihuta fee
teid, et teie selle naelaga, mis teie kätte usaldatud, õigel wiisil wõtaksite
kaubelda? Teie, wägewad ja suured, kas ei pane see eeskuju teie hinge
põlema, et teie mitte ühte päewagi mööda ei laseks minna ilma häätegemiseta! Sest wägewate asi on häätegemine, ja rikkad peawad oma
warandust kaaswendade kasuks tarwitama. Siis ainult ou nende osa
suur inimeste ja Jumala ees . . . .
Pääle lõunat oli õpetajal esimene käik prohwcssoriproua poole.
See aga wõttis teda üsna karjaga wastu. Waewalt saanud nad tooli
pääle toetanud, kui prõua Hildeguuda tõsise näoga nagu mõni kohtumõistja küsis:
„Aga, armas õpetaja herra, miks Teie siis tühistest asjust nii
palju juttu hakkate tegema? Mis teised inimesed selle mõõduga meist
peawad mõtlema?"
„Mis nad tahawad !" oli lühikene wastus. „Halba aga wist küll mitte."
„Uskuge aga, et nad Teist hääd hakkawad kõnelema, kui uad kuulewad, et Teie ise ka nende kiidetud aitajate hulgas olete!" souas Hildeguuda proua pisut pilgates.
„See mure ei tee mull juuseid weel halliks," rabas õpetaja wastu.
„ J a õieti ei wõi Teie mulle selle loo wäljakuulutamist süüks andagi,
sest mitte ühte nime ega muud lähemat tähte pole mull üle huulte tulnnd."
„Noh, Teie pesete ennast wiimaks weel koguni puhtaks," naeris
Hildeguuda proua, „sellepärast jätan oma Päälekäimise katki . . ."
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„Üsna õige," sõnas õpetaja naerdes ja Alma tädi teretades, kes
sellel silmapilgnl saali tuli. „ J a nüüd peate Teie mulle oina tegudest
ja toimetamistest täielikult aru andma. Koik peate ära jutustama, kuidas Teie sellest hoolimata naesterahwast jagu saite."
Nii see ka süüdis.
Õpetaja oli kõigega wäga rahul ja kiitis iseäranis seda suurt
osawõtmist, mille waral proua Hildegunda õnnetuma Auua südames
kahetsust oli jõudnud äratada.
„Seda poleks küll meie waua õpetajagi paremine korda wõinud
saata", ütles ta rõõmuga.
Saanud ta prohwessoriproua perekonnas kohwi joonud, tõttas
õpetaja jälle minema. Enne aga lubas ta paari päewa Pärast jälle
kuulama tulla, kas loodctawast abist midagi saaks. Prõua Hildegunda
saatis teda ise kunni trepini. Sääl andis õpetaja weel kord kätt ja ülles
kähku minekut tehes:

jällenägemiseni siis!"
„Iälleuägemifcui!" hüüdis prohwessoriproua lahke häälega ja
waatas teisele rõõmsa näoga järele.
„Niisugune peab õpetaja olema," ütles ta iseenesele, „wäga ja
jumalakartlik, ja siiski mitte pääuorutaja — just kui tema waua ema . . . "
Aga keda ta sääl teretab?
Suur, tore, lahtine tõld, uacsterahwas sääl sees hoiab paberilehte käes ja waatab wahel pahemale ja paremale poole majandasid,
wahel jälle oma kirja sisse. . .
„Kallikene, see ju Noldcui prõua!" sõnab proua Hildegunda enese
ette ja jääb ootama, kunni kutsari käes mängiwad hobused trepi ette
jõuawad.
„Ah, prohwessoriproua", hüüab paruniproua Nolden, ma ei ole
wist mitte õieti tulnud, see ou ju Teie m a j a . . . See ei wõi olla.. ."
„Üsna õieti, paruniproua", waigistab teda proua Hildegunda
lahke naeratusega. „Olge hää, tulge sisse!"
Tuli. Palju oli juttu. Külaliite pidi ka tassi kohwi wasw
wõtma, ehk ta kodus küll ütles söönud jn saanud olewat.
