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Üheksas aastakäik
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EESTI KEEL
Akadeemilise Emakeele Seltsi ajakiri
Toimetus:
I
Tartu, Maarjamõisa 44, tel. 12-56. |

Talitus:
Tartu, tel. 10-48.

Lektor Joh. Aavik 50-aastane.
On vist vastuvaidlematu, et lekt. Joh. Aavik on meie tuntuimaid keelemehi: kõnelemata sellest, et meie haritlaste hulgas vaevalt leidub ühtegi, kes poleks kuulnud midagi „meie
keeleuuenduse isast" ning tema tegevusest ja saavutusist, on
Joh. Aaviku nimi .peale selle tuttav väga paljudele kodu- ja
välismaa eestlastele kõigist rahvakihtides:. Ja see ongi loomulik, kui arvesse võtta, millise tunduva jälje on Joh. Aaviku
tegevus jätnud meie kirjakeelde.
Joh. Aavik kuulub ühena esimestest sellesse eesti keelemeeste põlvkonda, kes juba ülikoolipingil on tutvunud soome
uuemaaegse keeleteadusega ning seega endale loonud vajaliku aluse töötamiseks eesti keele põllul. Sündinud 8. XII
1880. a. Saaremaal, Kõiguste vallas, ja õppinud Kuressaare
gümnaasiumis, Tartu ülikooli ajaloonkeeleteaduse fakulteedis,
Neežini ajaloo-filoloogilises instituudis ja a. 1905—1910 Helsingi ülikoolis, kus omandas cand. phil. astme, on ta hiljem
teotsenud peamiselt keeleõpetajana ja eesti kirjakeele arendajana: töötas 1910/1.1... a. Jalta gümnaasiumis prantsuse keele
õpetajana, 1912.—1914. a. „Postimehe" toimetuses ja hiljem
eesti ja prantsuse keele õpetajana Tartu ja Kuressaare keskkoolides; alates 1926. aastast asub eesti keele lektorina Tartu
ülikooli juures.
Joh. Aaviku esimene kirjutis, mis viitab autori pärastisele
suureulatuselises tööle eesti keele alal, ilmus „Noor-Eesti"
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I albumis (1905). Ent Aaviku elutöö, eesti kirjakeele uuendamine, rikastamine ja korraldamine, algab täie intensiivsusega 1912. aastast, mil ta esmakordselt laiemas ulatuses soovitab reformida mõningad kirjakeelealad, propageerides sõnajärjekorra degermaniseerimist, /-mitmuse rohkemat tarvitamist, lõputut mitmuse partitiivi teatavais sõnatüüpides, sõnavara rikastamist jm. (artiklid 1912. a. „Eesti Kirjanduses" ja
„Noor-Eesti" IV albumis). Siit peäle ilmub Aavikult pikk
rida brošüüre ja ajakirja- ning ajaleheartikleid keeleuuenduse
ja -korralduse alalt: ,Mõned keele reeglid" (1913), ,,-lik ja
-line küsimus", „Nominatiivsed liitumised" (1914), „Keeleline kuukiri" (1914—1916), „Katsed ja näited" I—IV (1915
—1920), „ 0 sõnastik" (1916), „Mis on keeleuuendus", „ 0
kysimus" (1919), „Uute sõnade sõnastik" (1919, II trükk
1921), Õigekeelsuslik grammatika" I, II (1919—1920, II tr.
1926), „Kas Ü või Y? Y!" (1920), „uma-lõpulised refleksiivid" (1920), „Rahvamurded ja kirjakeel" (1920), k i r j a vahemärkide õpetus" (1923, II tr. 1927), ,,Õigekeelsuse ja
keeleuuenduse põhimõtted" (1924), „Keeleuuenduse äärmised
võimalused" (1924), ajakiri „Keeleuuendus" (1925—1926),
artiklid koguteoses „Keelekultuur" I (1929) ja peäle selle lugematu arv artikleid rnitmesuguseis muis ajakirjus ja ajalehis.
Rõhuv enamik neid brošüüre ja artikleid on pühendatud
Aaviku keeleuuendus-ettepanekute propageerimisele ja põhjendamisele, ja tuleb tunnustada, et seesugune intensiivne
kihutustöö ei ole jäänud kaugeltki tagajärjetuks: umbes 60%
Aaviku uuendus- ja korraldusettepanekuist on saanud üldtunnustatud kirjakeelenormiks! Neist läbilöönud ettepanekuist
võiks näiteks mainida järgmised: -uma-intransitiivide tarvitamine laiemas ulatuses kui varemalt (avalduma, pöörduma),
võõrsõnade lõppude -us, -is, -e, -er, -urn ärajätmine teatavais
sõnatüüpides (deism, kriis, gitarr, kriitik, publik), lühemad
ainsuse sisseütlevad nagu esimesse, toimetusse, unne, porri,
ajju, kehha jne. (osalt J. S e r a p e r i arendusel ja põhjendusel), lõputa või -«/-lõpulised mitmuse osastavad nagu öid,
soid, pilte, kasvandikke, maju, ohvitsere, pudeleid, kalleid
jne., adjektiivne -ta-liide laiemas ulatuses kui varemalt (tund122

matti, kasvatamatu), -im-superlatiivfsuurzm, raskeim), z-mitmus laiemas ulatuses (sügavais mõtteis, kõigil neil korril),
instruktiiv laiemas ulatuses (palja päi, lahtisi silmi), frekventatiivid nagu esitella, mõtiskellakse jne., -lik —lint küsimuse
korraldamine (teaduslik, täieõiguseline), nominatiivsed ja
konsonantliitumused laiendatud ulatuses (Õlgkübar, päevselge, kirjutuslaud, naisarst), uuendatud sõnadekord (teadsin
küll, et ta oli juba tagasi tulnud, p r o : . . . et ta juba tagasi tulnud oli), täisobjekti laiem tarvitamine (sundisid vaenlase
[pro: vaenlast] taganema, tal on kavatsus uus äri [pro: uut
äri] avada), osasubjekti laiem tarvitamine (selles linnas käib
igal suvel välismaalasi, pro: . . . käivad välismaalased), osastavaline predikaaditäide (ta on oma aja suurimaid mehi) jne.
Peale selle on Aaviku mõjustusel meie kirjakeel rikastunud
suure hulga uute sõnadega, olgu need siis laenatud murdeist
või teistest keeltest (peamiselt soomest: suhe, levima, säilima, siirduma, julm, sünge, lemmik, ründama jne.) või kunstlikult loodud (laip, relv, roim, veenduma jne.). On muidugi
tõsi, et selle suure edu saavutamine ei ole täielikult ega ainuüksi Aaviku teene; meie keeleuuendus- ja -korraldusliikumusele ülalesitatud sihis on kaasa aidanud mitmedki teised mõjukad keelemehed, ilukirjanikud jne. (tuletatagu meelde nimesid nagu L. K e t t u n e n , F. T u g 1 a s, J. S e m p e r , H.
V i s n a p , u u , 0. L o o r i t s jt.); ka lõi uuendusteks soodsa
pinna meie kirjakeele puudulikkus ja korraldamatus, mis on
osalt küll veel praegugi tunduv, kuid mis paarikümne aasta
eest oli otse kisendav võrreldes nende nõuetega, mida keelele
hakkas seadma ikka enam ja enam kerkiv kultuuriline tasapind; 'kuid on tõsi seegi, et peaosa selles edus on mänginud
ikkagi Aaviku intensiivne, osav ning järelejätmatu propaganda, mis on olnud ühenduses selgepilgulise orienteerumisega keelevormistiku alal, hea stiililise maitsega ja leidlikkude
taktiliste ja didaktiliste võtetega.
Meie hindaksime aga Aavikut ühekülgselt, kui me siinkohal mainiksime ainult tema keeleuuendus- ja -korraldustegevust. Nagu eespool tähendatud, on Aavik suurema osa viimasest paarikümnest aastast teotsenud pedagoogina, varem
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keskkooliõpetajana, praegu lektorina. Selt alalt väärivad
märkimist mitmedki metoodilised võtted eesti keeleõpetuse
alal, mis on leidnud laiemat tarvitust eesti keele õpetajate peres, näit. väldete otstarbekohane esitusviis, praktiline muutkondade liigitus jm. Ja selge metoodiline käsitlusviis õn üldse
omane kõigile Aaviku kirjutistele; mitmed tema Õigekeelsuslikud tööd on varustatud harjutuste ja võtmega ning seega
väga kohased tarvitamiseks iseõppijalle. Puhtõpetuslikke küsimusi esitab tema brošüür „Kooli-kirjatööde vihk ja selle parandamine" (1922).
Ka rahvaluule ja ilukirjanduse alale ulatub Aaviku mitmekülgne ja viljakas tegevus. Tähelepandavamad on siin tema
järgmised tööd: „Eesti rahvusliku suurteose keel" (1914;
•käsitleb «Kalevipoega"), „ Valik rahvalaule" (1919) ja „Puudused uuemas eesti luules" (1922). Peale selle tuleb märkida hulk tõlkeid soome, prantsuse, inglise jt. keeltest. Pika
rea tõlkeid tuntud välismaa kirjanikest sisaldab muuseas
Aaviku väljaantud seeria „Hirmu ja õuduse jutud" (umbes
paarkümmend vihku), mis on rakendatud peamiselt keeleuuendus-propaganda teenistusse, tuues stiilikatsetusi mitmesuguste uuenduslikkude keelevormidega.
Ja viimaks on Aavikul küllalt tähelepandav osa ka meie
hõimuliikumuses. Soomlaste ja eestlaste vastastikusele tutvumisele on kindlasti palju kaasa aidanud tema „,Praktiline
Soome keele õpetus" (1908) ja „Viron kielen opas" (1911).
Neid keeleõpiraamatuid iseloomustab nagu muidki Aaviku
töid parktilisus ja selgejoonelisus.
Joh. Aaviku tegevust, eriti keeleuuenduse alal, on tänini
hinnatud väga mitut viisi: sellele on leidunud kirglikke pooldajaid ja ägedaid vastaseid. Ent kuigi kõigilt poolt ei ole
saadud alati kahe käega alla kirjutada kõigele sellele, mis
Joh. Aavik on soovitanud meie keele rikastamiseks ja parandamiseks, tuleb ometi tunnustada, et h e a s t t a h t e s t Aavikul kunagi ei ole puudu olnud ning et see osa tema ettepanekuist, mis on omandanud kirjakeeles üldtunnustatud eluõiguse, on rõhuvas enamuses meie kirjakeelele kahtlemata tulnud kasuks.
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Joh. Aaviku kirjutistes kajastub praegugi veel raugematu
-tööinnustus, vääramatu võitlustahe ja elav reageerimine kõigele, mis sünnib eesti kirjakeele alal. Seega võime Joh. Aavikult loota veel kaua kestvat viljakat edasitöötamist meie keele
rikastamiseks ja arendamiseks. Selleks* jõudu!
E. M.

Verbi paigutus Fählmanna* ja nüüdseid
sõnajärje-küsimusi.
Järg.

Nii võib sõnaseadu teatavat vabadust nimetada kirjeldatud rütmi saavutamise tingimuseks, ja tunnuseks. Käsiloleva
vaatluse seisukohtadelt on tähtis, et rütmi taotamisel ette
võetavad hariliku sõnajärje muutmised enamalt muudavad
ka pea-lauseliikme — pred.-verbi asendit. Ühes näiteist on
tarvis olnud vabama liikumisulatuse saamiseks pred.-verb
jätta hoopis lause lõppu, sealgi veel kummalisuseni julgelt
eitus verbist lahutada; teises lauses on subjektist eraldatud
predikaadi abil adverbiaalid jaotatud kahte rühma. Üsna
rahvakeelsel juhul:
mu nõuo järrele ostjat ja nimme ma ommeti kätte e i s a, Kr 48 ü.

— on tüübilise hääldusvärvingu juures ka üldliikumise laineusus saadud jälle pred.-i jätuga päris lõppu.
Näeb, et nagu rahvaliku t u n d m u s t o o n i jälgimine
toob toime pelke l a u s e s e e s m i s i p r e d.-v e r b i k o h a v a h e t u s i muude sõnadega (subjektiga), kui ka p r e d.-i
a s e t u s i õ t s e l a u s e a l g u s s e — l õ p p u , nii sünnib
see samuti r ü t m i pärast, i Tooni kui ka rütmi meeleliste
kriteeriumide mõju sõnade paigutus se tungib F-i proosas
üldse sügavamale ja laiemale, kui ainult pred.-verbiga algavate-lõppevate iseseisvate väitlausete loomiseni. 2 Neil põhjusil on huvitav analüüsida veel pred.-verbi ja ta täiendite,
isegi muude sõnade omavahelisi
1
Pred.-i lõppupaigutust rütmi nimel on äsja demonstreeritud:
ta seis lause a l g u l tundub liikuvust võimaldavat juhul: J u h t u s
sedda
visi mõnne näddala eest, T 40 k.
2
Haruldane k ü s i l a u s e oma rütmilt, pred.-verbiga lõpul:
miks ennamiste ikka linna liggidal marahvas kõige vaesem ja ka
Jummalani veel on? T 44 k. Subjektiivse tooniga s o o v l a u s e :
sedda sulle Jummal andeks a n d k o , K 49 a.
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1a u s es e es mi s i inversioone.
Selliseid kohtas kord juba „kõnepsühholoogilise" järjekorra puhul; seal vahetasid asendeid subjekt ja predikaat,
enamasti lause esipoolel. Siin vaadeldavas on inversiooni
tingimused laialdasemad; samuti aga pred.-verb p a i g u t u b a i n a k a u g e m a l e ü t l u s e a l g u s e s t . Ka tulemuseks tihti on juba kuuldud toonitõstatus, „blaseerumus":
, Kõrtsimees sõbber jälle v a n g u t a s pead... T 44 k. Kül siis
arrimogi innimessi õ l l e k s sinna ellama läinud. T 43 ü. Sedda
kõnnet ta mind ei l a s k n u d otsa öelda, K 50 k., iggaüks jo omma
võrra o l l i kuulnud. K 52*a.

Kuid tihti ei taotelda mitte just rahvapärast tooni, vaid
tuntavast! muud — maarkeeritud rütmliikumist:
Temma kellu kolm o n koddu, K 51 k. Agga eks se õlle so
usk, T 46 ii.
Sellesse laadi kuulub veel terve liik lauseid, kus esineb ka
i n f i n i i" t v e r b. Neis pred.-verb oma pagemisel algusest
siiski k u n a g i ei lähe üle obligatoorselt lauset lõpetavast
noomenvormilisest tegusõnast. Tekib järjestusvariant, mis,
välja arvatud juhud eelviimases näideterühmas, ilmutab kõigepealt rütmikavatsust:
Meie sure älega a k k a s i m e naerma, T 42 a. Oho, Virrolane Tarto keelt veel selgemine o s k a b laita ja sõimata. K 49 k.
Agga mehhed peagi viimase visiga a kk a s i v a d vaidlema... K
51 k. Agga minna teile üdist middagi t a h h a k s i n räkida —
K 51 k.

Esile tungib sama lausete pürgimine lainelisele tasakaalule, mis kuuldus eelmises vaatluslõigus ennakult toodud seesverbilisest näitest: 'Tallinna poeg igga aasta ikka Tartust
t e l l i s Kalendri aina ilma parrast.. .' ja verbilõpulisist liikuvusnäiteist. Ilmsesti rütmiprintsiibi mõju pred.-verbi asendile on kõikjal sama: see paigutub kaugemale oma harilikult — eriti nüüdiskeeles harilikult — teiselt kohalt, i Infiniitverbita lauses ripub küll ainult sõnade arvust, kas predikaat inversioonil satub lõppu või jääb selle ette:
Minna siis k ü s s i s i n :

T41a.

Kui aga lauses kord on olemas infiniitverb, siis lõppkoht
jääb temale, ning predikaadi liikumisvõimalused on piiratumad. Näeb, et F. respektib ainult teatavate sõnaseotuste
lahutamatust, kõigepealt järge finiitverb — infiniitverb; selle
kõrval predikaadi asetussuhted subjektiga ja eriti oma täien1
Ometi mõnikord verb liigub rütmi nõudel ka ettepoole: aga
ära u s u hunti; P 39. a. VerbilÕpuline vorm siin oleks harilikum,,
kuna ta on t o o n i 1 i s e m.

126

ditega on üsna vabalt kombineeritavad. Kuigi eesti keeles
lausefunktsiooniliselt ja loogiliselt tihedamini seotud sõnade
grupid tihti tunduvad olevat purustamatud, siis F. oma proosas liikumisesteetikat taotelles — mis, nagu märgitud, on tal.
ka verbi üldise, peamiselt kõnetoonis avalduva liikuvuse,
tõusvate ja langevate lausete alalise kõrvutamise põhjuseks — saavutab selle pooleldi süntaktiliste meeleavaldustega,
pooleldi aga loomulikkude sõnagruppide vabama tarvitamisega. Viimane lahendus tundub üldiselt prevaleerivat —
seda selgesti rahulikumais kirjutisis — ja äärmuslikuks võib
esitada niisugust vabadust, nagu:
Raske kelega vässind akkas peäle: K 52 ii.

Näiliselt korratu sõnastuse korraldatud rõhustik, mis
ometi väljendab ekspressiivselt ka lause sisundit, aitab selgitada ülevaadet. Näeb, et F-i alati ainekohasele ja väga elavale, tihti rahvatoonilisele proosale annab samas tugevalt
isikupärase tegumoe küll nimelt tundelikkus rütmi vastu.
Silma ei torka kaunisrütmi taotlust kõikjal — ega ole alati
jälgitud siin, peamiselt vaid verbi liikumist arvestavas kirjutises — selle tõttu, et ta enamasti ei otsusta sõnapaigutuse üle
kategoorilisemalt, otsib kompromissi sõnagruppide-traditsiooniga, ja jääb muude, selgemailt tunnustelt silmapaistvate tendentside varju ( nagu neist on ilmseim rahvatooniline lause
lõpetamine predikaatverbiga). Ometi ta põimub viimastesse
väga tihti; lauseseesmistele predikaati viivitavaile inversioonele on rütminõue kahtlemata peapõhjuseks, predikaadilõpuliste ütluste sagedusele üheks põhjuseks. Predikaadi seismine lause perifeerias näib mõnikord võimaldavat harilikust
vabamat rõhutamisliikuvust keskosis. i
Ühenduseks nüüdsega tuleb tähendada, et F-i juures üllatavalt elav rütmitaju tundub meie aja keelelisest teadvusest
peaaegu kadunud olevat. Vähemalt teda ei nimetata sõnajärje tegurite seas; tähelepanu on pöördud a i n a keele kui
kujutusvahendi täiendusele. Meelelis-esteetiline algus lauserütmi spetsiifikumis jääb varju — mitte ainult eesti keele
uuem areng ei näita seda, vaid ka muud keeled. Nii leiab
Eugen Lerch, et p r a n t s u s e lauseehituse ajalugu pole
mitte sedavõrd areng impulsiivsest-subj ektiivsest kavatsetuks-sotsiaalseks, kui just sõnareastuse muutumine rütmilisest
loogiliseks.2 Prantsuse modern lause aga hakkab endale
1
Rütmi kuuldub eriti selgesti hoopis verbitust ütlusest:
ulgas jamps ingema pärrast jo paar aastat aega. K 51 ü.
2
Op. eit, lk. 102.
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Rahva

jälle otsima vabadusi ja liikumisvaheldust; hooletusse pole ta
jätnud enda meelelist külge kunagi. Siit järeldusi: ka eesti
ilukirjanduslik keel peaks endale selgitama tooni ja rütmi
seiku, et hoiduda sõnajärjestuse-instinkti üldsuses kasvavast
nürinemisest.
Otsekui lõppdemonstratsiooniks F-i fenomenaalselt erga
lausehäälestuse kohta tuleks veel näidata
p r e d i k a a t v e r b i g a a l g a v a t e ja l õ p p e v a t e
l a u s e t e s e o t u s i.
Nagu juba rõhutatud, F. hoidub tarvitamast mõnd lause,liiki monotoonselt. Rääkimata langeva ütluse sagedasest kõrvutamisest tõusvaga, näeb, et autor kultiveerib erilist tüüpi
,ja'ga seotud lausepaare. Toonkäigu vahelduvuse saamiseks
paigutatakse lausepaaris predikaadid kas lahku teineteisest,
jättes keskele pika nõo:
s a a b igga päv nüd paljagi tühjast maast kuulda ja allati tedda
ki de t a k s e ; T 42 a.
või palju sagedamini viiakse pred.-verbid ühisesse tõusu, 'kontaktasendisse :
Süggise pole ea nabrirahva abbi mulle vägga tarvis l ä k s ja
v õ t s i n siis kätte ja pannin alli aisade vahhele, T 40 a. Ja seddavisi veel mõnnedki teised sõnnad Iaddinal suust välja j o o k s i v a d
ja ei o l l e k s otsa veel ni pea olnud — K 50 ü. Agga mölder neist
ostja nimme kätte sai ja ü t l e s kohhe: Kr. 48 k.
Kuuldavasti sellise põimingu aluseks on tüüplik predikaadilõpuline tundmus-lause; lisatud ütlus annab otsekui ainult
ülemineku tavalisemasse, kainemasse. Liitmisviis kui niisugune aga äratab tähelepanu F-i keelele ainuomasena iseärasusena. Sama väidet võib laiendada õieti küll kogu predikaati-viivitavale lausetõule; viimane on ka tundmuspäraseim
sõnajärje-liik siin vaadeldavas üldse. Ta stiililised omadused
vastavad hästi autori skeptilis-humoristlikku, üleolevat ja
heatahtlikku iseloomu, nagu see avaldub käsilolevate kalendrikirjutiste muiski joontes. Autori isiklik maitse siin on suurelt osalt tugenud rahvalt kuuldule; i palju on aga ka rutmimeele inspireeritud. Igal juhul selle liigi inversioonide»rohkuse abil F. on võinud anda tuimade šabloonlause-esipoolte ja keskosade asemel väga elava sõnastuse. Modern
1
Kas aga rahvakeeles võib juttu olla ka arvatava algsoomeaegse, või -eelse predikaadilõpuüse lause kajastumisest, mis loetakse
ilmnevat mõnesuguseis vanasõnade parallelismes, see muidugi pole
siin lahendada. Võib-olla on meil pred.-lõpuline lause mõjustatud
Venest: seal ta on harilik teatavas jutustustoonis.
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eesti keel, suunatud olles abstraktsemale väljendusele, sõnaseadu-vabadusi nii palju ei tunne. N u r k s e näiteks tahab
pealauses predikaatverbi täiendeid näha nimelt järel-asendis;
ta ei viita ses küsimuses isegi stilistilise vahelduse võimalusile.
Ühe sellise pred.-täiendi — infiniitse verbi suhtes Nurkse
asub keeleuuendusele vastandlikul seisukohal: noomenvormilise verbi omakordsed täiendid tulevad lugeda tuntuiks, attributiivseiks, ja niisugustena .peavad seisma oma peasõna eel.
Siin vaadelda olev keeletarvitus näitab olulises selle põhimõtte
maksvust.
Infiniitse verbi asend pealauses
on F-il vastandina finiitse verbi paigutusele reeglipärane.
Järjekindlalt seisab
infiniitverb pealause lõpul:
siis a k k a s jälle vihma p u i s t a m a j a . . . T 42 ü. Küllap o n
kalendri-luggeja mõnda sõimamist ja rio-sõnna k u u l n u d , Ks 54 a.
Linna liggi v õ i b tallopojale paljogi kassu t e h h a, T 44 a., siis n ä i t a b laps õige terve o l e v a t ; P 39 a.

Harilikult siis verbum infinitum, järgnedes oma „attributiivseile" täiendeile, satub lause lõppu; ta peasõna, pred.-verb,
seisab temast kauges lahkasendis, lause algusosas, i See
kahe eriliiki verbi lahutamine teineteisest käib täiesti vastu
praegusele sõnajärje modernsusele, sobib aga rahvakeelega,
nagu kuuldub näiteist. 2
Nagu on võidud juba konstateerida eelpool, finiitne pred.verb ka oma sagedasel kaldumisel lauselõppu ei lähe kunagi
üle infiniitsest verbist. Ta jääb selle ette, ja annab uueaegr
senagi tunduva mõlema verbiliigi kontaktasendi:
Agga temma võerale Õigust sellega e i t a h t n u d a n d a , T 42
a. Agga sinno ajo-Iadik ni tühhi n ä i k s o 11 e v a t, T 42 k. Minna
sind kojju e i v õ i v i a, Kr 47 ü. Oho, Virrolane Tarto keelt veel selgemine o s k a b l a i t a j a s õ i m a t a . X 49 k.

Need Iauselõpetused mõjuvad tõusuliselt rütmikamalt, võrreldes isoleeritud infiniitverbi rahuliku laskumistooniga.
Kui noomenverbi ülepääsmatuses pxedikaadile F-i keeletunne ilmneb äärmiselt kindlana, siis ometi infiniitverbi reegli1
Samuti on lugu kõnepsühholoogiliselt paralleelse nähtusega —
liitverbilise pred.-i adverbiline osa jääb harilikult lahku oma baasist:
Agga kange tuul... t u i s k a b lumme ühte kohta suurteks angedeks
kokku... T 43 a.
2
Kas saab üldse lausereformistlikku verbide kontaktasendit
kujutleda juhtudel nagu: s a i n minna m a h t i omma juttu vahhele
v a l l a d a . . . K 50 ü.
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pärasest jätust lauset lõpetama tehakse erandeid — eeskätt
niinelt toonilis-rütmilisil põhjusil, nagu nägime need üldse
väga tunda olevat meie autori sõnaseadu üldpildis.
I n f i n i i t v e r b p e a l a u s e sees
on ära märgitav juhtudel; kus ta peab tasakaalustama lauserütmi, oma täiendite kuhjumist vaheldama, jättes osa neist
enesele järgnema. Saadud lauselõpud kõlavad üsna modernilt:
O 11 i v a d seal käind, ommale parremat maad p a l l u m a s ja
parremat usku. T 46 k. Ta o Iii kaugetest ümber reisinud ja õppetust vasta v õ t n u d innimeste käest ja juhtusest. T 41 k. Arvaste
pissuke ellajas üllese üppab,... ja j o o k s e b ennast ä r r a p e i t m a
ma-augukeste sisse. T 43 k. Sedda visi o n mõnnigi aus mees ukka
läind kõige omma maja ja perekonnaga. T 44 k.
Kõigi nende näidete juures võib, paralleelselt rütmitaotluse
arvestusega, siiski oletada ka lausesisulisi seiku vähem hariliku sõnajärje põhjuseks. Esimese näite kontekstis on jutt
usust; lause lõpul ,usku' on retooriliselt esile tõstetud. Samuti teise, näite lõpetab retooriline kontrast. Kahes viimases
lauses hoomab kujutluse impressiivset arendust: ühel sündmusel on tähelepandavaks lõpuks loomakese kadumine maaauku, teisel — maja ja perekonna hukkaminek peremehe järel.
Nii nõtke, mitu nõuet ühes vormis täitev on F-i lause. Kui
nüüdisteoreetik Nurkse nõuab infiniitverbi jättu oma attributiivseiks arvatavate täiendite taha 1 , pealause lõppu, ja ainult sisu- ning stiilierisuste väljenduseks lubab selle järje
ümberpöörmist, siis viimasega ta on lähenenud ka selliste
autorite kui Fählmanni praksise peene motivatsiooni mõistmisele. —
F-il vahetegemine verbi attributiivsete ja predikatiivsete
täiendite vahel ilmneb sama selgesti nii pealauseis kui k õ rv a 11 a u s e i s. Kuna kogu kõrvallause tavatseb avaldada kõnealusest aina enne teatut — seda vähemalt rahulikumas, mitte
dünaamilises ega aggressiivses väljenduses — siis ta õieti
oleks vaid lausestatud attribuut. Niisugusena ta toob enda
kui lause tunnuselemendi — finiitse verbi — alles lõpul.
Finiitne verb kõrvallauses
seisabki Fählmannil enamasti
lõppasendis,
oma täiendite järel, andes langeva sõnajärje:
mis mõnes kihelkonnas pea pooled lapsed s u r e t a s . P. 37 a., kui
teine pikkaline t u l l e b ja teisel vasta tullejal kiir tagga o n. Ks 54
1

E. Kirj. XXIII, lk. 379.
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a., kui tal veel must prii ninna peal ei o l l e . Kr 47 a., kui praegukõrva taggant küüntega selletust o t s i s , Kr 47 k.

Rahvakeelset juhtu nagu viimane on küll võimata muuta
modernilt tõusvaks, verbi täienditega lõppevaks lauseks -—
kui tahta hoiduda stiilikohmakusest.
Täiesti kindlal eestipärasus-alusel põhjeneb F-l ka finiitverbi ja infiniitverbi vahekordade käsitlus kõrvallauses. N. n.
liittempuse puhul, ja üldse mõlemat liiki verbide olemasolu
korral samas abiütluses, seisab järjekindlalt
p r e d i k a a t v e r b k õ r v a l l a u s e l õ p u l oma
niitver hilise täiendi eel:

infi-

kudda kalendri palgalehhe pahhema külle peal o n 1 u g g e d a, K 49 a.,
kus puud mõnne saja versta pealt ei s a n ä h h a . . . T 43 a.

Praegune „edenenud" keeletarvitus siin vaevalt pääseks
saksalisest ,on' — ,ei saa' jätust lause lõppu (juhul, kui ta
mitte ei samastaks abstrakt-retoorilist väljendust laiutades
neid kõrvallauseid loogikajärjelise pealausega). Just kahe
verbiliigi vahekorra määramine kõrvallauses on punktiks, kust
saksakeele mõju silmnähtavalt on tunginud eesti sõnajärjesse,
kus on germanismide-taudi pesapaik. Saksa kõrvallause
nimelt ka siin jätab finiitverbi alati lõppu. F. aga, „baltlane"
hariduse poolest, ei mõtlegi väärata oma põlis-eestiliselt keeIepõhjalt. Loeme aina lõpul teritatud kõrvallauseid:
Kas innimene siis teise asja
kui ma asja täielikkult t a h h a n
Õiete uut asja s a i n õ p p i d a ,
eaks a k k a s m i n n e m a , T 41

tarvis ei o l l e l o d u d 1 , T 44 k.,
t ä h h e n d a t a , T 40 a., et mõnda
T 40 k., ja kui mo meel siis õieti
ü.

Predikaadi ettepoole-hoidlikkus on aga veelgi suurem.
Nimelt liitverbilise pred.-täiendi osad omavahel, ka sisuliselthuvikaalult lähemad infiniitverbi täiendid oma peasõnaga kalduvad enamasti kokku, ja finiitne pred.-verb jääb nende ette.
nagu seda praegu nõuab keelekorrektsus:
kui ta mo juhhatamist ei t a h h a vasta v õ t t a , V 56 a., mis ma
joobnud mehhega p i d d i n peale a k k a m a? K 52 U., et Emmake... mõnni gi kord muri p u d i s mahha v i s s a ta. Ks 54 k.
Agga kui nõu p e a b hä o l l e m a , Kr. 46 a. Kui sa isse o l l e d
tühja maad n ä i n d . T 44 ü., mis sa ka veel t u U e d mind v a e v a m a , V 56 a., kui tipud ennast on välja a j a n u d , P 38 k.

Need kõrvallaused kõlavad parimini antud kujul; lausereformistlik sõnajärg, viies infiniitverbide täiendid nende taha,
rikuks loomulikkuse; viimases kolmes näites ta oleks peaaegu
1

Küsilaused lasevad end eesti keeles oma sõnajärje poolest küll
vaadelda abilausetena, eriti kui nad psühholoogiliselt lähenevad viimastele, nagu käesoleval juhul.

131

võimatu. Ometi pole ka reformivastane Nurkse hinnanud
siinset eesti keeletajule tunnuslikku seika. Näib, nagu ta
oleks meie kõrvallause andnud täiesti saksa sõnajärje meelevalda: nõuab ta ju kõrvallauses k õ i g i predikaatverbi täiendite, seega ka infiniitverbi seisu pred.-verbi ees — täiendid
„abilauses" on nimelt tuntuks pandud — ja räägib vastandvõimalusest ainult kui poeetilisest stiilivariandist. i Kui
Nurkse tähendab: eesti kõrvallause „erineb saksa kõrvallause
järjest oma vabama verbum infmitum'i käsitlusega" 2 — siis
see asjast üle ruttamine sünnib küll põhjusel, et kirjutist kandva
mõistelise aparatuuriga — vahetegemisega attributiivse ja
predikatiivse täiendamise vahel
on raske seletada esitatud
reljeefset keelefakti. Kas noomenverbiline predikaaditäiend
on vähem tuntuks pandud, vähem attributiivne kui päris nomen ses ülesandes, ja niisugusena võib järgneda oma peasõnale? Sel juhul aga kannatab Nurksel kogu kõrvallause
mõiste: too nimelt peab olema t u n t u k s pandud fakti
avaldis.
A a v i k käsitleb küsimust lähemalt oma märkustes õigekeelsuse kohta, ja lahendab ta lähedaselt siinse vaatluse tulemusile. Saksapärasuseks Aavik ei tauni mitte finiitverbi seismist kõrvallause lõpul, vaid finiitse pred.-verbi jättu kõrvallause lõppu oma infiniitverbilise täiendi järele: 'et veel paljud
surnud rusude alla m a e t u d on'. „Eriti halb saksapärasus
sõnade korras aga esineb siis, kui pikema kõrvallause lõpus
on predikaatverb, millest ripub veel teine ta ees asetsev verb,
mil oma korda on rida nii nimetatud laiendeid" — 'sõbrad,
kes meid vaatama t u l l a t a h t s i d ' . — „Niisugusel korral
kahtlemata tuleb predikaatverb paigutada enne eelmisi sõnu;
seega...: sõbrad kes t a h t s i d meid vaatama t u l l a . Vähemalt nii palju p e a b reformeerima" -*- moodsuses kaugemale mineku (mõlema verbi toomise kõrvallause algusse),
jätab Aavik stiili küsimuseks. 3
Fählmanni need nüüdseile ajalehekirjutajaile õpetatud „reformid" — õigemini keele parandused ja puhastused — vähematki ei tülita. Ta keeletunne on kindel leidma loomulikku
ja eestitraditsioonilist sõnastust kõrvallauseile:
ilma et o 1 e k s i d t e a d n u d, et kõik ühe ja sellesama tõbe märgid on. ? 38 ii.
Leidub küll haruldustena kõrvallauseid predikaadiga veel
infiniitverbi järel:
i2 E. Kirj. XXIII, lk. 328.
ib., lk. 330.
3 Vt. Post. 1930, nr. 243.
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. . . tõbe lapse juures tunda, kui seda haigust ümberkaudu;
k u u l d a on. P 3 9 ü . -

lauselõppude vahelduse nõudest ette dikteeritud! Teine kord:
kunni valges valinus õue värrava ette s e i s m a j ä i . V55k. —
väga loomulikult — kuna siin ,seisma' psühholoogiliselt pole
verb, vaid adverb. Mis F-i keele teeb laitmatuks, see on, et
autor ei tunne reeglit reegli pärast. Lühikeses kõrvallauses
ta kirjutab vabalt:
kes t e a d a t a h h a b , T 40 k.
Seiga kohta tähendab Aavik: „Lühikesis kõrvallauseis.
(3—4 sõna) on. arvan, ükskõikne, kas predikaatverb on lõpus" — 'kui nad m i n e m a h a k k a s i d ' — „või enne infinitiivi: ad libjtum."
Siinses näites on loomulik ainult antud sõnajärg, predikaadiga lõpul; pole haavav ka veel üks leida võidud ,/kõrvallause-germanism":
m ä d d a n e s ärra, enne kui iddanema a k k a s . T 42 k.
Kui vaadelda F-i kaasajal trükitud eesti keelt, siis näiteks
ta kolleegil Kreutzwaldil kohtab tegelikke saksapärasusi üsna
tihti. Mõlema kirjamehe hoolitsetud „Tarto- ja Võrroma
Kalendris" 1842. aastalt loeme Kreutzwaldi palas „Mõnnest
ilmlikku säedussest" (loodusseadusest!) germanistlikke kõrvallauseid, nagu:
mis essite vaja ärra s e l l e t a t a on —.
Selletaolist kohmakust ei kuule Fählmannil. Tal leidub aga
küll teisesuunalisi, germanismi-tendentsile vastandlikke kõrvalekaldumisi üldisemast kombest paigutada üksik finiitvormiline verb kõrvallause lõppu ja infiniitverbiga täiendatud
finiitverb selle täiendi ette, eel lõppu. Need on juhud, mida
võib heaks kiita ka praegune lausereform; nende sõnajärg
pole aga põhjustatud mitte ühekülgsest intellektualismist,
nagu see maksab nüüdses 'kõrvallause ja pealause sarnastamise pürgimuses, vaid eeskätt püüdest lauseosade rütmilisele
tasakaalule.
Finiitverb kõrvallause sees
niisiis tõstab tarbekorral sõnastuse sujuvaks:

nõnda et see mitte r a s k e ei o l e seda tõbe lapse juures t u n d a ,
P 38 a., mis naine koddo o l l i linnast tühja asja t e l l i n u d , Kr
47 k., kes sindn ei k e l a Jummala sõnna so omma keles I u g gem a s t . T 46 ü., nago o l l e k s t a t a h t n u d villetsat omma silmadega m a h h a p i s t a , T 45 a.. kus viimast korda aina tassa ülle silla
so i d a va d musta vankri peal, Ks 54 a.

Viimane lause on ilma huvivähese infiniitverbita lõpul.
Selles toredas näites .märkab lõpetussõnade mõjukust nende
uudiskohal, verbi järel. Siin avalduva meeleolu drastilist
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vastandit väVjertdab aga otsekui praegusaegne hüpermodernism:
mis vaev püksata mehhele j u h h u b peäle. K 52 a.
•Lõppeks kohtab ka sellist predikaadi täiendite esiletõstmist ebahariliku järelpaigutusega, mil ei puudu retoorilise kavatsuse ilme:
Agga kui nou p e a b h ä o l l e m a , Kr 46 a., midda ennam nad
« l i i v a d n o o r e s p õ l v e s Õppinud. T 44 a. Kas se ma o n
i n n i r a e s e l e s o v i t a v ? T 43 a.
Hää ja ,noores põlves', ,inimesele soovitav' on alla kriipsutatuda kõrvallause langustoon on tõusvaks muudetud — nagu
see sünnib vähem markantsel määral kõigis käesoleva sõnajärjetüübi näiteis.
Viimased eritaotlus-juhud aga sunnivad jälle kord osutama F-i keeletarvituse oskavale suveräänsusele, mis tunneb
väga palju vahendeid oma intentsioonide läbiviimiseks. Püüdest adekvaatsele ja praktilisele väljendusele seletub F-il ka
a i n u k e t õ e l i s e l t g e r m a n i s t i ik s õ n a s e a d u nähtus,
p r e d i k a a t v e r b k õ r v a l l a u s e algul.
See paigutus valitseb n. n. tingivas kõrvallauses, mis käib pealause eel; mujal ta ei tule ette.
O n haigus selle viisi peäl päeva viis ehk kuus kes t n u d ja ei
ole lapse elu veel võtnud, siis tuleb... P 38 'k. H a k k a b haige
nüüd paremaks saama ja nahk ennast lahti koorima, siis näitab laps... P 39 a. Lähheb tallopoeg mõnne einatustiga linna,
ikka küll... T 45 k.
Nähtavasti autor on tüübi üle võtnud saksa keelest kui
lausestiku toonkäiku vaheldava (— tavaline tingiv lause on
tõusvatooniline sarnaselt harilikuma pealausega, see tüüp aga
langev —) ja vähesõnalise — konjunktsioonita —, üldse
praktilise sõnajärjestus-erivõimaluse. Kõikjale pealause-eelsesse kui -lauseisse see kord ei küüni; ta püsib enam tingimuse-tagajärje kõrvutamise juhtudel. Eriti sagedane ta on
praktilises 1841. a. kirjutises „ Punetus"; a. 1850 tõsisetoonilises ilukirjanduslikus palas „Villets" teda enam ei leia —
.asemele on astunud eestilised sidesõnadega konstruktsioonid.
Lõpetatud sellega kirjeldus verbi paigutuse olulisemaist
viisidest ja nende põhjustest Fählmann! eestikeelses proosas,
võidakse peatuda hetkeliseks tagasivaatamiseks. Analüüsist
saadud muljed tihenevad mõningaks otsustuseks meie kirjanduselu müüdilisel • vara-ajal - teotsenu keeletarvituse, eriliselt
ta verbikäsitluse kohtav •''
- ' '-'-•-•
'•-'
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Võib väita suurema riskita, et vaevalt kuski mujal saab
•eesti proosas kohata kahekümne lehekülje ulatusel sellist sonaseadu-stilistilist rikkust kui F-i lausestus. Lähemalt:.see
sädelev mitmekesisus ja virgus tuletub kõige pealt vabadusest
iseseisva ütluse — «pealause" — sõnastamisel. Näeb, et
laušedünaamika sõlmpunkt, predikaatverb, liigub elastselt
lause ulatuses, alludes enamasti kõnetooni ja -rütmi vaheldumisnõude meelelisile kriteeriumele, tihti aga ka aidates oma
asetusega väljendada ütluse sisundit. Rütmimeele erkuselt
F. on isegi võõrastav nüüdisaja keeletundele, milles lausefüüsise tajumine üldse on kuivamas; sõnapaigutuse ekspressiivsusest aga võiks praegune keeletarvitus õppida.
Keeleuuendusliku lausereformi huvikohtade — kõrval-.
lause ja infiniitverbi käsitluses Fählmann ei näita seda julgust,
mis predikaadi kasutamisel pealauses. Siin maksab üldiselt «,
reegel, et infiniitverbi täiendid üldse kui ka finiitverbi täiendid kõrvallauses seisavad oma peasõna eel. Seejuures aga
nimelt infiniitverb asetseb täiesti kindlalt nii pealause kui
kõrvallause lõpus — laskmata siingi endast predikaati üle —
ja eristab niiviisi konservatiivsema eesti sõnajärje selgesti
saksa lauseehitusest. Kogu reeglitekompleksist ometi tehakse
erandeid — elulisuse nimel.' i
Seaduste kui ka vabaduste oskav kasutamine ongi võinud
tolleaegsest vähe-edenenud keeleainest vormida nõudmatud,
ent meile juba oma välises tegumoes tugevalt mõjuvad lugemispalad.
Harald Paukson.