„Ei", seletas Uuterbachi prõua, „Teie peate enesel ommeti wähe
südant kimtitama, enne kui seda wiletsust lähete waatama."
Noldeui proua omalt poolt ei leppinud jälle muidu, kui teme
järele nõrkus ja ühes Tähkwere uulitsasse lubas sõita.
Tõlda astudes käskis Noldcm proua kutsarit kodust läbi sõita.

„Sest", ütles ta Hildegunda prouale, „parem on ju ommeti, km
me mitte palja käega sinna ci lähe."
Kodust wõeti suur kimp riideid kaasa, mis paruniproual kord
lastest üle oliwad jääuud ja nüüd juba aastate kaupa kapis seisnud.
„Wäga mõnus", ütles Hildegunda prõua seda suurt nutsu waadates,
„sest wäikeste! polnud mitte ühte õiget hilpugi seljas."
Oh seda kihinat, kahinat, mis nende tulek wäikese toa elanikkude
hulgas tegi. Wäike Arthur jooksis eestkojast kohe tuppa ja hõiskas
suure häälega, uii et see õue kuulda oli:
„„Mamma, mamma, see- külatädi tuleb, kes eila meile süüa lõi
ja riideid, ja toa ja meid kõiki puhtaks tegi. J a üks teme prõua on
ka weel kaasa tulnud . . . "
Waesel Auual läikisiwad silmis selged rõõmusiisarad, kni ta prohwessoripronat weel kord südamest kõige hää ja helduse eest tänas.
„Ma olen eila õhtust saadik koguni teiseks iuimeseks saauud",
ütles ta silmi kuiwatades.
J a seda wõis uskuda, kui seda wiisakat, rahuliku näoga naesterahwast eilase õmblejaga wõrrelda. Km ta weel kuulis, et ka paruuiproua temale abi tahab muretseda, ei jõudnud waene naesterahwas oma
pisaraid tagasi hoida.
Wäikesed jäärikesed, kes Hildegunda prouale juba täis usaldust
wastu tuliwad, lõiwad ema nuttu nähes üsna araks. Kui nad aga
kuulsiwad, tuida ema suurest tärnist ja rõõmust kõneles, kadus ka nende
palckestclt kõik hirm ja kartus.
Koguni kilkama lõiwad nad, kui prohwessoriproua neile sai
seletanud, et külaproua kimpu toidetud riided kõik ueude jaoks kaasa
toouud. Ema pidi ueile meele tuletama, et hääd lapsed andjat tänawad.
Seda polnud ueile aga waja kahte korda ütelda. Koik läksiwad,
lõiwad tülatädidele laksi ja andsiwad nende kätele päris südamest suud.
Wana Aadu, kes oma Eewaga lahtisel läwel seisis, Pühkis seda
nähes enesel kareda käega ühe pisara silmist.
See lugu 1Ш temal südamesse.
Lühikese arupidauiise järele wõeti nõuuks, et
ära pidi tulema. Aadu oli hää meelega walmis
toomist enese pääle wõtma. Anna ise ei pidanud
prona soowi mööda sääl sugu enam näitamagi.
ja muude kulude katmiseks pistsiwad naesterahwad

Anna Riia uulitsalt
õmblusmasina äraennast prohwessoriÜüriraha tasumiseks
Auuale nüüd kohe
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juba paarkümmend rubla pihku. Kui waja, pidi tema julgesti paruuiproua juure tulema.
Kõige päält pidi Anna wanad riided enesele ja lastele parajaks
tegema. Paruniproua ütles enesel weel mitmed uuejärgmised ülikonnad
olema, mis temale enam selga ei sünni — neist wõiks weel mõndagi
ümber teha.
Pärast poole, kui ta oma asjad rohkem korda seadnud, wõib ta
mõlema naesterahwa kui ka uende tuttawate käest nii palju tööd saada,
kui tema ise teha suudab.
Kes oli nüüd küll rõõmsam ja tänuliknm, kui waene Anna. —
Äraminnes oliwad mõlemad naestcrahwad südamepõhjast liigutatud.