Ülevaade Akadeemilise Emakeele Seltsi
kümneaastasest tegevusest. 2
Järg.
Alljärgnevas vaatleme Emakeele Seltsi tegevust vastavalt Seltsi
üksikutele tegevusharudele.
M u r d e u u r i m i n e oli AES-is kõne all alates esimesest
töökoosolekust. Korraldati juba 1920. a. kevadel prof. KettunenM
1
Kõiki neid vaatluse tulemusi tõestab statistikaga üliõpilase
L. Rooma
seminaritöö „Sõnade järjekorrast Fählmannil". 1930.
2
Käesoleva ülevaate algus (vt. EK nr. 4—5, lk. 114) on sattunud
eksikombel vigasena trükki. Palutakse seda alljärgnevale vastavalt
Õiendada:
Eesti keele uurimine ja arendamine on kuulunud juba enne
Eesti iseseisvust muude harrastusalade kõrval nii mõnegi organisatsiooni töökavva. Nimetada võiks siin möödunud sajandist õpetatud Eesti Seltsi (asut. 1838 )ja Eesti Kirjameeste Seltsi (asut.
1872), käesolevast sajandist aga Eesti Kirjanduse Seltsi (asut. 1907).
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poolt praktilisi harjutusi murdekorjajaile, kuigi ei saadud mõeld?
veel süstemaatsemale kogumisele. Et aga siiski sõnalist vanavara
kadumise hädaohust päästa, avaldas A. Saareste kodumaa ajakirjanduses rea üleskutseid vananevate ja ununevate sõnade kogumiseks,
mis elavat vastukaja leidsid. Samuti rõhutati ka juba Seltsi algusaastal kohanimede põhjalikuma korjamise tarvet, kuigi tegelikkude
sammudeni sel alal ei jõutud. Järgmisel suvel (1921) asus Seltsi
ülesandel juba tööle esimene murdestipendiaat hr. Voolaine, kes töötas Aluliina ja Lutsi eestlaste keelepiirkonnas.
Süstemaatsele tööle, nagu eelpool tähendatud, saadi asuda riigi
toetusel alles 1922. aastal. Juba algul seati kokku kindel kava, mille
järele kavatseti üle riigi 30-st kihelkonnast koguda 10 aasta jooksul
sõnavaraline ülevaade Wiedemann'1 järele, igast kihelkonnast häälikulooline ülevaade, kohanimesid, murdetekste ja muud. Kogu töötegelik korraldamine ja juhtimine usaldati hr. Saareste hoolde, kel
sel alal oli rohkesti isiklikke kogemusi ja kes oli tutvunenud ka teiste
maade murdeuurimistööga.
Esimesel suvel töötas kohtadel kümmekond stipendiaat!, esitades
töötulemusena ligi 26.500 sõnasedelit, üle paarikümne rulli fonograafilisi tekste ja mõnekümnest punktist häälikuloolist ülevaateid. Kuigi
mõnes kogus esines kahtlusi transkriptsioonis, võidi töö algusega
antud oludes siiski rahule jääda. Järgmisel 1923. a. suvel töötas juba
stipendiaatidena 20 üliõpilast, koguti üle 33.000 sõnavaralise teate.
Ühtlasi püüti ka murdekogumist ja selle tulemusi laiemale ringkonnale
tutvustada (iildkoosolekuil aruandeid murdekorjamistööst ja „Eesti
Keeles" ülevaateid murdekogumisest). Samuti hakati ajakirjas ka
paremaid murdetekste avaldama, mis teatavasti tänini on jätkunud..
Järgnevatel aastatel paisub murdekogumise tegevus järjekindlalt.
1924. aastal töötab 21 stipendiaat!, kogutakse üle 40.000 sõnasedeli.
1925. a. on stipendiaatide arv 23, kogutud sedelite hulk ulatub
48.000-ni. Paaris kihelkonnas jõutakse isegi tööga juba lõpule.
Hariastmele ainestiku kogumise kvantumi poolest jõuab murdeuurimistöö 1926. aastal. Murdestipendiaatide arv tõuseb sel aastal
31-ni, kogutud sõnasedelite hulk küünib 61.000-ni, lisaks veel rohkesti
häälikuloolise ülevaateid, murdetekste ja muud. Töö paisumise tõttu
täiendatakse nüüd ka Murdetoimkonna juhatust abijõuga, kelle hooleks jääb murdekogude korraldamine, läbivaatamine jm.
Järgmistel aastatel on küll nii murdestipendiaatide kui ka kogutud ainestiku hulk vähenenud (1927. a. oli 22 stip., koguti ligi 40.000
sed.; 1928 — 17 stip. — 30.500 sed.; 1929 — 19 stip. — 25.800 sed.),
kuid seda enam on suudetud kogude sisulist väärtust tõsta. On hakatud nõudma enam lausenäiteid sõnade tarvitamisviisi ja tähenduse
kohta, on jälgitud haruldasemaid sõnu lisasõnastikkude ja muude
küsitlusvahendite kaudu jne. Töö süvendamiseks alustati 1929. a.
suvel esialgu ühes kihelkonnas ideoloogilist küsitlemist, mis võimaldab sõnavara jälgida põhjalikumalt ja edukamalt.
Ühtlasi on viimastel aastatel erilist tähelepanu pööratud ka olemasolevate kogude korraldamisele, parandamisele ja täiendamisele..
Viimane ongi õieti otseseks AES-i eelkäijaks keelelise uurimistöö
korraldamisel ja avaldamisel.
Kuigi ka Eestis AES-il oli eelkäijaid, sai puhtkeelelise seltsi asutamise mõte siiski tõuke Soomest.
Nagu Soomes...
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Selleks on palgatud tarvilisi abijõude üliõpilaste-stipendiaatide hulgast.
Märkida tuleks ka seda, et töö huvides möödunud aastal reorganiseeriti senine Murdetoimkond ja suurendati selle liikmete arv
kuni 5-ni.
Nagu näeme, on töö üldiselt arenenud ühtlaselt ja kavakindlalt.
On alati püütud tööd tihendada ja süvendada, kuigi siin on takistuseks meie stipendiaatide pere vahelduvus, i Tööd on kogu aeg
hoolikalt ja asjatundlikult juhtinud prof. A. Saareste.
Vaadeldes senise töö tulemusi, võime tööga täiesti rahul olla.
Peamiseks töö-alaks on olnud sõnavara küsitlemine Wiedemann']
järele. Seni on see töö esialgselt lõpetatud 20 kihelkonnas, üle 50%
on kogutud 7, alla selle 3 kihelkonnas. Kogu kavatsetud sõnavaralisest iküsitlemistööst on seega tehtud 87,7%. Kokku on sel teel
kogunenud murdearhiivi üle 229.500 sõnavaralise teatesedeli. Kui
siia juurde veel arvata lisasõnastikkude abil ja muul teel kogutud
sonasedeleid, siis sisaldab AES-i murdearhiiv praegu üle 271.300
sedeli eesti murrete sõnavara.
Teiseks murdeainestiku kogumisealaks on olnud eesti k o h a n i m e d. Neid on kogutud üle kogu Eesti stipendiaatide poolt 34.600,
Kokku ulatub seeria Eesti alalt päritoleva ainestiku hulk AES-i murdearhiivis 306.000 sõnasedelini. 2
Edasi tuleks siin nimetada ka väärtuslikke sõnavarakogusid meie
s u g u k e e l t e alalt, Vadjast ja Ingerist. Vadjalase Dm. Tsvetkovi (f)
poolt koostatud vadja keele sõnastik sisaldab tervena umbes 18.000
sõnasedelit; Ingeri sõnastiku seni valmisolev osa ulatub üle 16.000
sõna. Viimast koostab ingerlane A. Angere.
Häälikuloolisi ülevaateid on seni tehtud 48 kihelkonnast, mõnest
kih-st isegi mitmest punktist. Morfoloogilisi ülevaateid on koostatud 14 kihelkonnast.
Murdekeele näidetena on kogutud kuuldelisi murdetekste 50
kih-st, kokku 1500 lk. Fonograafsete murdetekstide kogu sisaldab
ligi 220 rulli. Viimaste hulgas väärivad eriti nimetamist prof. Kettuneni kogutud liivi murdetekstid. Üldiselt on koondunud seega
AES-i murdearhiivi kõik tähtsam eesti murretesse puutuv materjal ja
hulk väärtuslikku meie sugukeelte alalt.
' Kui küsime, kui palju on meil eesti murdematerjalide kogud
maksma läinud, siis selgub, et meil murdekogumiseks kogu selle aja
kestel on kulutatud kr. 17.069,19. Arvestades meie praeguste murdekogude ulatust, seda, et ainuüksi nende kogumisel on töötanud 92
eri stipendiaat! (49 naist. 43 meest) ligi 180 kuu, s. o. 15 aasta
kestel, ei saa seda kalliks pidada.
Kuigi meie murdekogud oma mahukusest hoolimata pole ka puudusteta, ei saa siiski salata, et just selle materjali kogumisega AES
on teinud suure töö meie keeleuurimise alal, on päästnud võib-olla
palju väärtuslikku ja ununevat rahvasuust. Ei saa tänapäeval ükski
keeleteadlane, kes tahab vähegi põhjalikumalt töötada eesti keele
1
Pooled stipendiaatidest on töötanud ainult ühel suvel, kolmandik kahel suvel ja ülejäänud kuuendik kolmel või enam suvel.
Ainult 5 stip. on töötanud 4—5 suve järestikku.
2
Siia hulka on jäetud veel arvamata arvukad üliõpilaste harjutustöödena korjatud kohanimede kogud, mis prof. Saareste on loovutanud AES-ile.
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alal, mööda meie murdekogudest. Ja igale uurijale sugukeeltegi
alal on Emakeele Seltsi kogud asendamatuks materjaliks.
Teine ülesanne, mille teostamisele ühenduses Seltsi majanduslikkude olude paranemisega 1922. a. võidi asuda, oli eesti k e e l e t e a d u s l i k u a j a k i r j a v ä l j a a n d m i n e . See mõlkus juba
Emakeele Seltsi asutajatel meeles. Vrd. Seltsi esimese põhikirja
§ 8: ., Selts hakkab niipea kui võimalik oma ajakirja välja andma,"
(AR I, 2.).
1922. a. aprillis ilmuski „Eesti Keele" esimene number. Peatoimetajaks on J. Mark, sekretäriks A. Saareste. Saatesõnas tähendab toimetus, et ajakirja ülesandeks on „eesti keele kõigekülgne
uurimine" (EK 1, lk. 1). Ajakiri tahab olla puhtteaduslik, kuid ka
silmas pidada tegelikku keeletarvitamist. Ajakirja ilmub aastas 6
numbrit ä 32 lk., trükitakse ..esimest numbrit 1200 eks., järgmisi
1100 eks" (AR III, 9). Raskusi sünnitas ajakirjale algul kaastöö
vähesus. Välise kaastöö puudusel peavad esimeses aastakäigus sõna
võtma prof. Kettunen 13 ja A. Saareste 15 korda. Nende toimetuseliikmete kirjutised moodustavad seega üle poole üldisest artiklite
arvust. Võib-olla samal põhjusel esineb ka siin retsensioone ja arvustisi enam kui üheski hilisemas aastakäigus. Sisuliselt on aga keeleteadusliku ajakirja seisukohalt esimene aastakäik siiski tarvilisel
kõrgusel. Väliskaastööliste hulgas näeme nimesid nagu Ojansuu,
Penttilä, Toi von en, Vasmer j . t. Tähelepandava osa iseseisvaist
artikleist moodustavad sõnade etümoloogiad, üksikute morfeemide
päritolu küsimused j . m.
Hoolimata ajakirja teatud mõõdul teaduslik-kuivast sisust oli
EK tellijate arv harukordselt suur, ulatudes üle 350-ne. Arvatavasti
oli selle põhjuseks seltskonna tookordne suurem huvi keele vastu ja
ka ajakirja uudsus. Seda arvestades tõstetakse ajakirja tiraaž 1923.
aastal 1500-ni.
Sisuliselt muutub ajakiri mitmekesisemaks. Puhtteaduslikkude
küsimuste kõrval kerkivad esile ka õigekeelsusküsimused; rohkesti
käsitletakse murdekogumist. Kaastööliste arv on tunduvalt kasvanud.
Järgmisel kahel aastal (1924—25) jätkub ajakirja ilmumine samas suuruses A. Saareste toimetusel. Silmapaistev on nendes aastakäikudes puhtteaduslikkude küsimuste esialgu tagaplaanile jäämine ja sagedasem tegelikkude õigekeelsusküsimuste käsitlemine.
Eriti paistab aga n. n. küsimuste ja kostuste osa, milles ajakirja lugejate soovidele vastu tulles lahendatakse üksikuid keelelisi küsimusi.
Ajakiri on muutunud seega elulisemaks ja kontakt lugejaskonnaga
on tihedam. Endiselt jätkatakse murdetöö tulemuste populariseerimist aruannete ja murdetekstide avaldamise näol. Ühenduses ainelise olukorra paranemisega hakatakse nüüd ka kaastöö eest tasu
maksma. Kuna tellijate hulk 1924. a. kahaneb, vähendatakse 1925.
a. ajakirja tiraaži 1500 pealt 1000 peäle. Ühtlasi hakatakse nüüd
ajakirja lisana avaldama eesti kirjakeele vanemaid mälestisi. 1925. a.
ilmub neist 3 poognat.
Vahepeal oli EK kaastööliste arv suurenenud. Ka lugejaskond
kasvas. Alates 1926-st aastast ilmubki EK suurendatud kujul, aastakäik ä 8 nr., s. o. 256 lk., nende hulgas 3—5 trükipoognat vanemaid
tekste ja muud. Kaastööliste arv on kõikunud 20—26, artiklite arv
33—49 vahel. Sisuliselt on ajakiri viimaste aastate kestel kujunenud ka enam-vähem ühtlaseks. Iseseisvad artiklid on kandnud kas
puhtteaduslikku laadi või on käsitlenud tegeliku ikeele küsimusi.
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Teoste arvustisi on esinenud vähem. Teine liik kirjutisi on olnud
pärit töömailt (koosolekuteateid, aruandeid Seltsi tegevusest, murdeainestikku). Ajakirja sisulise väärtuse tõstmiseks kõrgendati 1929.
a. kaastöö honorari. Teiselt poolt aga, arvestades puhtkeelelise ajakirja lugejate vähesust (umbes 200), otsustati juba 1928. a. kulude
säästmiseks trükkida ajakirja ainult 600 eks.
üldiselt EK toodangut vaadeldes näeme, et kogu 8 aasta jooksul
on ajakirjas ilmunud 338 kirjutist. Neist on umbes pool iseseisvaid
eesti ja sugukeeli käsitlevaid artikleid, teine pool aga arvustisi (49),
kirjutisi töömailt ja muud. KaastÖöliskonda silmitsedes osutub, et
seni on ajakirjas sõna võtnud 86 isikut. Kaastöölistest on kõige
enam üliõpilasi, vähem õppejõude ja veelgi vähem muid. Kui aga
vaadelda kirjutatud artiklite arvu, siis selgub, et ligi pool (44%)
kõigist artikleist on pärit ülikooli õppejõududelt. Haruldaselt vähe
on aga kirjutisi mitteakadeemiliste ringkondade poolt.
Võibolla, on seegi tõenduseks, et EK on kandnud ja kannab puhtteadusliku ajakirja laadi ja ehk on selle tõttu ka mõistetav ta lugejaskonna
vähesus.
Kogu meie keeleteaduslik elu ja keeleline elu üldse on alati
kajastunud Eesti Keele veergudel. Siin on leidnud avaldamist ja
puudutamist kõik vähegi tähtsamad uurimused ja leiud meie keele
alal, siin on alati silmas peetud meie tegeliku keele arengut ja püütud seda objektiivselt hinnata, siin on arvustatud meie keelelist kirjandust, siin on ilmunud huvitavamaid riismeid meie keeleuurimise
alalt; paljugi siin ilmunust on püsiva väärtusega.
Ühenduses ajakirjaga võiks puudutada ka Seltsi toimetisi. Nagu
eelpool mainitud, avaldati juba 1921. a. nimede eestistamise propa'geerimiseks, selle küsimusega tutvumiseks ja kohase nime valimise
hõlbustamiseks koguteos „Eestlasele eesti nimi", sellest äratrükina
prof. Kettunen'i artikkel „Nimede valik ja soetamine" ja nimede valijaile ,,15.000 uut sugunime". Neis raamatuis antakse ülevaade sellest
rahvuslik-kultuurilisest küsimusest, rõhutatakse eesti omapära tähtsust ja antakse nimede eestistajaile võimalus niihästi ise endile eestipäraseid nimesid soetada kui ka valida neid antud nimestikust.
Siia toimetiste rühma kuulub ka äsjailmunud prof. J. Mägiste
teos ,,Eestipäraseid isikunimesid", milles on esitatud üle tuhande tarvitamiseks soovitatava eestilise ristinime.
Teine liik toimetisi on samuti rahvuslik-taltuurilise tähtsusega.
Siin mainitagu neid AES-i väljaandeid, mis puudutavad meie sugukeeli. Eeskätt viit „Liivi lugemikku" (1921—1926. L. Kettunen'i, O.
Loorits'a ja A. Skadin'i koostatud). Liivi lugemikud on ühelt poolt
heaks vahendiks sugukeelte Õppijaile liivi keelega tutvumiseks, teisalt
moodustavad aga vähese liivi kirjanduse trükkteostena teatava liivi
rahvusliku kirjavara ja aitavad seega liivi iseoleku tunnet kindlustada.
Teine seeria sugukeeli puudutavast kirjandusest on määratud
algavaile soome keele õppijaile. See M. Nurmiku toimetusel ilmunud
n. n. soome kirjastik sisaldab kolmes väikeses kogus valiku soome
muinasjutte ühes raskemate sõnade eestikeelse tõlkega joone all.
Kõrvu nende sugukeelsete raamatutega tuleb nimetada ka meie
setu kirjastücku. Setukcelse kirjanduse avaldamise tarve tekkis selle
mahajäänuma hõimu hariduslikkude püüete toetamise soovist. Et
setude lugema-õppimist hõlbustada ja ka Setumaa algkoolile tarvilikku õpiraamatut soetada, seks otsustati avaldada setu lugemikke.
Toimkond, eesotsas õpetaja Ainelo'ga, hakkas tarvilikke materjale
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koguma ja juba 1923. a. võüs ilmuda ,,Setu lugemik 1" üliõp. Voolaine tegelikul toimetusel. Seda tööd jätkati ja paari aasta pärast
ilmus ka teine osa lugemikust pealkirja all „Kodotulõ". Nende
tööde avaldamist soodustas Piirimaade Kultuurkapital.
Lisaks sellele astuti samme ka setukeelse Uue Testamendi soetamiseks. Saadi sellekski tarviline toetus (Briti Misjoniseltsilt) ja
1926. a. ilmus seegi E. Puusepa tõlkes ja P. Voolaine keelelises
redaktsioonis.
Erilise liigi AES-i toimetiste hulgast moodustavad AES-i Aastaraamatud. Neid on üldse ilmunud viis (I—V), kokku kuue aasta
tegevuse (kohta (1920—25 incl.). Siin annab sekretär ülevaate
Seltsi üldisest tegevusest aasta jooksul, esitab aruandeid ja väljavõtteid Seltsi protokollidest.
-Hiljem ei ole ülevaateäd ja aruandeid Seltsi tegevusest enam
aastaraamatute näol avaldatud, vaid on vastavalt nii Seltsi tegevuse
ülevaated kui ka väljavõtted koosolekute kirjeldustest asetatud EK-de.
Tegeliku keeleõpetuse alalt on ilmunud äratrükina 1925. a.
Eesti Keelest vastava toimkonna poolt väljatöötatud „Valik eestikeelseid grammatilisi oskussõnu", milles katsutakse lõpetada varemvalitsenud korralagedust keeleõpetuslikus terminoloogias.
AES-i toimetiste hulgas, kuigi Eesti Kirjanduse Seltsi kirjastusel, ilmusid 1927. a. Elmar Muugi „Eesti Keeleõpetus I" ja
„Lühike eesti keeleõpetus I". Mõlemad need keeleõpetused, millest
vähem küll õieti on suurema lühendatud kuju, on oma asjaliku ja täpsa
esitusviisi ja tänapäeva üldsusele enamvastava keelekäsitluse tõttu
üldiselt tulnud koolides tarvitusele. „Lühikesest eesti keeleõpetusest"
ilmus juba järgmisel aastal teine trükk.
Edasi väärib tähelepanu AES-i toimetiste hulgas A. Saareste
ja A. R. Cederbergi toimetusel ilmuv „Valik Eesti kirjakeele vanemaid mälestisi", mille avaldamisele EK-e lisana üksikpoognate kaupa
asuti juba 1925. a. Eriraamatuna köidetult ilmus esimene vihk1 vanemaid mälestisi 1927. a., teisest on ilmunud seni 9 poognat. Siia
on koondatud meie kõige vanemaid senisäilinud keelelisi mälestisi,
alates XVI sajandi algupoolelt ja lõpetades piibli ilmumisega 1739.
Teksti on püütud võimalikult täpselt ja ustavalt algupärandite järele
edasi anda. Selle tõttu ületab see kogu teadusliku täpsuse poolest
meil varem ilmunud vanemate tekstide väljaandeid. Eriti väärtuslik
on see kogu aga selle tõttu, et suur hulk siin avaldatud tekstidest
on käsikirjade järele alles siin esmakordselt avaldatud ja saab alles
selle kogu kaudu keeleuurijaile kättesaadavaks.
Teaduslikku laadi kandvatest toimetistest tuleks nimetada 1927.
a. ilmunud meie ülikooli Foneetika Laboratooriumi juhataja W. E.
Petersa iseseisvat uurimust „Esimene katse eesti keele kõnemeloodia
võrdlevas uurimises". Järgmisel aastal ilmus samalt autorilt Eesti
Keele lisana väike käsiraamat Eksperimentaalfoneetika alged", milles autor tutvustab lühidalt lugejaid eksperimentaalfoneetika aparaatide ja meetoditega. Samuti äratrükina „Eesti Keelest" ilmus
1927. a. ka prof. A. Saareste pikem teaduslik artikkel „Tundmused
tegurina keelearengus".
Lõpuks ei saa toimetiste hulgas nimetamata jätta ka loodetavasti juba lähemal ajal ilmuvat J. Mägiste ja J. Aaviku „Soome-eesti
1
Arvestatud kuni veebruarini 1930, s. o. käesoleva ülevaate
kirjutamiseni.
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sõnaraamatut'', mille väljaandmisele taheti asuda juba 1921. a., kuid
mis olude sunnil on pidanud seni viibima.
Teoksil olevaist teoseist tuleks nimetada ka prof. A. Saareste
„Ideoloogilist sõnaraamatut", milleks on tehtud rohkesti eeltöid ja
mille käsikiri on valmimas.
N i m e d e - e e s t i s t a m i s e a l a l oli töö ja ka tagajärgede
hariastmeks 1921. aasta. Kuigi ka hiljem propagandat jätkati, on see
töö publiku loiduse tõttu visalt edenenud. 1923. a. kevadel asutati
üldise Nimedemuutmise Toimkonna juurde ajutine akadeemiline harutoimkond; 1925. a. kevadel moodustati aga üliõpilasorganisatsioonide
esndajaist alaline Üliõpilaskonna Nimedemuutmistoimkond, kelle ülesandeks jäi nimede-eestistamise propageerimine üliõpilaskonnas ja
ühise tähtajalise nimedemuutmise korraldamine 1. mai puhul. See
toimkond on igal kevadel traditsioonilist nimede eestistamist õhutanud üliõpilaskonnas ja on igati püüdnud nimede eestistamise asja
edendada.
Üldine Nimedemuutmise Toimkond, mis algul oli moodustatud ühiselt AES-i ja E. Kirjanduse S-i poolt, hiljem aga ainult AES-i juures
töötab, on samuti püüdnud küll tähtsamatele tegelastele meeldetuletusi saates, küll isiklikult lubadusi võttes, küll ajakirjanduses nimedeeestistamist Õhutades, küll vastavaid üleskutseid ja brošüüre kirjastades mõjuda nimemuutmistöö elustamiseks kaasa, kuid toimkonnal
on tulnud siin pehastunud traditsioonidega vastuollu sattudes vaevu
teed murda. Ei saa siiski salata, et toimkond on teinud omal alal suure
töö. On büroo kaudu ja muul teel antud nõu nimemuutjaile, on püütud nimemuutmist võimalikult hõlpsaks ja odavaks teha, on kaitstud
kallaletungide puhul avalikult oma seisukohti, on puudutatud omapäraste ristinimede küsimust jne. Ja eks ole küllaldaseks tõendiseks
sellest tööst needki 524 uut perekonnanime, mis on ja jäävad kõige
paremaks mälestusmärgiks meie rahva ornapärastumise teel.
Toimkonna juhatajaks on kogu aeg olnud J. Ainelo.
Edasi jätkatakse ka AES-i algusaastail alustatud sugurahvaste
toetamist ja uurimist. Korraldatakse korjandusi ja soetatakse toetust liivlastele, eriti Liivi Haridusseltsile liivi keele õpetamiseks ning
alalhoidmiseks liivi koolides. Ollakse kontaktis liivlastega ja peetakse nende tegevust silmas, avaldatakse „Liivi lugemikke" ja püütakse omalt poolt liivlasi eelarve korras ka toetada.
Peale liivlaste on olnud teistegi sugurahvaste uurimis- ja toetamisküsimused päevakorras. 1923. a. I sem. on AES-i eestkostmisel
saanud Piirimaade Kultuurkapitalist lühiajaliselt stipendiumi ingeri
üliõpilane Valer. Muurmetsä, kelle vastukohuseks oli ingeri sõnavara
registreerimine sõnastiku koostamiseks, ja vadjalane Dim. Tsvetkov,
kes asus vadja sõnastikku kokku seadma, millise töö ta ka teostas
kolme aasta kestel. Ingeri stipendium määrati hiljem üliõp. Aleksander Angere'le, kes käesoleva aastani on töötanud ingeri sõnavara
ülesmärkimisel. Edasi on samalt Piirimaade Kultuurkapitalilt 1926.
a. alates AES-i kaudu toetust muretsetud kolmele setu tähtsamale
lauluemale [Anne Vabam, Irene Luik (Martina Irö) ja Taarka Pisumaa (Hilana Taarka)].
Ühenduses hõimukultuuriliste küsimustega tuleks puudutada ka
„Soome-Eesti iseseisvuse väljakuulutamise aastapäeva mälestamise
kapitali", millele aluse pani juba Seltsi asutamisaastal Soome saadik
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Eestis hr. R e i j o n e n, annetades Seltsile 25.000 st. tingimusega, et
selle kapitali protsendid siis, kui kapital on tõusnud 100.000-ni, stipendiumina antaks Seltsi liikmeile, kes sõidavad Soome keelt õppima.
1925. a. täiendas Seltsi juhatus toetajaliikmete summadest selle kapitali 100.000-ni ja nüüd võidi kapitali protsente hakata kasutama
Seltsi liikmeile stipendiumidena. Seni on sellest kapitalist saanud "stipendiume 4 AES-i liiget-üliõpilast: hr-d H. Klein-Rajamaa, K. Mihkla,
K. Hermlin ja Ed. Roos.
Uutest algatustest Seltsi elus tuleks nimetada auhinnatöö* väljakuulutamist 1927. a. teemal ..Häälikulised erinevused murret kõneleva
perekonna kolme vanuspõlve vahel". Auhindu oli määratud kaks:
I auhind 15.000 st., II — 10.000 st. Kuna töid sellele teemale ei esitatud, siis kuulutati 1929. a. uus auhinnatöö välja teemal „Kirderanna
murde üleminek maamurdeks". Auhindadeks on seekord: I auhind
— 12.000 st., II auhind 8000 st.
Mis puutub Seltsi majanduslikku külge, siis nägime, et juba algusaastail sai Selts lahkete toetajaliikmete annetuste kaudu kindlale
jalale. Edaspidi on need toetused küll isegi lubatud ulatuses suuremalt osalt täitmata jäänud, kuid Seltsi suurtest kultuurilistest ülesannetest on üldiselt aru saadud ja Seltsi lahkesti toetatud. Seltsi uurimistöödeks, peamiselt murdeuurimiseks, on saadud riiklikku toetust
juba alates 1922. aastast ja hiljem ka ülikoolilt. Seltsi kirjanduslikuks tegevuseks, peamiselt keelelise ajakirja väljaandmiseks on toetusi saadud Kultuurkapitalilt. Alates 1925. aastast on seltsil olnud ka
esindaja (A. Saareste) Kultuurkapitali Kirjandussihtkapitali valitsuses. Hõimukultuuritöö tegemiseks on, nagu eelpool nägime, lahkesti antud toetust Piirimaade Kultuurkapitalist. Üldiselt on seega
Selts olnud majanduslikult tarvilisel määral kindlustatud.
Seltsi siseelu on arenenud enam-vähem ühtlaselt. Esialgne põhikiri täiendati vastavalt nõuetele ja kinnitati 1925. a. Tarvilised kodukorrad töötati välja juba enamasti Seltsi tegevuse algusaastail.
AES-i juhatuse koosseis on kogu kümne aasta jooksul olnud kaunis püsiv. Üldse on selle aja kestel juhatuse liikmena töötanud 20
isikut. Neist on juhatuses olnud A. Saareste — 10 korda, J. Mägiste
— 7 korda, 0. Loorits — 6 korda, L. Kettunen, E. Muuk, E. Nurm,
A. Tamm, J. V. Veski — 5 korda, teised vähem. Eriti püsiv oli juhatuse koosseis esimese viie aasta jooksul. Juhatuse koosolekuid on
peetud üldse 147, neis on arutatud 1030 küsimust. Asjaajajaid on
Seltsil olnud viis. Liikmete arv on kõikunud 41—112 vahel. Seltsi
auliikmeteks on Seltsi asutaja ja esimene esimees prof. Lauri Kettunen ja dr. Oskar Kallas.
Üldise pildi AES-i tegevusest võime saada ka Seltsi üldkoosolekute arvu ja neis arutletud üksikküsimuste hulga järele. Kõige intensiivsem Seltsi tegevuse aeg koosolekute suhtes on olnud aastail 1922,
1923 ja 1924. 1922. a. on peetud isegi 10 üldkoosolekut, järgmisel
kahel aastal kummalgi üheksa. Hiljem on üldkoosolekute arv kahanenud, püsides 1926. aastast kuue peal. Üldkoosolekute arvu vähenemise põhjuseks on osalt see, et varem rahvaluulelist ja muidki aineid esitati Emak. Seltsi koosolekuil, hiljem aga need alad on jäänud
erialaliste seltside hooleks, osalt aga ka üksikute toimkondade ja
juhatuse töö süvenemine ja suurenemine, üldse on kogu Emak. Seltsi
senise tegevuse ajal peetud 74 üldkoosolekut, mil esitatud 162 ettekannet 49 isikult. Ligi pooled neist ettekandeist on pärit ülikooli Õppejõududelt, pooled aga üliõpilastelt ja teistelt. Tähtsamad ettekan-
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ded oma enamuses on avaldatud „Eesti Keeles", vähem „Eesti Kirjanduses" ja teistes ajakirjades.
AES-i üldkoosolekuil peetud ettekandeid sisuliselt vaadeldes
näeme, et sama avar ja lai kui on AES-i tegevusala üldse, samasugune
on ka ainete valdkond, mida on ettekannetes käsitletud, üldkeeleteaduse alal on püütud kontaktis olla välismaal valitsevate keeleteaduslikkude voolude ja liikumistega, on seletatud üldkeeleteaduse
printsiipide seisukohalt meiegi keele nähtusi, on jälgitud üksiksugupõlvede ja üksikkihtide keelt, on katsutud selgitada sugukeelte najal
meie kirjakeeles ja murdeis esinevaid häälikunähtusi, on vaadeldud
morfeemide esindust ja nende algupära jne.
Võrdlemisi rohkesti on esitatud ka sõnade e t ü m o l o o g i a i d , peamiselt küll eesti alalt, osalt ka sugukeelist. Siin
on püütud jälgida nii kirjakeelsete ja murdeliste sõnade kui
ka kohanimede algupära. Kuigi kõik esitatud etümoloogiad pole
paika pidanud, on sel alal siiski hulk püsiva väärtusega tööd tehtud.
Oleviku keelendite jälgimise kõrval on analüüsitud ka vanemaid keelelisi mälestisi, vaadeldud vanemaid nimesid ja jälgitud tekstide päritolu. Ei ole puudunud ka ülevaated murdekogumistööst ja ettekanded hõimurahvaste üle.
Teine liik AES-i üldkoosolekuil puudutatud küsimusi on enamvähem praktilist laadi. Neis on käsitletud peamiselt tegelikku keeleõpetust ja keeletarvitamist, õigekeelsust. Siin on vaadeldud meie üldist keeleoskust, on toodud näiteid puudustest meie keele tarvitamises, on tagajärjekalt otsitud teid, kuidas tõsta meie emakeele õpetuse tasapinda, kuidas tõsta õigekirjutuse oslcust.
On püütud õigekeelsusküsimustes kahtlusi kõrvaldada ja seisukohti võtta. Püsivalt päevakorral olevatest õigekeelsusküsimustest
võiks nimetada perekonnanimede käänamisküsimust ja meie kohanimede õigekirjutusküsimust. Kuigi siin üksikasjus on ehk veel väikesed kõikuvused võimalikud, on üldiselt siin seisukohad enam-vähem
kindlaks kujunenud. Nende keele-korraldamise ja ühtlustamise küsimuste kõrval on Emak. Seltsi üldkoosolekuil olnud harutlusel ka keeleuuendusküsimused. On ühelt poolt arvustavalt vaadeldud meie keeleuuendusliikumist, teiselt poolt on aga AES-i kõnetoolilt tehtud ka
keeleuuenduse ettepanekuid. Nimetada võiks neist O. Looritsa
„ o l n u k s i n , o l n u v a t " ettepanekut ja A. Nei -ni l õ p u l i s t
e ksts essiivi.
Edasi on AES-i koosolekuil esinetud keeleliste teoste arvustistega, Seltsi töö tulemuste ja kavatsuste tutvustamisega, ja rahvaluuleliste ning muude ettekannetega.
Kui nüüd lõpuks heidame pilgu tagasi kogu kümneaastasele tegevusele, peame küll tunnistama, et Ak. Emakeele Selts on rahuldavalt täitnud oma ülesandeid. Rahvuskultuurilisel alal on tunnistuseks
Seltsi tööst üle 500 uue eestipärase perekonnanime; tegeliku keeleelu
korraldamise alal on Seltsi otsused üldsusele alati olnud mõõduandvad ja ta püüded meie keele ühtlustamisel ja keeleoskuse tõstmisel pole jäänud tagajärjeta; teadusliku keeleuurimise küllaldaseks
väljenduseks on Seltsi väljaannetes avaldatud tööd ja rikkalikud murdeainestiku kogud. Meie kultuurilukku jääb Ak. Emakeele Seltsi senine töö igatahes väärtuslikuna püsima. Loodame, et Selts ka tulevikus jääb meie keelelise elu südameks.
A. Kask.
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Küsimused ja kostused.
1. -tus ja -tis.
Kas on tuntud -tus - -tis reeglil kitsendusi või erandeid? Leian
ÕS-ust küll joonestus-joonestis, kuid ainult joonistus, harjutus, mälestus
'Gedächtnis, souvenir'. Kas pole lubatav ütelda: harjutuseks kirjutan
harjutisi; valik kirjakeele vanemaid mälestisi; see joonistis ilmutab
joonistusandi ? Kui erandeid on, siis kust saaksin nende loetelu ?
-t.
-tus ja -tis varal tekkinud sõnatuletisi tarvitab rahvakeel tavaliselt
ilma tähenduslikku vahet tegemata. Ometigi tõendab hulgake rahvasuus tuttavaid sõnakujusid, et igapäevasele kõnekeelele paiguti ka mitte
võõras pole vahetegemine kahe eelmainitud suffiksi, samuti aga ka -dus
ja -dis najal moodustatud tuletiste vahel. Seks tarvitseb võrrelda kas
või järgmisi kõnekeeles esinevaid sõnapaarikuid:
jahva tis — jahvatatav aine, jahvatatu,
kirjutis = kirjutatu, kirjapandu,
peletis — peletav vahend e. olevus,
vahetis = vahetamisabinõu, vahetatav ese,
käperdis — käperdatud asi, oskamatult tehtu,
soperdis = soperdatud töö,

jahvatus = jahvatamine;
kirjutus — kirjutamine,'
peletus - peletamine;
vahetus — vahetamine;
käperdus = käperdamine;
soperdus = soperdamine.i

Sellest rahvakeeles peituvast kalduvusest ongi tõuget saanud püüd
hakata sihikindlalt laiemas ulatuses vahet-tegevalt kasutama suffiksitega
-tis ~ -dis ja -tas ~ -dus juba moodustunud kui ka juurdesoetatavaid
deverbaale. Nii siis väljendaks -tis ~ -dis konkreetset asja, tehtut,
sõnatüves sisalduva tegevuse s a a d u s t (näit. asutis, sünnitis, saavutis,
sulatis, sihitis, joonistis, harjutis, mälestis, tõendis, väljendis), kuna
samale tüvele liituv -tas - -dus annaks sõnale t e g e v u s t väljendava
tähenduse. Selle juhise järele käimine teeb kõnealuses küsimuses igasuguse eranditeloendi ülearuseks.
Muidugi nõuab eelneva reegli täielik juurdumine ning kodunemine
veel aega; ei saa siis ka pahaks panna, kui vahetegemine kõnealuste
süttiksite vahel teostub esiotsa ähmasena, kusjuures eelistust osutatakse
-tus - -dus kujule, koormates seda kahe tähendusega.
Siinpuudutatud vahetegemis-püüd on esiletungivamalt päevakorral
alles viimastel aastatel; ta ei võinud siis eriti tõhusalt kajastuda selles
ÕS-u osas, mis on trükitud e n n e kõnealuse vahetegemispüüde ilmset
esilekerkimist.
J. V. Veski.
1
Tundub küll varjundiline vahe -tus ja -tamine, samuti -dus Ja
-damine abil moodustunud substantiivide vahel {-tamine - -damine
rõhutab enam tegemise kestuslikku külge, kuna -tus ~ -dus kestust ei
toonita), ometi on nende tähenduse ühiseks põhijooneks väljendada
tegevust.

V a s t u t a v t o i m e t a j a : Albert Saareste.
V ä l j a a n d j a : Akadeemiline Emakeele Selts.
Eesti Kirjastusühisus .Postimehe" trükk, Tartus.

12. I 1931.

15. Ning Kunningad Ma pääl, ning Üllemad ja Niktad,
ning P ä Mihhed ning Wäggewad ning keik Sullased, ning
keik wabbad peitsid ennast Aukude ning Kiwwi Mäggide sisze.
16. Ning ütlid Mäggede ning Kiwwi wasto: langege
meie pale, ning ning katke meid selle Palle eest, ke Iärre
pääl istub, ning Talle Wihha eest.
17. Sest temma suur Wihha Pääw on tulnud, ning kes
wõib seista?
136.

1706.

Puhja.

Kasu Ants.
Kiri pastor Konik Kõnikson'ile.
Järgneva kirja, mille Kasu Ants Pärnusse saatis ,dem Hocnwohlgelehrten Hhr Magister, Konik Könikson Wohlverordneten Pastori zu
Kawelecht", leidis V. R e i m a n 1893. a. detsembris Liivimaa konsistooriumi arhiivist ja avaldas selle EÜŠ-i Albumis II (1894), lkk. 193—4,
mille alusel ka käesolev tekst on publitseeritud, kuna algupärand ise
nähtavasti on kaotsi läinud.

Jummalast Paljo Nahho tt. Terwit.

Auwolik Kõrgest Opnu Serr Magister, ninck Kerk Essand.
Kuitao nüüd meije man Luggu om, sis ei tijä minna selle
auwulikkulle öerr Magistrille middäki muud sest asjast kirjotada, kui et Iummalalle olgu tenno, et meil meije Wainlaisest
ennämb suurd pelgo mitte ei olle; Enge ennämb Pelgo om
neil meist, lui meil neist om, sest et la ne üllembä Wainlaffe
Tartuki linast püwwäwä ärra paeta, kui neile meye Pardist
mahtu saab. Pale se sis anna minna selle auwolikkule Hhr
Magistrile teda, et se pastor Oldenkop taht tullewal Nedil
tulla meije Nahwast lawwale wõtma, Enge sest et meil Wina
n. Obladit es olle, es wõi ka mitte saija, sis ei wõi sedda
nüüd sel Korral mitte sündida; Enge nüüd olleme meije Nöuw
Kihlkunna Rahwaga piddäüu, et nemma wõis eggämeest
weidi rahha kokku panna, et üts ancker Wina woihi Pernust
osta, ninck kui minna sedda rahha olle kokku sanu, sis tahha
minna, kui H, tahhab, Pernutte ütte Woormündriga minna,
ninck säält sis Wina nink Obladit osta, nink ehk Jummal
meile seni weel parrembat aiga rahho polest annab, et sis
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Hhr Magister üften meijega jälle taggasi wõis tulla, Ent seni
jätta minna sedda auwolikko Herr Magistrit, se kige armsamba
Jummala hole n. Kaitzmisse alla, mitma 1000 Terwustega,
n. jä ikkes se Shr M. hä tahtja n.
ussutaw orri

Puhjalt den 14 Febr. 1706.