Kui nad juba tõllas istusiwad, wõttis Noldeui proua Hildegunda
proua käe oma pihku, pigistas teda tugewasti ja ütles südamelikult:
„Prohwessoriproua, ma tänan Teid õiglaselt, et Teie nende waeste
inimeste wiletfust nähes ka minu pääle olete mõtelnud. Teie olete sellel
Pcrekonnakesel heldeks päästjaks olnud."
„Mina olen küll wähe jõudnud teha," wastas proua Hildegunda.
„Asja alustaja oli ju meie noor õpetaja, nagn Teile jutustasin. Siiski
olen ma tõesti südamest rõõmus, et see perckoud uüüd hukatuse küüsist
on pääsnud. Et Teie minu Palwet lahkesti kohe kuulda wötfite, peau
Teid weel südamest tänama. . ."
Wankcr pidas Noldeni maja ees kinni, kuna paruniproua wiim-

selt sõnas:
„Mis fääl niipalju kõneleda: teame ju, et ilnterbachi pro na oina
tegudest ei taha juttu teha. See aga on ka õige."
Prohwesforipioua tahtis jumalaga jätta ja minekut teha, aga
teine ei lasknud sellest kõucledagi.
„Täna Peate tahes ehk tahtmata nunn külaliseks jääma," seletas
ta kindlasti:
Kui Hildegunda proua wastn ajas, et Alma ehk õhtuks külasse
tahaks minna, lapsed aga ilma otsapidajaia kodu ei wõi jääda, seletas
Noldeni proua toapoisile, et ta kutsar Andresega Peeterburi uulitsasse
peab sõitma ja kõik lapsed ning Alma preili kohe siia tooma.
Käsk sai karwa päält täidetud.
Tänane õhtn oli Nuldenite junres ilusam ja armsam, kui mõnikord sunr pidu.
Mõlemad prouad täitsiwad lubamist kõikepidi. Waene Anna wõis
nüüd ennast ja oma lapsi jälle auusa tööga toita. Pisikese toa asemel
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Wõis ta koguni wiisata kahetoalise korteri wõtta, kus puhtus ja kord
oliwad õtsa pidamas . . .
Igakord, kui ta selle pääle mõtles, pani waene naesterahwas käed
kokku ja palus Jumalat, et tema neile, kes tema wastu nii helded
olnud, kõike mitme wõrra tasuks.
Nii elas Auua enamat aastat.
Ta ei wõinud enam midagi
paremat soowidagi.
J a siiski, üks mõte ei annud temale rahu — kus ou tema
kaduuud abikaas?
Pika tuulamise järele sai ta kätte, kus Lepik Peeterburis elab. Ta
kirjutas kirja, kirjutas teise — ei wastust ühtigi. Kolmanda pääle
aga tuli mehelt lühikene otsus, et ta halwasti elab, naese, laste toitjat
temast enani ei saa. Tartu ei tule ta miski hinna eest tagasi . . .
Nad hakkasiwad aga siiski teineteisele kirjutama. —
Loo lõpuks oli, et Auua ühel päewal oma hääteguad silmameega
jumalaga jättis ja oma lastega Peterburki sõitis.
Warsti tuli prohwessoriprouale Auua käest kiri, milles ta oma
aitajatele weel kord südame Põhjast tiinu awaldas ja terwisid saatis;
ta paruuiproua sai lühikese sõnumiku — siis ei olnud Annast ega
tenia lastest midagi euam kuulda.
„УііШсф neil käsi ikka paremiue ou hakanud käima," mõtles prohwessoriproua ning unustas teiste asjade toimetamisel waese Anna ühes
tema lastega . . .
Paar aastat on sellest ajast mööda läinud.
Ühel kewadescl päewal kõlistatakse prohwessoriproua ukse taga.
See on juba enne lõunat. Muidu ei tule keegi üti wara tema poole.
Hildegunda proua läheb, wõtab ise ukse lahti. J a waata — neli
last seisawad trepi pääl üksteise kõrwal. Pisikestest külalistest tõmbawad
poisikesed kärmesti mütsikesed pääst ja hüüawad uagu ühest suust:
„Tere hommikust, prohwessoriproua?"
Tüdrukukeue aga lööb kergesti niksu, waatab täis usaldust oma
suurte silmadega Hildegunda prõua õtsa ja ütleb oma hõbe häälega
kartlikult:
„Tere hommikusi, prohwessoriproua!"