H. Kes.

S. p. Anna ka teda, et Serr Magister tahhah selle leutnant Naldenstattille kirjotada, et ne Kerk Essanda Tallomihhe,
peäI ommete nüüd Te aigu mõnni Koorma Nuutlit n. aija
saibit wälja weddada, sest kik ne aija omma ärra pallutettu,
essierralikkult Kesk Essanda utzaija ümbrelt. Minna olle kül
neid marja Puid tahtnu hoita. Ent se ei tahha mitte awwitada, muud middäki sel hawal kui Jummalaga.
137.

1708.

Puhja.

Kasu Ants.
Kaebelaul Tartu hävitamise puhul.
Äratrükk laulu kõige vanemast seni tuntud koopiast, mille teinud
on Tartu Jaani kiriku õpetaja Johann Heinrich G r o t j a n varsti peale
tagasitulekut Vene sõjavangist a. 1714 (vt. „Kirchenbuch der Deutschen
Gemeinde an der St. Johannis-Kirche zu Dorpat", Jaani kiriku arh., A I,
nr. 1, lk. XVII—XX). Laulu on täielikult publitseerinud Fr. B i e n e m a n 'n, Die Katastrophe der Stadt Dorpat während des Nordischen Krieges
(1902), II, lkk. 92—8 ja osaliselt V. R e i m a n , EÜS-i Alb. II (1894),
lkk. 198—203.
Ao 1708. machte einet- Kätzo Kaich, Küster zu Kawelecht od. Põhja
Kirch folgendes Klag--Lied über die Verstõhrung der Stad Dörpt.

1.
Oh! ma waene Tardo Liin:
Mes sündi nüüd siin minnoga
Perratu ma olle siin.
Kes wõib mo pale. kaeda?
Mo Pat mulle teggi sedda,
Et mul johtu ni suur Hedda,
Sedde pea nüüd tundma siin'. .
Oh! ma waene Tardo Liin.
1

Sõnas siin on n parandatud rn-st.
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Mes mul olli enne waja?
Kui mul KäHi häste keufz:
Torre Koa, torre Maija,
Sure Aida, Wilja teufz.
Kalli Kooli, Kerriku,
Illusast keik ehhitu.
Olli minno sihen siin:
Oh! ma waene Tardo Liin.

Ma olli wäega küllus Liin
Me kige Liwa1 M a :
Kik ne kalli Asju siin.
Minno ^sihen olliwa,
Akkademi saeti.
Sure Kohto mõisteti;
Enne minnosisiensiin:
Oh! ma waene Tardo liin.
Wilja Kaup mul olli hä
Nohke olli minno Mõõt,
Woihi torrest tUaba,
Egga Meeh tei Patto Tööt.
Rohkeste ma sihe sai.
Kahinast ma wälja mõj.
Nappist mudi Ollu, Wiin.
Oh! ma waene Tardo Liin.
Kui Lada Pattoa 2 olliwa,' <"
[6]i8 neid siin kül peeti.
Ma Nahwas kokko tulliwa,
1

Liwa asemele on teise tindiga parandatud Lifflandi (wa asemele
fflandy.
2
Esialgu Lada Päiwa km, mis sõnade järjekord on numbritega
muudetud.
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Kaupa De weeti.
Et torre olli käwwa tääl,
Mo egga Mehhel Turru pääl;
Ent kuh om se nüüd ennam siin?
Oh! ma waene Tardo Liin.
6.
Merre-Laiw eh õlle mitt',
M o al nätta eal tääl.
Eh holi ma sest middäkit,

Kül Nahha tobi Lawwa Pääl,
Eh woi ma mitte kaibada,
Kül Nahha todi Laiwata,
Otse koddo sisse siin.

Oh! ma waene Tarto Liin.
7.
Ne kõrgest optu Prowesri,
Tuddentid Akkademi^ pääl.
Km ka ne ausa Asiesri
Ja kik ne Kohtut' Keuja tääl,
Ne mitto mõnda ausat meest,
Ne söwa ikkes Nahha eest,
Kohhald wäega kallist siin.
Oh! ma waene Tarto Liin. '
8.
Oh! ma waene Tarto Liin:
M a kaiba oma Kallestust,
Armota ma õlle siin,
EH tunne oma Õnnetust.
Kambri neile kallist müisi
Wõtti nida kui ma tusi
Nahha, neide käest siin.
Oh! ma waene Tarto Liin.
1

Esialgsest Akdenn on sama käekirjaga parandatud Attademi.
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9.
M o Meelde, nätse, tulleb nüüd.
Sest ma kaiba wäega tääl.
Ning tunnist ülles minno Süüd
Älli hallest, henne pääl'.
Et ni kalgk' ma neile olli:
Seperrast Wennalinne tulli,
Niitz mo käest kik ärra siin.
Oh ma waene Tarto Liin.
10.
Kohalt körgisi lätsi ma,
Wimate siin elladen,
>
Elli ilma peljota,
Torrest, surest wallaten,
EH mõtle ninna [!] joht se pääl.
Et piddi sündma mulle tääl'
Ütsi! Kedda, waiw ning P i i n ;
Oh! ma waene Tarto Liin.
N.
Hirmsast pallut Wennalinne,
Mõnne Wjastag' mo Maad,
SH ma naari üttelden
NäH, nüüd omma Palga saat:
Lah palluda, ma päkka säält,
Kül L i ^ n a 2 Liinan hoidasi tääl,
Ent nida sündi mulle siin.
Oh! .ma waene Tarto Liin. ~

Pappi röökswa Kantsli pääl.
Et Kedda saab mul tullema;
Ent panni sedda narutz tääl.
1
2

Esialgses sääl sõnas on f parandatud t*ks.
Lirrna.
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EH nakka joht waamb ollema,
Pappi Nöökmi^nne^ tötteh jäi \
Kedda minno kätte sai,
Kedda fü[nb]i minno siin.
Oh! ma waene Tarto Liin.
13.
Kui mo alla tulli tenn',
Kurri wäggew Wailanne
Ülli hirmutz Wennalinne,
Olli wäega wihhane
Mitto Pombid D e h[e]id \
Nida mo ta wäärda wõit,
Kirnutz Kedda olli siin.
Oh! ma waene Tarto Liin.
14.
Tulli-Tarw mul lasti sitze,
TüM'Mürrin ning Pombi Kät,
Koni Nahwa üttelitze
P[o]mrf, loi kik mahha tääl,
Rahwas paesi Toomi pääl,
Csi löwwa Armo henne sääl,
Nätfj se olli hirmutz Piin.
Oh! ma waene Tarto Liin.
15.
Kui jo Kuud kath wasta panti,
Weggi, tappelden mustajš jäi,
Sis Liin talle ärra andti;
Nida ta minno kätte sai,
No[*]ft Weggi sis paljas riitz,
Ning neid Narwa alla wieh,
Et alle olli nätta siin.
Oh! ma waene Tarto Liin.
Esialgse sai asemele on parandatud jäi.
Esialgsest händ (?) sõnast on parandatud t;[e]tb (?)
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16.
Liina-Nahwas jäiwa ftja,
OHaft Koddamkko ning Naat,
Sest nema neide Meeld eh tija.
Mes Waiwa neile perrast faat;
Teggi neile Wörust tääl;
Kuth kik Saksa Tantso pääl, '
Kanti juwwa Möddo, Wiin.
Oh! ma waene Tarto Liin.
17.
Kui nüüd Nahwas sedda näggi,
Mõttel 'f1 nida mõnne Meeh:
Mette[3] ta neil sedda teggi,
[Ent]1 Ent ta ehi sedda teeh.
Et ni saje nätta sääl,
Kes tull' torrest Tantso Pääl,
Et ta panti tähhele siin.
Oh! ma waene Tarto Liin.
18.
Kurri kawwal Wennalinne
Saksu kui ta Warra näggi,
Pand sis Liina Werr^ja kinni.
Paljo liiga Rahwal teggi;
KäHu temma wälja and.
Wahhi (Karaulsk) Rahwa perrä pant,
Wangin p[e]ddi rahwast siin.
Oh! ma waene Tarto Liin.
19.
Pallut, korwet Rahwast wäest,
Kui üts Tyrran kunnaki,"
Eh armatse joht Meest, ei Naest,
Kuutiga neid lahhoti,^
1
2

[(£nt] on tindilaiguga osaliselt kaetud.
Esialgne sõnadejärjekord on: Neid kuutiga lahhvti.
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Ek kül andti talle Rahha,
Siski nülgta neide Nahha,
Ärra neide Selgast siin.
Oh! ma waene Tarto Liin.
20.
'Hirmuh Sedda se olli nätta,
Kalle om sest kirjota,
Mes ta Nahwal wöt siin tetta,
Wöt neid perran kiusata.
Mõnda Süüd ta neile and,
Tarto Nadi Lülli pand,
Ihand krop ning Moresin
Oh! ma waene Tarto Liin.
21.
StuiHa1 Ta sedda Kulda sai
Et Nooch pallaw pale paist,
Sis Ta Wenne-Male weij,
Kik se Liina Nahwast wäest.
Issanda ning Emmanda,
SlUx hallest igkiwa,
Wenne-Male ntinnen siin.
Oh! ma waene Tarto Liin.
22.
Neide Wa kik Liinan jäij,
Mes neil Waesil olli weel.
Se kik tema kätte saij;
Sega rahhul eh õlle weel tääl,
Weggi tema wälja lähhät,
Niisma ärra meije Maad,
Läbbi aije kik Laane siin.
Oh! ma waene Tarto Liin.
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23.
Kui kik Ma jo paljas aije,
N. häd Rahwast ärra riifj,
Sis ta hennel kirja faij, .
Kum tedda sis siist ärrawiefz.
Palluti sis Liin, ning Ma[.] \
Laggedas, kik Tullega
Pilli minno ümbre siin;
Oh! ma waene Tarto Liin.
24.
Se 'om hirmus Atzi, halle AHi,
Et ma mõttel joht se pääl'
Es Wennaleihe [....] WZeggi2.
M o häetama piddi tääl.
(Sest et Kange minna olli)
Siski M u r i ning ka Walli,
Kik ta ümbreheitet siin
Oh! ma waene Tarto Liin.
25.
Minno Illusi, torre Näggo,
Minno kalli Kerriku,
Minno kallis Karw, ning Teggo,
M o Koa, minno Põningo
Kik om mahha saddanu,
Õtse ärra mäddanu,
Nida saisa ma nüüd siin.
Oh! ma waene Tarto Liin.
26.
M o Krawi oma teudetu,
Neist Mürist Wallist, Nundlist teuH,
1

Sõnale Ma järgnev selgusetu täht on teise tindiga läbi kriipsu-

tatud.
2

Sõna WZeggi on teise, mustema tindiga kirjutatud mingi läbikriipsutatud sõna peäle.
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Ne sinna sisie heidetu,
Säl nüdiki kül welik näuH,
Neid Püjzi-Nohhi pillatz tääl,
Ulitsite ning Krawi pääl,
Et hirmus om kik nätta siin.
Oh! ma waene Tarto Liin.
27.
Oh! sa ausa Nahwa-Suggu,
Ne mo Otsa näiwa tääl,
Pange Kirja minno Luggu,
Egga omma Kele pääl:
Mes mul Wenna Wihha ""teggi1 tennu.
Kui ma olle hukka lännu,
Ning kui olli enne siin.
Oh ma waene Tarto Liin.
28.
Kirjotage Aja, Kuud,
Kun mul oth om tulnu tääl,
Es se perrentullew Suggu,
Woisi se-st luggtza Kirja Pääl:
Anno rfeitfe1 tuhat seitse Sadda
Pale kattesa sündi sedda,
Õtse Margit Paiwal siin.
Sai ma hukka 1 ^ , n.,
Palloteti
/ Tarto Lnn.
29.
Kes mo Õtsa kaeb pääl',
Pango sedda tähhele,
Jätko Kurjust mahha tääl.
Wõtko Õppust hennele.
Kängo ümbre Pattust henda,
Et ei sa ka mitte nida
Hukka õtse minna siin,
Minna waene Tarto Liin.
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30.

Armas Reval, Pernau, Rig''
Wõtke minnust õppust ka,
Ärge wõtke mes on liig',
Kige neide Afjuga,
Jätke mahha Karristust,
Armastage Allandust;
Ei sa teije hukka siin.
Kui ma waene Tarto Liin.
31.
Om teid Jummal hoidnu weel.
Olgo se iks teije Hool,
Mutaw kui terje Meel,
Om, omma Kuninga^ pool, °
Ne oma noore werregan.
Nüüd teije eest om Söddaman,
Et teije etz sa hukka siin.
Kui ma waine Tarto-Liin.
32.

Oh! olleh mul se õn weel.
Kui teil' om, mo Melli nüüd,
Kittah Jummalad mo Meel
Ning ei tesi ennamb Süüd,
Ent nüüd om möda Armo-Mg,
Se perrasi ja ma õtse waik;
Kiwwi ilnnik ma olle siin.
Oh! ma waene Tarto Liin.
138.

^

XVIII sajandi algus.
Vaderi vanne,

_ 'j;!

Tallinna.

Äraträkk käsikirjast, mida alal hoitakse Tallinna 1. arhiivis (B. K. 12)
ja mille vanus, kirjastiili järgi otsustades, ei ulatu kaugemale XVIII
sajandi algusest.

Minna N : N : wannun Jummala jures, et minna mitte
muido tean, kui et se Pois N : ommast Issast N : ning
1
2

Esialgsel Riga on a läbi kriipsutatud ja selle kohale kirjutatud '.
Viimane silp ga on tindilaiguga kaetud.
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Emmast N : ühhes puhhas ning ausas Abiello Wodis on
sündinud ning Ilmale todud, ni tõeste, kui Jummal ning
temma pühha Evangelium mind Ihho ning Hinge polest saab
aitma.

139.

1707.

Riia.

Kindral A. L. Lewenhaupti teadaanne riiüstamiste puhul.
Järgnev tekst on reprodutseeritud Tartu Ülik. Rrnk-s alal hoitava
fotostaatse ülesvõtte põhjal, mille originaali leidis prof. A. R. C e d e r b e r g a. 1920 Stokholmi Kuninglikust lamatukogus (.Kungörelser af Liflands Generalguvernörer 2. 1690—1709"). Teadaanne on redigeeritud ka
saksa ja läti keeles.

Se Notzi KunwgNlko Mahefteti / minno Armolikko
Kuninga Keneral )c.

Adam Ludwig LewenhauPt /
N i j d a kui meije sure imme n. melepahaga olleme teda
sahnu / kuitao ni häste lynan / kui kah allewel / ja tol pot
weina hirmsast warrastettas ning röwittatz rahwast/ et ütsik
öhtze rahhoga eiwoi maggada neide eest / sest et utze raudtabaga kinnipantu / Kellri / Podi nink aida raudkangidega
wallallekitzuttaD / wahhest kah lebbi kattuse sihe minnäh / ja
km keäka neid röwlid johhub näggema nink erräkarristama /
sis pannema nämä omme Nöwlävistuga surmani wasta.
Seperäst peame meye / nikui üllembä / se est murrettama nink
Hold kandma / et sesuggune kurri to nink ettewöttmine aigsambast wõise erräwaigistettäs sadha; Sis om nüdkigille/ etzierrallikkult Soldanille / erräkeeltu / olge nämmä lynan / allewäll /
vorborill ehk tol pot weina korterin / sallajalt ehk awwallikkult
warrastamast nink röwimast ütte kõwwa ähwardamisega / et
se kä nisuggutse warguffe nink röwmihe Pal kinnitabbatah /
peab ilma armota lüllä ülles podhus sahma. Perremihhel
nink talo rahwalle om luba antuwargelli wastapanna / kinnis
wõtta nink wahhi alla wijä / ja kui se Warras röwlinink
surmaristaga wastapannob / sis om Luba tedda mahhalüwwa /
nink ei ole sest ütteki nuhtlust. Se Perremes ka oman maijan
nägge omme Soldanide man ütteki waryutze rista / raudkange
ehk rauda minka tappu wallalle kitzuttah / peab seddemaid
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Negmenti Äpserille nink Pällikuille sedda kuhlotama / nink
nämä peäwa neid warguhe ristu Soldanide käest ei utsindä
erräwättma / enge kahseesi neid nuhtlema. Se ümbrekönducine
öhhe tegge ka jaljo kurja / seperäst käheme nüd nyda kui enne
kah kästu om / et Patrull peab neid Soldanid / kumma perräst
kella nttefja / kui trumkäunu om / uliha pal köndwa / kinniwöttma (könelge nämä wasta mes nänka tunnewa) nink Kõrtkari wymä. Se Lynawacht peab kahesuggutzid kinniwöttma /
nink se kä Wille wastapanneb peab Meye Armolikko kuininga
sädhutze perrä kõwwaste nuhheldust sahma. Se perrä peate
nüd kik ellama. Antu Nya Lijnapeld d. 21. Decembr. 1707,
Adam Ludwig Lewenhaupt.

r L s ~\ '

I -- J
140.

1709.

Pärnu.

Carolus Schulten.
Laul heebrea keele kiituseks.
Äratrükk Õpet. Eesti Seltsi arhiivis (MA. 135:19) tallel olevast
koopiast, mis tehtud on arvatavasti kaduma läinud trükkteosest .Rabbf
Jehuda Lebh Versione, Notis, Paraphrasi, Emendatione Textus, Interstinetione, dictorumq; S. S. in margine notatione illustratus. Quem . . .
submittunt . . . C a r o l u s S c h u l t 6 n . . . et J o h a n n e s E l i a s
P a s t e l b e r g . .. Pernaviae . . . 1709". <
1.
Kell meel ja mõistus on wõi se eck wottap keelda.
Et Iudaliste keel, me pöhaks nimmetaks.
Neil oppetajatell, kell kohus Jutlust öelda,
. Paks tarbiks ollema, kui Sanna selletaks.
2.
Se kahwo temma neil, ke tedda moistwad, annap.
On ennemuiste jo, ja nüüdki täda weel,
Sepärrast Metaks, ke sedda murret kannap.
Et temma öjete saap kätte sedda keel.
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3.
Sest nindci sammoti, kui Hallikas meil anna
Se keigke maggufamb, ja keike felgemb wett,
Ninda Ebrea keel kaa pöha kirrja Sänna,
Meil annap felgembast keik töiste keelde ett.
4.
Ja ilma temmata ei sa kül naljalt täda,
M e Pöhat Prowetit on ülles kirjotand.
M e Iummal ohwridest, ja kombest laHnud sada,
Ja Iudalestele eck weel on kulotand.
5.
Suur kahjo wastolik iggal ajal olnud,
K u i rachwas sedda keeld on julgest põiganud,
Küll Jaht ja ridlemist se lebbi wahhest tullnud,'
Et pihut sedda keeld on häästi moistanud.

6.
Mei' önsad wannemad, ja monni öppetaja
Kül õnnis Luther kaa, on järgest kassesend,
Et nemmad Rabbinid ep jõudnud kätte saja.
J a noorest Pölwest jo se ette murretsend.
Nüd Iummal tännatud,
Ke sedda Pöha keeld
Ke moistwad luggeda ja
Me läbbi Saadias ja

7.
.
weel toidaks ausat rahwast
on häästi kätte saand,
sälletada wahwast,
töised kirjotand.

8.
Sijn on meil praego ka üks Kirko Öppetaja
Johannes Pastelberg, ke sedda tõeks teep.
Sega et neutap hend ko õige Sälletaja
Neist me on kirotand Rabbi Jehuda Lebh.
9.
Ke nüüd Sesuggo töö tahb pöhaks nimmetada,
W o i se eck walfkust teep, eck lijaks tunnistap.
Sest atziad H i on jo pöhhad ütlematta,
Nahhwas kaa sammoti, kui kirri oppetap.
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10.
Ets Jummal armsaste, kui oppetap ta sanna.
Need wõitnud ennese! keick muudse Nahwa ees?
Eks annud kohhusid ja kombed Meelde panna,
Et wõiksid ellada keick Pühhitsuse sees?

11.
Weel päliki sihs on se maa ja taewa loja
N i mitme wisiga neid häddas awitand,
Neil on ta lähhitand keick etzit' omma Poja,
Ke armo oppetut neil truist kulotand.
12.
Toch on need rahwas hend ni tännomata näitnud.
Et nemmad ellades ep pannud tehhele,
Se suure armo: Töö, Mega neid Jummal täitnud,
. Näd jätnud Jummala, ja lähnud wörale.
13.

SXH assi ommeti me pärrast neid woip kita.
Et pöha kirrja ikk on hoijant truiste,
Toch on näd sepärrast kül mitte ilma siita,
Sest selge Sanna on need moistand sandiste.
14.
Nend' omme seisuhi need tühia koori naudsit
Jummala Sanna Tuum need jättsid perrale.
Kül wettas piddi töö need tehha jergest jaudsid
Se õige Teenistus jäi õtse järrele.
15.
M e tohi feperrast on Prowetide sanna,
Et nähhes silmaga need ollnud saggedad.
E i pühi nemmad kaa weel nüüdki walgust kanna
W a i d on weel pimmedad, ja meelest tiggedad.
16.
M a jättan agga neid, ja wottan tänno anda.
Sell auusa Iffandal ta waewa neggemast.
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®aa pallun Jummalad, et tahhaks hoole kanda
N n häästi Temmast, ko ta auusa Emmandast.
Ebrea keele kitusex ja selle auusa kirko issanda
auux on sedda kirjotand

Carolas Schultšn.
141.

1709.

Pärnu.

Johann Örn.
Õnnesoovilaul.
Luuletus on ilmunud Johannes Elias Pastelbergh'i väitekirjas „Dissertatio Philosophica philosophura Christianurn brevissime deüneans . . .
Pernaviae" (1709) in 4°, (Praeses Prof. Erich Holstenius), lkk. 15—16,
mida alal hoitakse Stokholmi kuninglikus raamatukogus. Teksti on varemalt avaldanud prof. A. R. C e d e r b e r g , EKirj. 1921, lkk. 33^—40.

1.

MOistus tulleb suhrex Panna
Tarkuffel ka kijtus jäb /
Tarkus / kä meil se wõib anna /
M i s meid igga önsaks teeb /
Et meil on siin illma Pal /
Nöhmo / nink ka üllewel.

2.

E T sa tedda olled hoidnud /
Minno Wend / ni arm-saste /
Se ga omma südda toidnud /
Tedda piddand ausaste /
Sijs se sull ej kahjo töeb /
Waid sul suhrex auwux loeb.

3.

S E teeb nüd et sinno koenne /
Meite jures kuhltud sahb /
Sest meä / tarkadel tehb oenne /
Mes ka mõistus kaswatab
Olle terwe waiwa ehs /
Ella kauni Nahwo sees.

4.

I K K a on se olnud töeda
Wannast ajast tõeste /
Et se ninda tulleb söeda /
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Et se auw jähb wissisie /
Sel, käa Tarkust axmaftab I
Tedda igge auwustah.
5. ENga Kara nüüd se waiwa /
Mis fe siähle tulleb sest /
Waiwa jerrel annab Talwa.
Jummal / ka keik föednud höest
Ja sa saad so waiwa ehs,
Et sä olled Nöhmo sees. '
6.

P I d d a / kui fä olled teinud

Süddas Tarkust sühreste
Jako / kui sii olled keinud /
Õige tee pähl julgeste /
Sijs sä Võijat / mes sa tahat /
Nit ka palka katte sahat.

.

Sedda on selle awwolikuil Kerriko Issandalle / ommat Armsal
Langolle / auwux / rutto lifte / sijski süddamest kiriotand.

M. Johanit Örn I Nappine Kerriko Issand.

142.

1710.
, Engelbrecht Mannerbtirgl käsk

Kuressaare*
talurahvale.

Äratrükk käsikirjast, mis aseneb kaheks poolitatud väikese (20V2X I6V2
srn.) poogna 1-sel ja 2-seI lk-1 ühes saksakeelse lõppmärkusega J 3-ndal
Ite-I ja mida alal hoitakse Õpet. Eesti Seltsi arhiivis (mapp D-Hs. 632.
nt. 17).

Minna ollen tehda sahnut, ett ned Kunninga ningk mochnicko Tallopoyat syn Sahremahle, perrast seh, kudt Wainlane
«ralejnut, nenda kange kaila ommat, ett Nemmat mitte mõisa
1

Tieses wolle der öerr Pastor zu Kergel von der Cantzel deutlich
ablesen, dabeneben der Baur-schaft aus Gottes Wõrt ihre Pflicht vorhalten, und Sie zu aller treu und gchorsam ermahnen, weilan ihre
Wiedersetzung mcht der Arende-Serrfchaft sondern ihrer gnädigster
Kanig angehet, und datz Sie mcht daszu kommen lassen mögen, datz Ich
Neuter und Soldaten hieher bringen lasse.
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Tehhul tullewas Se perrast on meitex armoline Kunninga
Suhre Nimmi sehs, Minno, kudt teyte Päh-Itzande^ Kesk,
ett Teye mitte wasto pannete, erranis keick nedh tallopojat,
kumb Wainlane mitte onn errapölletut echk koggonis Weichset,
Willia ningk Warra errarisenut ommat, mehwarste nende
Mõisade jures, kumb Nenti Saxat echk Moisnikut nende
Iunckrit echk hohlepählsit teitel keskwat, tõhul keite. Ningk
kufi minna sahn teisete kuhlma, echk sel) Pähle sahp kaibatut,
et teye mitte Senna kuhlete, sihs tahhan minna warsti mõnni
sadda Nietlit, Tallina Linnast lasta sin mah pähle tullema,
keh teite Ellos mayas, teite williast senni pähwat söhma,
ningk wäggise kombel teye oppema, kuddast teye, kutt kuhl
sammat allamaset peate ellama. Neht sammat aggas keh
Mõisade sehst, onn middakit risonut, pehwat me warsti keick
jelle andma ningk kädde wihma. Sihs tahhan minna, kudt
enne, nenda kaks wehl, teit armolinne olla, ninck Murre teite
ehs kandma, ett teye wõite sahma awitut. Kuhlke nüht minno
Kesk ningk hoitke hennes seh ehs ett teye mitte wasto Pannete.
Andtut Kurresare Linna pähl minno omma Nimmi ningk
Petzeri all, den 23. Martij 1710.
r—>
E: Mannerburg.

I LS 2 1

143.

1715.
Uus

Tallinna.

Testament.

Äratrükk teosest „Meie Issanda IEsusse Knstusse Uus Testament
Ehk Jummala Ue Sädufse Sanna mis Pärrast Issanda ZEsusse
Krisiusse Sündmist puhhast Ewangelistisi ja Apostlist on ülleskirjotatud /
ja nüüd Ma Kelel üllespanrud Tallinnas. TALLINNAS Trükkis
Johan Kristow Prendeken. Aastal 1715. (Sign.: )o(l-)o(4+b4+A-Qqq 3
in- 4°). Vrd. teksti nr. 75!

Armas Mamees.
Se Ramat / mis sa siin näad / on meie Issanda IEsusse
Kristusse uus Testament / ehk Jummala Pühha Sana / kumb
1
2

Esimene e on parandatud millestki muust tähest.
pitsani on kiri: Engeibrect Mannerburg.
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parrast Issanda Iesusse Kristusse Sündmist neist Pühast EwanZelistist ning Apostlist on ülleskirjotud. Sestsammast pead sinna
sedda täädma: Kui essimenne Innimenne olli Patto sisse langenud / ja se läbbi iggawest Hukkatust ennese pale saatnud / siis
on se helde Jumal ommast iurest Armust selle langenud I n n i messele sedda kallist Tõotust andnud / ei; tedda/ühhe Wahhemehhe
ja Lunnastaja läbbi / Pattust ja Häddast jälle piddi awwitadama / aga se Hukkataja / se on / Kurrati Riik ja Wäggi piddi
ärrahäwwitadama / ja tühjaks tehtama / ninda kui temma
selle Patto sisse langenud Innimessele sedda römolikko Sänna
kulutanud: Minna tahhan Waeno tõsta sinno ja Naese wahhele
/ ja sinno ja temma Seemne wahhele / sesama peab sinno Paa
russuks tallama / ja sinna pead temma Kando nöölma I Mos.
III. 15. Se tootud Naese Seme on Kristus Iummala Poeg /
se piddi Ussi / se on Kurrati Paa russuks tallama / se on / temmale Wäggi ärrawotma / ommeti ninda / et Kristusse Kando
piddi nööldama / se on / temma piddi kannatama ja snrrema.
Ebr. II. 14. Sesinnafe Töötusse pale ommad keit UstliVud I l m a
Algmissest lootnud; Ning ehk kül need / ke enne Kristusse Sünd-

mist ellasid / sesinnase Töötusse ep õlle nähnud / siske ommad
nemad ennast keigennemine nende Ohwride jures / kumad ni
hästi kui teit Lewiteliste Iummala-Tenistus Kristust tähhendasid
/ sestsammast römustanud / ja ommad ärrasurnud Ussus sesamma pale Ebr. Xl. 13. Agga kui se Aeg / mis Iummal
ommas Nouus olli ärramöttelnud / täis sai / siis. lähhätas
Iummal omma Poega / et temma piddi Naesest sündima / ja
Kässo alla pandama / et temma neid / ke Kässo al ollid / piddi
ärralunnastama / ja meie sedda Laste-Kohhut piddime sama
Kai. IV. 4. 5. Sest rägib nüüd sesinnane Ramat / mis ueks
Sädusseks kutsutakse / ülleüldes; fest selle sees antakse meile
täda / kuida Iummala Poeg / kelle Wäljaminnemine Alg^
missest ja Iggawest on / Mihk. V. 2. Ke on Iummal ülle keit
kidetud iggawest / Röm. IX. 5. Neitsist Mariast tössiseks I n n i mesieks on sündinud, Luc. II. 6. 7. J a ninda kui Innimesse
Lapsed Lihhast ja Werrest on Ossa sanud Ebr. II. 14. Selle sees
kulutakse / mis Kristus on öppetanud / mis tomma omma Ello
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Ajal Ma-Ilma pääl olles on teinud / ja mesuggune temma
Jummala ja Innimesse wasto on olnud / mis temma meile
Õppetusse Tähheks on jällejätnud / et meie temma Ialgi peame
nõudma / ja temma järrele käima I Pet. II. 21. Kuida temma
wimati meie Patto pärrast on kannatanud / ärrasurnud / mahhamaetud / meie Õigusse pärrast jälle üllestõusnud / Taewa
leinud / ning Jummala parrama Käele istund / et temmal kui
keigewäggewal Kunningal keik' Melewald on Taewas ja Ma
pääl / ning et tema wõib ning tahhab neile üikitle iggawest Ello
anda. Selle sees kulutakse ta / tuitao need Innimessed sedda
suurt Armo peawad tundma / seddasamma usklikko Lotussega
wastowõtma / ja ei mitte ennamb kui Patto ja Kurrati Lapsed./ waid kui Jummala Lapsed Õigufses ja Pühhastusses ellama.
Need / ke sedda Ramato ommad kirjutanud / ep olle Inglid olnud / waid Innimessed / agga nisuggused / kellel pühha
Waim sedda on sisse andnud / mis nemmad piddid kirjutama /
temma on neid ka Kirjotamisses wallitsenud ja walgustanud / ja
ninda keige Töe sisse juhhatanud / et nemmad sesamma Kirja sees
ep Me wõinud eksida Ioh. XVI. 13. 2. Petr. ,1. 21. Sepärrast
on ka nende Tunnistus tõssine Ioh. XXI. 24. J a nende Sanna
ep olle arwata kui Innimesse Sanna / waid ninda (kui se ka
Õest on) kui Jummala Sanna 2. Tessal. II. 13.
Agga ses Ramatus / >mis ueks Sädusseks kutsutakse / leitakse
mitto neid Ramatuid. Essimesed nelli Ramatud kutsutakse
Ewangeliummiks. Matteus on essimest / Markus teist / Lukas
kolmandat /.ja Johannes neljandat ülleskirjotanud. Ewangelliunn on Kreka-Kele Sanna / ja on meie Kelel ni paljo kui römus Sannum. Otsekui tahhaksin ma ühhel / ke Surma-Hukkatusseks on mõistetud / üttelda: ürra karta mitte / sinna pead tU
lama. Ninda kutsutakse sedda Õppetust ehk Kulutamist / me
sees Pattussele / ke iggaweseks BnxmaU ja Hukkatusseks on
mõistetud / Armo ja iggawest Ello Kristuste läbbi tootakse /
Ewangeliummiks ehk Armo^ÕPPetusseks ning Kulutamisseks.
Nende Ramatude Kirjotajaid kutsutakse Ewangelistiks / sest et
nemad sedda omad ülleskirjotanud / ja neid römolikkud Sannomid Ma-JImale täda andnud / kuida se Tõotus / mis Paradisia
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olli antud / 'Ott tUU sanud / et se Naese Seme (Kristus) jubba
sündinud / ja keik tetzUud ja küüttMattUd / nris temMti nwie
Arralunnastamiffeks ja Onmstusseks piddi teggema ja katmatarna.
Pärrast leiad sa sessamas Ramatus nende Apostlide Teggufib; Apostel on ta Kveka--Kele Santtä / ja ni paljo kui üks
-Kask / ehk üks / kedda lekkitütse. Kui Kristus meie Issand omma
Õppetusse Ammetit hakkas / siis wallitses temma ärra kaksteistkümmend Meest / neid kutsus temma Apostliks Luk. VI. 13.
te ikka temma ümber ollid / temma Õppetusi kuulsid / temma
^ineteggusid näggid / et Nemmad Ui hästi sest / kui ka tenAna
üllestousmifsest selle Ma-Ilmale piddid tunnistcltna. Luk: XXIV
48. Apostli Tegg. I. 22. V. 31. NeedsMmaid M d pärrast
Ktistusse ültestousmift / kui pühha Waitti olli nähtawal Kombel
nende pale wäljawallatud / Ap. Tegg. II. 1. 2. 3. 4. leige MaI l m a / ja kulutasid Ma-Ilmale sedda römolilko Sannume
Kristustest Jummala Pojast.
Kuida nüüd needsinnased Apostlid õppetanud / ja issiärranis
se pühha Apostel Paulus / ke Pqgganade jure sai läkkitud / mis
nemmad on kannatanud / ning kuida M a - I l m ning Kurrat
nende wasto pannud / ja siiski sedda kallist Õppetust ei wõinud
ärralämmatuda / egga ärraküstuta / se on keik Apostlide Teggi)Ramatus ülleskirjotud.
Apostlide Hool olli / et se Õppetus / mis nemmad issikeskes
kulutasid / ta Koggoousse jures piddi tähhele pandama / ja
höietüma / itMäks Nemmad'/ ta ärra õlles kinnitasid neid Ustijäid Rllmütudega. 3!eiö ott Pautüs (sest et temma ennaMb /
kui keik Apostlid Tööd teinüb / 1. Kor. #V. 10) ennamiste kirWMruö. Schüttast omad Mtzd RmnatO keik Utba Möda ülleskirjotud / jä ftstMäfe ( M S ä d M ) Rtttnatüs lokkopatttM,
ja satud.
Wiimne Namad on nende Oalta-Äsja 3täitmiste Namat /
nris sel pühha Apostli I-ohannesele on näidetud / me sees temale
pbMeWs ProDwetide Kuijus ja Köniles on liäideiud / kuida se
luggu Krifttusse Koggodussega Ma-Ilma Otsani piddi ollema /
kuida se ärratagganenud Koggodus / se uskmatta ja wöra I ü m &fö

maia Sullase se Paabsti Hulk ehk Pabel piddi wõtma sedda tössist Jummala Koggodust kangeste kiusaba \a waewada /senni,
ko Jummal pale tulleks / ja PMlonile / se on / selle Hukkatusse Rahwale Otsa teeks.
Se on / Armas Ma-mees / mis sulle lühhidelt sestsinnasest
Ramatus sünnib täda anda. Tõuse nüüd ülles / sa Walgeks /
sest sinno Walgus tulleb / ja Issanda Walgus tõuseb sino ülle
Es. LX. 1. Ärra jä ennannb endise Rummalusse sisse / waid
tänna Jummalat Süddamest / et temma lp. sulle sinno Kelel
omma Sanna on andnud luggeda / pällu tedda temma pühha
Waimo pärrast / et temma sind walgustago / ja olle se helde
Jummala wasto temma sure ja rohke Armo eest leigest Süddamest tännolik ja karda Jummalat.
Jummal andko sulle omma Armo Kristuste JEsusse meie

Issanda pärrast.
Amen.
144.

1715.

Tallinna.

Uus Testament
Äratrükk samast teosest (b ga signeeritud poognale järgnevail kahe
pagineerimata lk-1), kust pärit tekst nr. 143.

I N. j .
Mimningad Õppetussed
nende ees / ke pühha Kirja ja issiärranis meie Issanda IEsusse
Kristusse Ue Sädusse-Ramato õige Kassoga ja omma Hinge
Õnnistusseks tahtwad luggeda.

I Armas Innimenne / le sa puad pühha Kirja omma Hinge
Hääks luggeda / olgo sa ni tark ja mõistlik issiennesest / kui sa
eal tahhad / siis pead sinna omma Pimmedust ja Rummalust
jummalikkus Asjus tundma joh. IX. 41. 1 Cor. II. 14. sepärrast / õtse kui sinno Kohhus on / iggal Ajal Süddamest Palwet
piddada / ninda pällu ka Jummala pühha Waimo ni saggedaste /
kui sa wõttad pühha Kirja luggeda / et temma sinno Süddame
ja Mele walgustago / et sa sedda / mis sa loed / wõiksid õiete
mõista Eph. I. 18.
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I I Ei pea sa muud middakit selle sees otsima / kui agga
Kristust / ja sinno Õnnistust / Pattust pöörmist / ja Usko temma
sisse Joh. V. 39. Agga mitte ilmalikko Tarkust / se läbbi omma
enne ärraarwatud kurjad Mõtted ja Kombed kinnitada / sest se
taewalik Tarkus ei tulle ühhe kõrge ja wallato Süddamesisse/ ke
ikka öppeb / ja siiski rummalaks jääb. Pale se pöörwad nisuggused Innimessed pühha Kirja omma Tarkuste järrele / ennese
omma Hukkatusseks.
III. Lähhäb sulle ka tarwis üks allandik Südda V ja peab
sul kindel Mõtte ollema Kristuste jure tulla / Õnnistuste Teed
öppeda '/ ja temma Sanna kuulda. Sest ke omma Mõtte pale
jääb / Ussu-Asjad omma Himmo järrele ärraarwab / ja / kui
temma middakit loeb / mis temma Mele pärast ep olle tehha /
pühha Kirja ninda ärraselletud / kui temma Lihha ja kurri
Südda ihhaldab / sesamma heitko pühha Kirja warsi käest ä r r a /
ja ärra koormaga ennese pale mitte ennamb Jummala Nuhtlust / kumb muidoke aegsaste kül temma pale tulleb.
IV Kui sa puhhas Kirjas tahhad õiete Tõt kätte saa (ninda
kui so Kohhus on) siis Peab sul se kindel Nou ollema / Jummala
Tahtmisse järrele ellada / ja sinna pead sepärrast taewalikko
Tarkuste Waimoga tõest täidetud ja Jummala pole ümberpõotfud ollema. 1. Cor. II. 4—12. J a Kristus ütleb Joh. VII. 17.
Kui kegi tahhab Jummala Tahtmist tehha / se peab tundma /
kas sesinnane Õppetus Jummalast on / ja ükski mu / olgo temma
ni tark ja mõistlik / k u i ta eal tahhab.
V Ärra mõtlego / et sa keik ühhe hobiga pead mõistma
puhhas Kirjas / kuid olle Mandusses rahhul sega / mis Jummal
Armust sulle andnud mõista / ja se möda / m i s sa mõistad /
wõtta omma Ello parrandada / siis saad sa pärrast ennesele
tõeste rohkemat Tarkust. Aga ke püab ilma pühha Waimo waigustamatta teiste Õppetaja olla / ja on surelinne ennese Meles /
lähhäb tõeste Naeruks / ja ei sa ellades ennesele Töt ja Wai-

gustei puhhast Kirjast.
VI Siis ei pea sa pühha Kirja luggema Ajawiteks / õtsekui olleks se üks Iummala-Tenistus / kui sa loed ehk saggedaste
läbbiloed pühha Kirja / kuid sa pead seddasinnast Jummala
Sanna ühhe tännolikko \A sannakuulwa / pühha Süddame ja
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jättestiffo Õhkamissega iähhälepannema / ja Ussüs wastoWölAa / ruttoa et sa nüüd middatit ei otsi f\ eiga pua / kui
SütnmM Sanna kuulda / ja selle Wäe läbbi waggamaks / kanKäNkkumäks / ja keige Hä sees taielikkuckmaks tninna. LühhiVelt: Pühha Kirja Iuggeminne iltna Ello-patrandümatta satab
iigä suuremat Hukkatust. Luk. XII. 47. 48. Joh. XII. 43.
VII. Mis sa õiete ei mõista / sedda küssi neilt / ke suremat
Tarkust ja Mõistust pühha Waimo läbbi ennesele puhhas Kirjas
sanud / ja ärra põra sa mitte teisiti / tui se on; waid jätta
sedda entteminne senniks jälle / künni Jummal sulle teisel korral
sedda täda annab.
VIII. Kui sa Pühha Kirja Luggemist Palwedega olled
alganud / ninda lõppeta ka Palwedega. Tänna Jummalat se
eest / mis se öppenud / ja parranda ennast sedda möda. Mis
sa olled tundnud kurja ollewa / sedda jätta ilma wiwitamata
maffia / paUu Jummalat / et temma keik Hääd sinmo Süddames kaswatage / ja iggatse allati Jummala Sanna kuulda.
Olle rõmus / kui sa Risti ja Willetsusse al õpped tundma / kui
armolinne Kristus on. 1. Petr. II. 3.
IX. Wimati pead sa ka teisi maenitsema Jud. 20. Agga
mitte ülle sinno Mõistusse Mare / waid et sa iggatseb Jummala
Tahtmist kuulda 1. Petr. II. 9. jummalakartlikko Kõnnedega
Koi. III. 16. se teeb / et Jummala Tundminne ja Tarkus sinno
sees Wägge ja Wõimust wõttab. Se armolinne Jummal juhhatqgo meid omma Tõe / ning Nahho Te päie Amen.