Teme on täis imestust.
JMk lapsed teie olete, kust te tulete, kullakesed?" küsib ta erutatult. „Teie näokesed on mull uii õige tuttawad — kus ma teid ommeti
olen uäinud?"
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„Ets Teie mäleta, prohwessoriproua," kostis keskmine poisikene
kärmesti, „Teie tõite meile noore saksaga süüa ja riideid . . ."
„Meie oleme," rabas nüüd kõige wanem seletades wahele, „meie
oleme Lepiku Anna lapsed, keda proua armulikult aitas."
„Anna lapsed!" hüüdis Hildcgunda proua osawõtlik« imestusega.
„ J a jah, nüüd ma tunnen teid. Aga kus siis teie ema on?"
„Mamma on haige — majahoidja Aadn juures," oli lühikene
wastus.
„Haige?" küsis prohwessoriproua uagu uskumata. „Heldekene,
armsad lapsed, tulge sisse, tulge sisse!"
Kahin lükkas ta wäikesed mudilased enese ees uksest sisse, aitas
ueil jaole tõtanud Kätaga riided seljast ära wõtta ja ütles neid söögituppa juhtides:
„Soo, nüüd aga jutustage mulle kõik ära, kuida teil käsi sest
saadik on käinud, tui Teie siit ära läksite. Noh, siua oled kõige
suurem — kuidas su nimi jälle oli?"
„Adolf," kilkas wähem wead, enne kui teine sõnagi suust oleks
saanud.
„ J a mina olen Arthur, ja see siin on Minni ja see M a r t i n . . ."
„Nii jah," ütles prohwessoriproua wäikese mehe kadeduse pärast
naeratades. „Kuidas teil siis, Adolf, käsi Peeterburis käis?"
Wäikene mees oli wahe pääl jnba mõtteid kogunud ja algas pitkauusi, aga selgelt:

„Peeterburisse jõudes leidsime isa warsti üles. Ta elas ühe
musta mehega suures majas, kõrges katuse all, wäikeses toakeses.
Mamma palwe pääle tuli ta meiega ja wõttis lahedama toa, fee oli
puhtam, ja niipalju trepiastmeid ei olnud ka mitte käia . . .
Isa oli ema wastu wahel, kui ta öösi hilja koju tuli, wäga kuri
ja taples siis ka meiega wäga waljusti, ema aga oli ikka wagune ja ei
kõnelenud millalgi isale wastu. Kui isa aga kodus ei olnud, siis nuttis
ta wäga kibedasti . . .
Ükskord palus ema, et isa mitte enam wiina ei wõtaks ja teistega
hilja wälja ei läheks. Sääl aga sai isa wäga pahaseks, põrutas jalga
wasta maad ja lõi ema wäga walusasti. Meie aga hakkasime kõik
waljusti uutma. Siis jäi isa magusaks, wõttis ema oma käte wahele
ja hakkas andeks paluma, et ta ema oli löönud. Ja ema ütles, et ta
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mitte wihane ci ole ja. tõik unustab. Siis wõttis isa, audis emalemitu korda suud ja tuli meie suure ja andis meile kõigile suud. Silmisaga seisiwad temal suured pisarad . . .
Sest saadik ei läinud isa nutte enam õhtuti wälja, ei olnud t&
ta enam millalgi kuri. J a ema ei nutnud ka mitte enam. . .
Isa aga hakkas warsti näost ära löpma, ja ema ütles, et tema
peab tohtri juure minema, isa aga ei läinud mitte . . ."
„Isa ütles — mis see tohter mulle weel saab teha, kui ma oma
terwisega aastate kaupa sõda olen pidanud?" rabas wäike Arthur teise
sõnade wahele. Ndols aga ei lasknud ennast mitte segada, waid jutustas edasi:
„No jah, nii ütles isa ja ei läinnd mitte tohtri juure, ja jÄ wiimati raskesti haigeks. . .
Ema walwas tema jnures ööd kui päewa. Ise aga õmbles ta
ja kudus sukka, et meie suures linnas uälga ei jääks.