145.

1715.

••'

Tallinna.

ümTesmmm.

Apostlite tegude raamatu $7. peäl. ja 28. peäl, salmid 1—16.
Äratrükk samast teosest, kust pärit tekstid nr. 143 ja 144. Vrd.
tekste nr. 78, 79 ja 134!

P ü h h a Apostlide Teggudesta
Se XXVII, Pätük.
1: Agga Mi se ^Nou olli petüb / et Meie piddime LäeOä^a
Italia Male niinnema / ändsiv nemniab Paulust ja mõnni328

gad muid Wangid köidetud ühhe Päliko kätte / kelle NiAmi
Iulius / Keisri Wa Hulgast.
2. Agga kui meie ühhe Adramitti Laewa asisime / et
meie piddime Asia Ma möda minnema / siis läksime meie
Maalt ärra / ja meiega olli Arisiarkus Maatfedonia Maalt /
Tessalonika Linnast.
3. Ja teisel Päwal saime meie Sidonia Linna / ja
Iulius käis heldeste Paulusega ümber / ja andis temmale
Lubba omma Sõbrade jure minna ja ennast kassida.
4. Ning kui meie säält saime ärraläinud / läksime meie
Sitprust möda / et Tuled meie wasto ollid.
5. Ja kui meie se Märre läbbi / mis Stliitsia ja Patitwilia kõrwal on / saime läinud / siis fäime meie Mira Linna
Liitsia Maal.
6. Ja sääl leidis se Pälik ühhe Aleksandria Linna Laewa /
mis Italia Male läks / ja panni meid selle pale.
7. Agga kui meie mitto Päwa tassa ollinit käinud /
ja waewalt Kniduse kohto saime (sest Tuul ei lasknud meid)
läksime meie Kreta Sare alt möda / Salmoni Linna pole.
8. J a kui meie waewalt säält möda saime / siis saime
meie üht Paika / mis kutsutakse Sääks Saddamaaks / kelle
liggi olli Lasea Linn.
9. Agga kui paljo Aeg sai möda läinud / ja nüüd jubba
pahha olli Laewaga käia / et Paasto Aeg jubba möda olli /
maenitsis Paulus /,
10. Ja ütlis neile: Mehhed / Minna nään / et se Purjetaminne sureks Ä^aewaks ja Kahjuks tahhab olla / mitte ükspaines koormale / ja Laewate / waid ka meie Ellule.
11. Agga se Pätik ussus ennamö se Kippri ja Tüürmanni / kui Palusse könnei.
12. Agga et sinna Saddamase ep olnud hä ülle Talwe
jaba / siis olli surema Sutga 'zflou / säält ärraminna / ehk nemmab wõiksid Wöniitsia Mate sada / ja ülle Talwe sinna
jada / kumb on üks Saddama Kreta Mäckl / wasto Ettelja Lõie- tuult /
13. Agga kui Laünä°<üul tõusis puhhuma / ja nemmad
mõttid / nüüd ennese Noüo järrele eddasi Minnewa / tõmbasid
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nemmad Purje ülles / ja läksid otse liggi Kreta Sarest
möda.
14. Agga ei kaua parrast sedda tõusis Torm nende wasto /
kedda kutsutakse Idda-Pohhi-tuleks.
15. J a kui se Laewast kinni hakkas / et temma ei woinud
wasto Tuult minna / lasksime meie sedda Tulest ajada.
16. Agga meie saime ithhe Säre liggi / kumb Klaudaks
kutsuti / saeti woisime waewalt (omma) P a t i kätte saa.
17. Sedda wotsid nemmad ülles / ja pruuksid Abbi / ja
köidsid sedda Laewa alla kinni / agga kui nemmad kartsid
ennast Liwa pale juhtuwa / lasksid nemmad Purjed mahha /
ja weersid ninda.
18. Agga kui meid kurjast Ilmast wägga aeti / siis heitsid nemmad teisel Päwal Niistad wälja.
19. Ja kolmandal Päwal heitsime meie oma Käega Laewariistad wälja.
20. Agga kui mitmel Päwal ehk Pääwliko ellik Tähte
olnud nähha / ja mitte piffut kurja I l m a (meie wasto) olnud /
siis loppis wimaü Lotus ärra Elluse jada.
21. Agga kui nemmad kaua Aega ollid sömata olnud /
siis astus Paulus nende keskele ja ütlis: Oh Mehhed / teie
olleksite piddand minno Sänna kuulma / ja mitte Kretast ärratullema / ja sest Waewast ning Kahjust ilma jama.
22. Ja nüüd maenetsen minna teid rahhul olla / sest
üksigi Hing ei sa meie sääst hutka / kui agga se Laew.
23. Sest sel Õsel seisis Iummala Ingel minno jures /
kenne parralt ma ollen / kedda minna ka tenin.
24. Ja ütlis: Ärra karda Paulus / sinna pead Keisri
ette sama / ja waat / Iummal on sulle neid keik kinkinud /
mis sinnoga Laewas on.
25. Sepärrasi Mehhed olge rahhul / sest minna ussun
Jummalat / et se ninda peab sündima / kui mul on ööldud.
26. Agga meie peame ühhe Säre pale ajama.
27. Agga kui jubba neljas teistkümnes Ö kätte tulli / ja
meie Adria Märre pääl purjetasime / siis mõtlesid Laewamehhed / ennast ühhes Paigas M a l e sawa.
,:,.-,-,
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28. Ning kui nemmad Lodi Wette heidsid / leidsid nemmad
kakskümend Sülda Wet / agga kui nemmad Pissut eddasi läksid /
ja jälle Lodi heidsid / leidsid nemmad wiisteistkümmend
Sülda.
29. Siis kartsid nemmad / ennast kõwwa Paika sawa /
ja heidsid nelli Ankro wälja Laewa taggamissest otsast / ja
iggatsesid Walget sawa.
30. Agga tui need Laewa-mehhed Laewast püüdsid ärrapõggeneda / ja Pati Märrese lasksid / kui piddid nemmad
essimessest Laewa otsast Ankrud mahha lasta /
31. Ätlis Paulus Pälikko ja Söddameeste wasto / kui
need ei jä Laewa / siis ei wõi teie Elluse jada.
32. Siis raiusid need Södda-mehhed P a t i Köijed katki /
ja lasksid temma wälja langeda.
33. Agga kui Walge hakkas tullema / maenitsis Paulus
neid Leiba wõtma / ja ütlis: Tänna on neljasteistkümnes
P ä ä w / et teie otate / ja sömata ollete / ja et teie ep olle
middakit ennesele wõtnud.
34. Sepärrast maenitsin minna teid Leiba wõtma / sest
se tulleb teie jahhutamisseks. Sest teie sääst ei pea ühhegi
Pääst Juukse Karwa mahhalangema.
35. Kui temma sedda sai üttelnud / wõttis temma Leiba /
tännas Jummalat nende keigide nähhes / murdis sedda ja
' fycäiaö söma.
36. Siis sai neile, keigile hä Meel /,^a.,ne,nunad wõtsid
ka Noga. , •
.,..' -7 • .,
.. .. ,,,,...v , ..
37. Agga meid olli keik ühtekokko Laewa pääl kaks sadda
ja kuus Hinge kahhekfalkümmend.
38. Agga kui nemmad faid Leiba wõtnud / siis kergetasid nemmad Laewa / ja heidsid Wilja Märrese.
39. Agga kui Pääw sai / ei tunnud nemmad sedda Maad
mitte; Agga üht Märre Nurka said nemmad nähha / kussa
Nand olli / sinna olli nende Mõtte Laewa ajada / kui nemmad wõiksid.
40. Ning kui nemmad Ankrut said ülleswötnud / siis
läksid nemmad Märrele / ja päästsid Aero-paelad lahti / ja
weddasid Purje ülles Tuult möda / ja püüdsid Nanna minna.
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41. Agga kui meie ühte Paika saime / kus mollemel
polel Märre olli / hakkas Laew kinni / ja essimenne Ots jäi
likomatta seisma / agga taggumine ots katkes neist kangist Laeuist katki.
42. Agga Sõdda-meesiel olli se Nou / et nemmad tahtsid
'Wangid ärratappa / et üksigi ei pidand uijudes ärrapäsema.
43. Agga se Pälik tahtis Paulust piddada / ja kelis
neid ärra sedda Nouo wõtta / ja käskis neid / ke mõistsid
uijuda / essiti wäljakargaba / ja Mlale taötada.
44. J a neid teist / muist Lauade pääl / Muist Laewa
'Tukkide pääl. 3a ninda sündis / et keik terwelt Male said.
Se XXVIII. Pätük.
1. Ning kui nemmad ollid pääsnud / siis said nemmad
täda / et se Saar Melitiks kutsuti.
2. 'Agga se Sare Nahwas ei teinud meile Pissut Söbtust / sest nemmad teggid Tuld / ja wöttid meid keik wasto
Wihma pärrast / mis meie pale olli tulnud / ja Külma Pärrast.
3. Agga kui Paulus hulka Haggo kokko risus / ja Tullese
panni / tulli üks Nastik Pallawast / ja hakkas temma Kätte
kinni.
4. Agga kui se Nahwas näggi sebba Ellajat temma
Kä külges rippowa / ütlid nemmad issikeskes: Wist on se
Mees üks Mehhe-eksia / kedda Jummala Sundmitttte ei lasse
•ellada / ehk temma kül Märrest on pääsnud.
5. Agga temma lõngus se Ellaja Tullese / ja ei tunnud
ühtigit Wigga.
6. Agga nemmad mõttid sündiwa / et temma Piddi üllespaistma ja surnud mahhalangenda / a$Qa kui nemmad kaua
ootsid / ja ei ttähtud temale middäkit kurja sündiwa / siis
mõttid Nemmad teisiti / ja ütlid tedda Jummalat ollewa.
7. Agga selscimmas paigcls ümberkaudo olli sel Sare
ÄllsinM / Nimmelt Publius / üks Mõis / tema wõttis ckeid
ivasto / ja piddas meid kolm Päwa wägga hästi.
8. Agga se sündis / et Publiusse Issa soja ja kõhho
Tõbbes haige maas olli / selle jure läks Paulussisse/ ja pidbas
Palwet / panni Käad temfrta pale / ja teggi teütma terweks.
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9. Kui se olli sündinud / tullid ka teised temma jure /'
kel selle Sares wigga olli / ja said terweks.
10. Ja nemmad auustasid meid wägga/ja kui meie ärrapurjotasime / andsid nemmad meile Te pale / mis tarwis olli.
11. Agga kolme Ku pärrast läksime meie ärra ühhe
Laewaga / se olli Aleksandriast / ja olli ülle Talwe Sares
olnud / sel olli Awwitajaks Taewa-Täht / mis kutsutakse
Kaksikus (nimmelt Kastor ja Põlluks).
12. Ja kui meie Sirakusa saime / seisime meie kolm
Päwa paigal.
13. Kui meie säält Laewaga ümber läksime / saime meie
Negiumme Lina / ja kui ühhe Päwa pärrast launa Tuul
tõusis / saime meie teisel Päwal Puteoloni Linna.
14. Sääl leidsime meie neid Wende / neist palluti meid
seitse Päwa nende jure jada/ja ninda saime meie Noma Linna.
15. Ning kui sääl need Wennad meist said kuulda /
tulliwad nemmad wälja meie wasto Appiwerre ja Tritaberni
sadik. Kui Paulus neid näggi / tännas temma Jummalat
ja sai rõõmsaks.

16. Aga kui meie Roma Linna saime / siis andis se
Pälik need Wangid Ällema-Päliko kätte. Agga Paulussel anti lubba jada / kuhho temma tahtis / ühhe Sõddamehhega / ke tedda hoidis.
146.

'

1717.
Pulmalaul

Äratrükk trükkteosest „Pulma Laul mis Selle ausa Issanda
H e l l e r e S i n r i k e , ning Selle ausa Neitsi W r ö l i k o T i o E l s o ,
Pulma Päewal, Selle 1717 aastal, selle 17 Neäri kuu Päewal, Maal
lauldi neist Õlletaiaisi" (16 lk. ühes järgneva teksti nr. 147-ga, in- 8°,.
ilma ilmumiskoha ja -aastata ning trükikoha nimetuseta), mis kaheseksemplaris alal on Õpet. Eesti Seltsi raamatukogus.

P r u n d i Emma.
Oh ma waene Naisokenne
Kus mo Kanna-poiokenne?
Mis ma södsin mis ma joodsin,
Mis ma kaidsin mis ma hoidsin;
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Wist on kahjo sündnud sull,
Ehk sind wöttis pahha Kull;
Oh mo wlline Naisokenne!
Kus mo Kanna-poiokenne?
Isfa-Mees.
Urra kurda, Aidekenne,
Kus so Kanna-poiokenne;
Ei' tel õlle kahjo sündnud
Ggga tedda kull ka wiidnud,
Küll ta ennast mõistis hoida,
Ehk siis tedda weel woiks leida:
Urra kurda, Aidekenne,
Kus fs Kanna-poiokenne.

I s s a - M e h h e Naene.
Oisga vila Langokenne.
Tallel on so Kannokenne;
Külla Kuk ta aukotelles,
Kanna walmis werretelles,
Kuk on Kanna willonud
Olga teile kinkitud.
Oisga ella Langokenne,
Tallel on so Kannokenne.
P r u u d i (5 m m a.
Wissi Kukke eest ma tannan,
Kukkele ma Kanna annan;
Kanna peale Kuk kui tulleb,
Ning se Kanna se peal munneb,
Audodes meil poege teeb,
Wanna silm siis röömo nääb;
Wissi Kukke eest ma tannan,
Kukkule ma Kanna annan.
Peigmees
Tulle nüüd mo Tibbokenne,
M u l on maggus Linnokenne,
Lössitelles ma sind tallan,
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Taggasi ma pea kallan;
Olgem wissid sellel tölel,
Se on maggus minno meelel:
Tulle nüüd mo Tlbbokenne,
Mui on maggus Linnokenne.
P r und.
Küll ma tullen Kukkekenne,
Sa mul olled armokenne:
Mis sa annad se ma wöttan.
Ennamp ihhaldus ma tõttan,
Saada agga Poiokessi.
Siis mul õige maggus messi:
Kül ma tullen Kukkekenne,
toa mul olled armokenne.
Peio-pois, P r u d i Tüdruk,
ja
P u l m a-R a h w a s.
Kuk on hää, hä on Kanna:
Siggidust Neil Taewas anna!
Talla Kuk ja sada Karja.
Sarjast, Kanna, saada Karja.
Olgem rõõmsad ühhest meelest:
laulgem kohtlast ühhest keelest:
Kuk on hää, hä on Kanna,
Siggidust Neil Taewast anna!

147.

1717.
Vargaluga.

Äratrükk eelmist teksti nr. 146 sisaldavast teosest, kus see pealkirjaga „Üks Ennemuiste'Luggu ühhe Warga peäle" aseneb lkk. 7—15.
Vrd. tekst nr. 146 eelrnärkust!

1.
Kule Kiltri Hanso Jaan
Kus mo kallis Saksa-Saan;
Kus mo Rukkid, Linnaksed,
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Mis sa ärraraiskasid?
Sada mulle pea kätte,
Ehk ma wiin sind Kohto ette!
2.
Kule, ütle aegsaste,
Lepsii möga ausaste;
Ehk ma tullen Kohto Wäest,
Wöttan ärra keik so Käest,
Kued, Sergid, Tukkad, Ausud,
Saab siis uähha^ mis sa lausud!
3. J a a n ü t l e b :
Armas Issand, Kannata!
Minna tahhan tassuda:
Minnul on hea Pannal-Wöö,
Wõtke sedda endile;
Ehk ma toon ka teie Kätte
Käemehhe minno ette.
4. K ä e m e e s ü t l , e b :
Ei ma seisa sinno eest,
Jaan, sa olled kawwal Mees!
Iodik Pettis olled fa,
Panled warrastasid ka;
Maksa isse omma Wõlga.
Witsa holeks anna Selga!
5.

Jaan

wastab:

Miks sa nenda sõimad mind,
Mats, eks minna tunne sind!
Kas sa tahhad teäda siis,
Mis so kurri Komb' ja Wiis?
Naese Sõrme Rikkuja,
Mehhe Laua Kiskuja!
6. M a t s w a t a b :
Terre, terre Ianike,
Kuhho Juhhatab sind Tee?
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Wata, mis so Õues teal
Heina Koorm on Ree peäl;
Oh! sa Mõisa Kuni Warras,
Wolias on sul Keigeparras!
7. J a a n

ütleb:

Mats, sa Rehhe Warblane,
Mõisa Oddra Poiseke!
Kä-uks, Kä-uks laulsid sa,
Pannid Nahka Römoga;
Kül sind Mõisas sillitakse,

Selja Soned wennitakse!
8. M a t s

ütleb:

Olle waid, mo Wennike,
Wargad puhhas olleme!
Olleks keik se Willi teal,
Seisaks ühhe Hulgo peäl,
Ei se mahhuks Mõisa Aita,
Egga Linnas olleks Paika.
9. J a n i

nuhheldatse:

Ai! — Ai! — Kibbe Kä,
Kaiekenne eks sa nä!
Oh! — Oh! pällu sa,
Minna surren Häddaga!
Aita, ella Kaikenne,
Praego surreb Ianikenne!
10. N a e n e w a s t a b :
Oh! mo armas Janile.
Kallis on se Sanike.
Nendaks sinna Nahka müüd,
Ianikenne, sul on Süüd!
Jätta Körtsö Kombed mahha,
Siis sa hoiad terwe Nähha!
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11. K o h h u s m a e n i t s e b t e d d a .
Mitme Jaan, ja parrandada,
Omma Ello Heaga!
Mingo nurga wanna Wiis,

Ausast sinna ellad siis;
Pea kurko kassinaste,

Siis sa rakid illusaste,
12. J a a n ü t l e b N a e s e l e :
Minne Krötso, Kaieke,
Minnul on suur Hädda kä;
Kurk on kuiw ja waewab mind,
Kaick, ma pallun sind.
To mul Õllut, to mull Wina,
Siis ma unnustan mo Pina!
13. Naene w a s t a b :
Mitte nenda Janile,
Kus so Taari-Kappake!
Jo, jo heida Külleli,
Magga hästi Lollike;
Kiil so Riipsud parranewad,
Ilma, et need Wina sawad.
14. J a a n ü t l e b :
Mitte nenda Kaieke,
Minnul on suur Hädda kä:
Nahkur Thomas Härjalont,
Wanna kirja Koera-Kont,
Kes mo Pea pistis Pauna,
Satis Mõisa Posti Sauna.
15. N a e n e ü t l e b :
Ei ma Kule ennam Jutto,
Janike, et minne Tutto!
• Mõisa Koerad aukuwad,
Ukse peäle paukuwad;
Meeleks tahhad Nahka müa?
Wet ja Leiba Kastis süa?
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16, tsaari

toaštah:

Oh! sa wanna Ranna Kai!
Sinno Su on wägga lai.
Et ma willets, Winato,
Jõudo polest Rammato,
Kül ma sinno Nahka nühhin,
Teddre-Iuustoga sind pühhin!
17. J a a n l ä h h e b K ö r t s o .
Terre, terre Körtsoke
Maggus Laiakappake!
Õllut, Wina kül on teal!
Õllut, Wina kül on teal!
Lahti ollen Mõisa Karrast,
Assi tagga Nähha pärrast.
148.

1732.
Anton Thor Helle.
Neist

mesilastest.

Äratrükk teosest „Kurtzegefatzte Anweisung zur Ehstnischen Sprache
. . . Kalle 1732", Ika. 391—404.

Neist messilastest.