Õpetaja herra oli emale ühe tohtri juhatannd, kes Tartus oli õppinud. See herra tnli sagedasti isa waatama, aga ei wõtnnd selle eest
ema käest mitte midagi wastu, waid tõi ise ka rohtusid kaasa. . ."
„ J a raha audis ta kah !" lisas Arthur jällegi täieudawalt hulka.
„Jah," seletas teine edasi, „raha andis tohtri isand emale ka weel
ja käskis selle eest haigele weini osta. Isa aga ei tahtuud weiui mitte
silma otsaski näha ega mitte tilkagi suhu wõtta, aga kui ema teda südamest palus ja ütles, et see ju paljalt rohuks ou, siis rüüpas isa
ommeti ühe klaasi täie ära. Teisel päewal pärast seda oli isa üsua rõõmus ja kõueles meile kõigile, et ta ennast palju parema tunneb olewat
ja warsti woodist wälja tahab tulla. Õhtul hakkas ta aga kõigist askust Wäga palju kõnelema.
J a kolmanda päewa õhtupoolel oli isa surnud. . ."
Wäike jutustaja waitis, pühkis oma silmist pisaraid ja algas
mõne silmapilgu pärast uuesti:
„Ema nuttis wäga palju, ja meie nutsime ühes temaga. Kui
aga tohtri herra tuli, siis audis ta emale jälle raha ja käskis meid.
ikka Jumala pääle loota. J a kui ema õpetaja juure läks isa surma
tähendama ja matuste pärast kõnelema, siis on ka õpetaja temale kirstil
ja matuse kulude tarwis raha auuud. J a siis mattis õpetaja herra
meie isa maha.
Meie läksime nüüd jälle Väiksemasse tuppa elama, ja ema teenisnäputööga ja õmblemisega meile ülespidamist. Aga ema jäi ka warsti.
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nõrgaks ja läks wiimaks tohtri herra jutule. Ja tohter ütles, et emal
isa poetamise ajal tiisikuse haigus külge ou hakanud, ja soowis, et ema
Pecterburist sootumaks ära katsuks minna, sest sääl on õhk rinnahaigetele
liig w a l i . . .
Ja ema müüs kõik meie asjad ära, õpetaja ning tohtri herra
andsiwad ka weel abi, ja meie sõitsime jälle Tartu. Ema jäi teel weel
rohkem nõrgaks ja on nüüd majahoidja Aadu juures haige.
Täna ütles ta meile:
„„Lapsed, minge nüüd prohwessoriproua palwile. Tema helde süda
ehk leiab jälle uõuu, mina olen otsas, ei saa minust enam Teie eest
hoolitsejat. . .""
Ja wana hää Aadu juhatas meid siis siia. . ."
•••••

„Oh, lapsekesed, teie lugu on jn üsna kurb," ütles nüüd proua
Hildegunda osawõtlikult. „Kõige päält peate aga natuke süüa saama,
ets siis waatame, mis edasi saab."
Ümberpöörates näeb prohwessoriproua oma wennapoega uksepiida
najal seiswat.
Noor Paul von Hirschfelden on kaheksandast eluaastast saadik Hildegunda proua kaswandik olnud. Nüüd õpib ta ülikoolis usuteadust ja
elab teisel korral isetoas.
Ta tahtis parajasti ettelugemisele minna, kui prohwessoriproua
oma wäikeste sõprade kurba lugu päält kuulas. Paul jäi siuna
kuulama ja ütles uüüd pool naljatades:
„Hilda tädi — sellest wäikesest jutustajast saab mulle köster ja
kihelkonnakoolmeister. Tema seletab jn nagn raamatust, ja hääl on
temal nagn hõbekaljns."
„Enne pead enesele küll koguduse muretsema, kui köstrit hakkad
otsima," ütles prohwessoriproua einekapi ust lahti kaanates, lisas aga
warsti tõsisemalt juure: „ J a mis S a ka mõtled — Sinu wanemate
majas oleks wäikese kasupoja tarwis tõesti weel maad!"
„ J a muidugi," kinnitas Paul, „ma naljatasin päris tõe pärast.
Weel täna kirjutan ma koju ja usun kindlasti, et isa minu palwete
wastu ei pane. Ära S a aga, tädi, teda teisale ära katsu soetada!"
Ütles ja läks oma teed. Prohwessoriproua aga laskis tohwitanuu
tuliseks ajada, otsis ka weel mõne suutäie kindlamat — ja lapsed pandi
hästi kaetud lauda, nagu nad seda mõnel ajal enam polnud näinud.
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Esimene täit oli prohwessoriproual wäikeste abiotsijatega haigejuure, kellele ta ihu kui ka hinge poolest toetust tõi. Waesele tõbisele
muretseti majaperenaese pool korralik ase ja paremat toitu. . .
Teme käik oli aga Noldcni proua poole, kus kohe lindlaks tehti,,
et paruni perekond wäikese tütre enese kaswatada wõtab; Arthur saal)
Noldeni ülemwalitseja juures pelgupaika, Adolf läheb Hirschfcldenite
juure, kuna wäike Martin Hildcgunda proual enesel kasulapseks jääb.
Waene ema aga saab Rahumaa waestemajas kohe ülespidamise ja
elukoha. . .
Ühe nädali jooksul oli see nõu wiimase taprni täidetud.
Mõni kuu oli sellest ajast mööda läinud. Kewade imelise eluärkamise asemele, mis inimese hinge salajate lootustega ja imelikkude
tundmustega täidab, oli suwe kõige oma kuuma ja wiitsimata täiusega
astunud.
Kuna kewade Päikese kuldsed kiired igale uäolc nagu uut elu
walasiwad, nii et silmad südamlikust rõõmust ilmale wastu naeratasiwad,
katsub nüüd igamees, et ta päikese kõrwetusest teisele poole uulitsa
ääre wilusse warju saaks.
Koik Püüawad linnale selga Pöörda, et maal waimu ja hiuge
uuesti karastada, mis kitsas linnaelus ju tarduma löönud.
Ka prohwcssonproua tahab linna kuuma ja tolmu mõneks ajaks
maha jätta, et Alma tädi ja lastega suweks wenna mõisa asuda.
Homme hommiku tahawad uad ära sõita.
Harilikud külaskäigud on juba südame päält ära. Palju neid ka
ci olnudki, sest kõik tuttawad ou juba kas mereääre ehk mujale päikese
warju kolinud. Täua on weel kahele poole minna — Vaestemajasse
ja surnuaiale . . .
Mõlemad teed oliwad Hildegunda prouale tuttawad ja armsad.
Waene Anna istus parajasti woodilauakese ääres ja luges raamatut.
Haigusest kustuma löönud silmad läikisiwad, kui ta Hildegunda prouat
sisse nägi astuma, wäikene Martin käe kõrwal.
Täis rõõmu ja tänu oli see waade.
Südame põhjast tuliwad ta sõuad, kui ta prohwessoriprouale enne
jumalagajätmist ütles:
„Oh loojakene, ma olen küll wäga õnnelik ja rõõmus. Miuu
lapsed on kõik paremine ära seatud, kui ma ilmaski oleksin mõistnud
mõtelda. Neist saawad nüüd tõesti auusad iuimcscd, kes wanemate
pattude pärast kurja küüsi ei lange . . .
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J a unna ifс ? Kas ma wõiksin weel paremat suowida?
Jumal wõtku Teid ja teisi auusaid inimesi kõigi nende häätegemiste eest õnnistada!"
„.Stoik on ainult Jumala abiga tehtud," ütles proua Hildegunda.
„Aga tatsuge oma terwise eest hästi hoolt kanda — teie olete nii wäga
ära lõpnud!"
Jumalaga jättes knmmardas Auua lapse üle, tõmbas ta mõlema käega
oma riuuale, surus temale palawa musu huultele ja ütles wärisewa häälega :
„Jumal hoidku sind, mu armas laps! Kaswa auusaks inimesets, ole oma kallile kasuemale hääks lapseks!"
J a kaks suurt pisarat langesiwad wäikese Martini juustesse, kes
seda suuandmist iialgi ei ole unustanud.
Prohwcssoriprouale aga ütles tema:
„Ma tunnen, meie ei näe teineteist siin elus mitte enam. Teie olete oma
helde südamega ühe terwe perekonna hukatusest päästnud, oma surmatunnil tahan ma weel Jumalat paluda, et ta Teile kõike seda armastust kätte wõtaks tasuda.
Wiige mu lastele terwisid.
Saagu
neist paremad inimesed, kui nende wanemad oliwad!"
Weel südamlik terwitus. Siis läksiwad nad.
Mõne nädali pärast tuli maale teatus, et Auua Lepik surnud.
Tema wiimsed sõnad olnud:
„Jumal õ n n i s t a g u . . . "
Auua lapsed kaswasiwad kõik auusateks inimesteks ja kannawad oma häätegijaid wiimse hingetõmbuseni oma südames. Kõige
rohkem tänu aga immewad nad prohwessoriproua Hildegunda wastu,
kes neile enam weel on olnud, kui hää ema . . .
J a see heldesüdamline proua Hildegunda ou meie armas wanaema, kes omas pikas elus nii paljndele waestele lastele, päratutele ja
õnnetutele inimestele arwamata palju hääd ou teinud.
Üks neist dnnetuma Anna lastest aga — olen mina. . .

Koik oli wait nagu surnuhauas. Ainult lamp kohises põledes natuke.
Sääl kõlas haigetoast nõrgalt, aga selgesti:
„Lapsed!"
Koit kargasiwad kärmesti üles. See oli ju wanaema hääl!
Kuna kõik Martini onu jutustamist kuulasiwad, oli isa haigetoa
ukse wanaema soowi mööda lahti teinud, nii et iga sõna siuna kostis.
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„Armsad lapsed!" ütles wanaema üles ajades, kui kõik leina
woodi ümber seisiwad ja Martini onu terwituseks tema kniwannd käele
suud oli auuud. „Teie arwate, et inimesed tõik oma jõliust saawad ära
teha. Ei mitte, waid armas taewane Isa on neid ainnlt oma tahtmise
täitmiseks walinud. Mitte inimestele, waid halastajale ja armnlisele
Inmalale
- olgu
au . . ."
Ta langes nõrgalt tagasi oma asemele. Tohter ja Martini onn
kummardasiwad teda toetades woodi kohta, tohtriproua aga lauges
kummuli woodi äärele ja hakkas waluga nuuksuma. —
Tohter niisutas haigel külma weega wähe suud.
Wauaema tegi silmad lahti, waatas iseäralikult selgesti kõikide
otsa ja ütles siis:
„Tütrekene... ära . . . nuta . . . Lapsed . . . Ju . . . mal . . ."
Wcel üks sügaw hiugctõmbamine — wanaema oli surnud . . .

J. Т.
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Ma tahan kaduda kui õhtueha.
Л І к а tahan kaduda kui õhtueha,
Ja ära minna nagu päikse kuld —
Oh annaks Jumal, et mu wäsind keha
Nii kergelt wastu wõtaks haua muld.
Ma tahan kaduda kui hiilgaw täht,
Ta täies kumas, täies paistuses;
Nii waikselt, waluta mu elutäht
Sa kustuta, oh Issand, iganes.
Ma tahan kaduda kui lillelehk,
Mis rõõmsalt heljub õiekarikal,
Kust teda hommikune tuuleõhk
Kui wiirukit wiib üles Jumalal'.
Ma tahan kaduda kui orukaste,
Mis aurab ära päik'se kiirte eest —
Oh annaks Jumal, et nii kerge aste
Mu wäsind hingel oleks elu seest.
Ma tahan kaduda kui wiimne toon,
Mis tõuseb üles palwes palawas;
Kus Taewa Isa hiilgaw kõrge troon,
Sääl kiita Teda tasa helinas.
Ei saa sa kaduda kui õhtueha,
Ei waikselt wajuda kui hiilgaw täht»
Ei lõpe sinu elust wäsind keha
Nii kergelt nagu langew lilleleht.
Küll saad sa kaduma, kuid enne häda
Ja wiletsus sind ära kurnawad;
Ei waikselt lõhke inimese süda:
Tükk tükilt walud teda surmawad.
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