Essimenne Jut.
Peet ja HanB.

Peet. Terre Jummal appi! Hans, mis nüüd talwe aial linno
aedas sulle teggemist on:
Hans. Olle terwe, wend, isse terretamast, eks neid lomokesfi ka
talwe aial peab katsma:
P. Eiga nemmad se külmaga kanna wilja kokko?
H. Ei kül wilja ehk mu nende to pärrast neid wadetaks«, kuid
otse nende hädda pärrast.
P. Mis hädda kül sel heal linnokessel peaks ollema.
H. Oh minno wennike! kedda ennam kiusatakse, kui se mis hea un.
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P . Tõssi se, agga kes neist peaks putmna?
H. Ennä! kül kurjateggiaid wagga lomale. Wahhest nerria hiir
sööb temma Pusnkest laiaks, ehk teeb augud alt; wahhest
maltsas raiub selja takka augud sisse; lind tulleb wälja; süakse
ärra; wahhest tühhane Pörrotab lindo wälja ja sööb; mõnni
lennab wälja, külm tuul lööb tedda warsi mahha, ja rammäs takse ä.
P. Et kule waenlast! kül kulen hoidmist linnomehhel ka talwel.
H. Kül, kül, ja kui tulleb tuiskne ilm, mattab suud kinni, ja saddo
lämmatab neid ä, kui ei olle lauakenne pandud warjuks aukude peäl; ehk tulleb külm sa o peäle, siis tõmmatakse karda
ehk lööb jäesfe, panneb augud kinni, sepärrast peab ikka
waatma.
P. Millal temma isse siis wälja nõuab?
H. Kewwade warsi, et lummi on rahkjas, kui tulleb soe päwa
paiste paasto aial, siis hakkab toito sama leppa ja pao urwest^
ja ängist aia äre, siis sadetakse wälja, et Jummal nou on
kätte annud.
P. Ho, ho! jubba siis korda 'saab.
H. Mis siis, wennike, siis saad sa rõõmsaks, tnj, sa näad et ta
püksi koormaga käib.
P. J o siis se lomoke jääb ennese peäle jälle:
H. Kuida siis: üks mõtlik innimenne pallub agga siis Ium=
malad, et wõiks siggida ja ommad asjad aiada.
P. J a terweks jälle, Hansoke, jutto aiamast, olgo otse seks korraks, peab jõudma jälle koio pole!
Teine Jut.
P. ärra wõtta pahhaks, Hansoke, tullen ta se maggusa linnojutto
sinnoga aiama.
H. Et andko Iesukenne terwist, mis sa piddid küssima:
P. Et sedda, millal uus perre hakkab neile walmis sama.
H. Se tulleb nenda kui kuendal näddalal enne Jani.
P. Mis märki wõib sest sada:
H. Panne agga tähhele, kui korrend-kilid (on nisugused kui kahhe
tiwaga kummalgi polel) lennawad; kui se näitab agga, ja on
warrakas pu, siis sa ussub, et linno perre on ärra haudunud
siis on walmis.
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P . Kas siis se wanna pu omma jaggo warsi wälja annaü:
H. Ei enne anna ta mitte iaggo wälja, kui emma Jummal annab temmal olla.
P . Se emmaga, kulin ennemuiste, peab õiete teggemist ollema.
H. Ei se kül walle olle; agga tedda tunnukse teiste seast pea ärra.
P . Neil on keik üks näggo, kust fa tedda ni mitme tuhhande seast
tahhad ärratunda:
'
H. Kül ikka, emmale on pitkem ja terrawam perse, koldsed joned
perse ümber, teised joned on musta-hallid, pitkemad tiwad, ka
koldsed pitkemad jallad, lennab urakülle, kui perse piddi tenimale raskem ollema.
P . Kuida tedda keige parreminne paigale saab panna:
H. Ons üks emma perres, wõtta hiljokeste näppo wahhele panne
puri sisse, ja wärwad puri al; pista pu sisse ülles, ja Wata
siis, kui järrele ladduwad teised leudes ja murdes.
P . Peaks siis wahhest perrele ennam kui üks emma ollema:
H. On sedda ka, mittokõrda omma silmaga ollen näinud, wahhest kaks, wahhest ka kolm emma. Essimesse emmale ei te
wanna emma mitte kurja, kui agga teisel poege on ja jamsib
emma, siis wanna emma lubbab perrele tedda ärramurda.
P . Kas linno-mehhe nou aitab ka se jures:
H. Aitab ka, kui Jummal tahhab. Minna näggin teista, kuidas
ueil pahhandus ühhes ko-us olli: wõtsin teisi emma, andsin
teise perrele: mis ma andsin, jäi, tänno Jummalale neile.
P . Kuidas siis se on, Hans, et sa ikka, emmaks hüad sedda, mis
teised kunningaks nimmetawad.
H. Emma ikka linno-meestele illusam maenitsedi.,
P . Agga se, mis sul on linnopu, teised kongiks kutsuwad.
H. Ei mitte, Ianike, linnopu ikka linnokeste aedas petakse; kong
. pannakse püüdja meestele ülles, suurte pude õtsa, teisi püüdma, fui nored perred arralennawad; kassina wisi. peäl püüdjamehhed neid hüüdwad korekesfeks..
P . Olle terwe ka sedda mulle sellitamast: teisel hobil tullen ta
ennam so käest küssima.
Kolmas J u t .

r;

:

P. Kas linnopuus mitmesuggused linnud on:
H. On, isse on emma, teised on need õiged ehk perre linnokessed^
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need on keik töteggiab; teised jälle lessed, mis ei kanna middagi, kuid ainvad agga warrandust füa, need on"jämmedamad teisi.
P . Mis head lessed tewad:
H. Ei middagi^ need on södikud waimnd, kus neid paljo sünnib,,
se tahhab nuhtlus olla.
P. Eks neid innimenne,wälja tulles, woi pölletada:
H. Ei aita innimesse nou ehk liigseädleminne se jures ühtegi.
Kui Imnmal annab perrele se joudo, et perre neid ärrasunnib, siis ka-uwad; pölletamast ka perre linnud fawad hukka,,
pu lähhäb raido.
P. Millal uus perre wannust lahkub:
H. Kui emma kangemaks jõudnud, siis lahhutus hakkab sündima;
siis näikse, kuida perre otab, seggab, teritab üllewel; katsu
päwa kaks, kolmandal ei õlle armo, siis lükkatakse wälja.
P. Eks emma õlle essimenne wälja tullemas:
H. Ei ial; perre enne wäljas ja parrast temma tulleb ühhe
jonega, ja langeb perre peale, se on õige linno wiis.
P. Kas emme ka taggasi lähhäb wahhest wanna pu sisse:
H. Kül se on mittokorda, aga need on jamstd, kes paljo feggawab; innimesse õnnel on wigga, ei tahha Iummal onne
anda.
P. Agga kust tunnukse öiete, et tahhawad minna:
H. Kui lessed hakkawad wälja käima, kui sa roahhid, ei sel päwal
ei heida ennam perret; agga sel päwal, kui nemmad paigal
seiswad, siis ei woi uskuda.
P. Kuida siis se järrele perret heitwad:
H. Löwad ülles teritama, sölowad ümber wahhest kaua, kui
emma noor on, wahhest heitwad ussinaminne kui emma
wälja ennast annab, ja kui heitwad kuhhogi, siis wanna perre
sadikud linnud lahkuwad taggasi, siis on rahho.
P. Kui agga nemmad kõrges oksa peale heitwad, mis nou siis on.
H. Siis leikatakse oksaga hopis ärra, puista wakka sisse, wakka
minnes wötta emma kinni ja te nenda kui teista ütlen.
P. Mri agga nemmad maddalas on.
H. Siis Panne walge linna pu alla, teine, ots pu su külge tikkokessega kinni, sata teised parrast pu sisse minnema; siis lendega ehk teine ülle teie rissus mursus lähhawad peale ikka.
P. Missuggust pu nemmad armastawad keige ennaminne?
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H. Se mis on õige emma pu, olgo kuuskne, haabne, mändne,
kellel ei olle ühtegi lomokest, mis rähn ei olle raiunud.
P. Agga miis siis kui neid on?
H. Kui neid on, ehk on önes seest, ehk kore wahhel koiekessi ehk
toukokessi, se ep olle mitte plink pu, neid raiub rähn iggal
aial.
Neljas J u t .
P. M i l l a l hakkawad tööd teggema, kui nemmad paigale sanud?
H. Warsi teisel päwal, kui nemmad ei räggise mitte pärrast kui
pääw saab loja läinud, siis olle rõmus, neist sawad paiga
mehhed.
P. Kuida se to tehhakse?
'
H. Esmalt tewad tühjad kerjekessid, pärrast koggutakse willi kerjekeste sisse; Lauritse pä aego, kui wiimne käiminne möda
on, siis kanewad aukukessed kinni, limiwad su lauda ehk praokesse kokko, waljawad ennast tule wasto, et soja sawad, jätwad ka ennestele wäljakäiduwad auko.
P. Isse neid kulukse, küssinad ollewad ja puud laastawad, m i l
ajal se on?
H. Kui ta löppetab pöiad kandmast, siis wõttab talluda seält seest
neid waglad kerre seest wälja, lessed kissuwad nemmad ärra.
P. Wõi! öjete tappetakse need lessed?
H. Otse õiete, kaks perre lindo ühhe sure lesse kallal, kissuwad
tedda ärra, mõnni peaseb jalga pakko, lähhäb kaugele ärra.
J a se on hea Pu, mis sedda wisi omma siggimist ärra sigginenud.
P. Kust agga tunnukse, mis ei olle siggi pu?
H. Ennä! mis ei'heida pvege, kissub warsi pärrast Jani wälja,
ei anna suggu wälja, ehk weab Needsammad wälja, mis piddid
linnuks sama, ei se heida tännawa aasta ühtegi.
..
P. Kas nemmad, kui pu hea on, iggal aastal siggiwad?
H. Ei ial, kui Jummal warra soia annab, nago wiendal nädhalal, siis on neile rõmus luggu, ja kui on korralissed ilmad,
et Jummal lasseb keik hästi korda minna,
P. M i s siis saab, kui puhk willo, teist wihmsed ilmad on?
H. Siis wangitsewad, ei sa emma kätte.
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P . Kas keikil pudel'se luggu on?
H. Gi mitte keikil, kuid rammalisses puus perre sukkeb omma
aega ikka.
P. J o neil siis ka murret on wihmasest aastast.
H. Kuida siis? näikse silmaga, kuida noremad surrotatse takka
toito otsima, ja ei lähhä siiski kaugele, ja on saggedad käima,
kui wihma ook tulleb; kui ook lähhäb ülle, pärris-maia mehhed lähhäwad kaugele, tullewad surema koormaga.
P. Kül need lomokessed näiwad otse targaste ommad asjad
aiawad.
H. Kül nemmad omma tarkusse ja ussinusega monned rummalad ja laisad innimessed häbbiks tewad.
P. J a häbbi kül, Jummal parrago! et meie, kes Jummala
sarnatseks olleme lodud, nüüd patto läbbi, mõnne asja sees
rummalamaks ja roppe maks läinud, kui nisuggused moistmata lomakessed.
H. Suur Jummal, Jehowa, wõiks sedda parrata; au ja kitus
olgu temmale, et ta siiski ni kallid lomokessed meie kassuks
ja rõmuks meie kätte weel annab.
P . .Se on kül üks Jummala heldus, mis meie wäärt ei olle.
Noh, armas Hans, olle terwe head jutto aiamast, sa olled
mind se läbbi mõnne asja sees targemaks teinud*
H. Olle terwe, wend, tännamast, Jummal andko meile eddespiddi hea aiawitust, rahho ning terwist.
149.

1739.
Kirikuõpetaja ja Reinu kahekõne.

Äratrükk (lkd. 71—4) väga defektselt alal hoidunud trükkteosest, mis
tuntud on pealkirja all „H<mso \<x Mardi jut" (lkd. 3—30 on käsikirjalises koopias aastast 1863, lkd. 31—68, 71—78 on rebenenult alal hoidunud originaalis, tiitelleht ühes lõpposaga puudub), mis 1 eksemplaris
tallel on õpet. E. Seltsi rmtk-s. Teose autoriks on oletatud A. T h o r
N e i l e't.

Weel üks hea jut / mis üks wagga õppetaja aiab
ühhe mehhe»eksiaga, Nein nimmi, kui ta tedda õnsa surma
wasto walmistab.
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Õppetaja: Terre armas Rein.
Nein: Aitummal, armas õppetaja.
£>: Kuida, waene, sinno kassi käib?
R: Jummal parrago! mis tehtud, se on tehtud.
£>: Ütle mulle, Nein, kuida saktusid sa senna kiusatusse ja

willetsusse sisse?
R: Kül ma ragin, armas õppetaja, kuida se luggu olli.
£>: Kule, rägi agga õiete tõeste, et sa wõid Jummala ees
sedda wastata, ärra tunnista ühtegi wallet ennese hinge peäle.
R: Ei mitte, armas Issand, Jummal hoidko mind omma
hinge koormaks middagi räkimast. Meie ollime teise perremehhe
jures ko-us, se andis, olgo terwe, tobi õllut meile jua. Saime
siis teinteisega juttule; se teine õnnis innimenne, kelle hinge
Jummal pärrigo, hakkas sedda wanna rido tõstma, mis meil
enne olnud, ning sõimas mind tihte: ma sõimasin wasto, siis jo
ollime meie karwopiddi ühhes, lahkusime jälle ä, ning leppisime
teine teisega, siis keik olli hästi.
O: Wist teie mollemad ollete liaste jonud, et teie omma
õige mele ärrarikkund ia riidlema hakkand.
R: Ollime wassinud ka, kes wõib sedda sallata?
O: Kuida hakkasid sinna siis sedda teist ärratapma?
R : Noh, kuida se olli. Minna ollin tubbakat pipu pannud,
wottan noaga söe ja pannen tuld pibo peäle, ja tahhan uksest
wälja minna; ta tulleb takka, hakkab mo karwo kinni, tommab
mind mahha, ja tahtis wõimust mo käest sada. Nugga olli mo
käes, ma raiusin sesugguse hobi temmale, et ta lill sai, jo ta siis
olli walmis.
O: Mis siis tehti sinnoga?
R: Mind seuti kinni, ja mõisa wannemad läkkitasid mind
seie linna kohto alla.
; O: Olled sa siis kohto ees olnud?
N: Jubba ma ollen keik kohtud läbbi käinud ja räkinud keik
selgesti nende ee§' ärra, ja nemmad mõistsid kohhut, et ma pean
surma sama.
O: Eks sa wõi ennast sest surmast lahti peästa?
R: Kust se ennam tulleb, Jummala ning kohto wannematte
käes. ma ollen, tehko nemmad nüüd, kuida nemmad mõistawad.
345

O: Kohto wannemad on Jummalast seatud, ja Jummala
sanna ütleb: et üllemad ei kanna moöka, mis Jummal nende
kätte annyd, mitte ilma asjata, ta on Jummala sullane, kätte
maksja nuhhelda sedda, kes kurja teeb. Agga, mis sinna arwad,
kust se tulnud, et sa nenda eksind, ja nenda seie kohto alla sanud?
R: Mis muud kui läbbi rummaluse?
O: Jah, Jummal parrago! rummalust kül. Wata se on
sinno patto sü, et sa kippusid ja andsid ennast esmalt senna tühja
pattuse seltsi, pärrast andsid sa seäl seltsis liajomisse himmule
wõimust, sest tulli se tühja jutto aiaminne, ja tühja jutto läbbi
tõusis riid, ja rio läbbi wõttis se pattune wihha nenda .wõimust,
et teie nüüd mollemad ollete hukka sanud.
,N: Tõssi se kül on, armas õppetaja, olleksin ma enne se järrele mõttelnud, siis se pahhandus ei olleks mitte sündinud.
O: Wata nenda olled sa isse patto läbbi kül surma kohhut
ennese Peäle saatnud, agga ei sa wõi isse ennast sest häddast
lahti Peästa.

150.

1739.

Tallinna.

Piibli esimene trükk.
Hiiobi r. 41. peat.
Vrd. teksti nr. 92!
Missuggune fc Sefmaian ehk krokuoil on.

1. Wata, selle lotus Pettab tedda; kas tedda ka, kui ta sedda
ineest nääb, mahha wissatakse?
2. Eks ta olle wägga hirmus, kui tedda üllesärratakse? kes
on siis se, kes minno ees wõib seista?
3. Kes on mo ette jõudnud, et ma'pean temmale tassuma?
mis keige se taewa al, se on minno pärralt.
4. Ei ma tahha mitte wait olla temma lukontast, egga sest,
mis ta surest rainmust tulleks räkida, egga sest, kui illusa wisiga
temma on tehtud.
5.' Kes on temma peälmisse katte ülleswötnud? kes tahhab
temma kahhekordse sulisse wahhele minna?
6. Kes on ta silmade wärrawad lahtiteinud? temma hammaste ümber on hirmutus.
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7. Temma kanged somuksed on kõrgid, ni kinni ihho külges^
kui üks kitsas pitseriga sõrmus.
8. Teine on teise liggi, et tuul nende wahhele ei sa käia.
9. Teine on teise külge kinni; nemmad seiswad kous, ja ei
lahku Paigast ühhest ärra.
10. Temma aewastamissed saatwad walget paistma, ja
temma silmad on kui koido riipsud.
11. Ta suust käiwad otsego törwaksed wälja, tulle seddemed
kargawad wälja.
12. Ta ninna-söörmist käib suits wälja, nenda kui kewast
paiast ja katlast.
13. Temma õhk fütab süssi põllema, ja temma suust käib
tulle-leek wälja.
14. Ta kaelasse jääb ikka tuggewus, ja temma ees kargab
murre.
15. Ta tai-lihha kohhad on ühhes kinni, se on kõwwa to
Peäl, ei se ligu.
16. Ta südda on ni kõwwa kui kiwwi, ja n i kõwwa kui alluminne weskikiwwi.
17. Kui ta tõuseb, siis kartwad wäggewad; temma murdmisse pärrast puhhastawad nemmad ennast pattust.
18. Kes ta Peäle hakkab mõõgaga, ei se jä seisma, Pigiga,
wisk-oddaga, ehk raudridega.
19. Ta peab rauda hölleks, ja waske rappastand puuks.
20. Ei ammo nool ei sada tedda põggenema; lingo kiwwid
sawad temma wasto kui kõrred.
ä i . Wämlad tullewad arwatada temma wasto kõrreks, ja ta
naerab odda kärrinat.
22. Temma al on terrawad kiwwi-tükkid, temma teeb ennesele asset terrawa peäle, kui roja peäle.
23. Ta teeb süggawa kohta kema kui potti, ta teeb merd kui
salwi.
24. Temma tagga on walge se koht, kus ta käib, et inmme

süggawust arwaks halliks.
25. Ei olle põrmo Peäl temma sarnast, temma on 'tehtud, et
ta ei kohku.
26- Ta watab keik, mis kõrge on, ta on kunningas ülle keige
surematte metsaliste Poegade-
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151.

1739.

Tallinna.

Piibli esimene trükk.
Salomoni ülemlaul, 2. peat.
Kristusse j a temma prudi lahte Jonne iBsitesieZ.

1. MinnQ ollen üks rvsite Saronis, üts liftile, nns orgude
fees.
2. Kui lillike orjawitste soas, nenda on mo söbroke tüttarte

seas.
3. Kui ounapu mets-pude seas, nenda on mo armoke poegade seas: temma warjo alla ollen ma himmustanud, ja istun
nüüd seäl, ja tema willi on mo su-laele maggus.
4. J a temma on mind winud wina-kotta, ja armastus on
temma lip mo ülle5. Toetage mind wina-plaskudega, tehke mulle asset oimte
jure; sest minna ollen haige armastussest.
6. Temma pahhem kassi on mo Pea al, ja temma parrem
kassi hakkab mo ümber kaela.
7. Ma wannutan teid, oh Jerusalema tütred! weikiste ja
suurte hirwede jures wälja peäl, et teie mitte sedda, kedda ma
armastan, ülles ei ärrata egga ülles ei aia, kunni ta issi tahhab.
8. Se on mo armokesse heäl: Wata, temma tulleb, ta kargab
mäggede peäl, ta hüppab mäekinkude peäl.
9. Mo armoke on ühhe weikise hirwe, ehk nore hirwe sarnane: Wata, ta seisab meie seina tagga, ta watab üksi silmi aknast
sisse, ja paistab akna trellidest läbbi.
10. Mo armoke wastab ja ütleb mulle: Tõuse ülles, mo
söbroke, minno illoke, ja tulle ärra.
'
11- Sest Wata, talwe-aeg on mödaläinud, wihm on ärraläinud omma teed.
12, Oiekessi näikse Ma peäl; laulmisse-aeg on Ijggi tulnud^
ja wrteltuikesse heäl kulukse meie maal.
13. Wigipu on ommad marjad küpsetanud, ja winapuud on
öitsmas, ja andwad hea haiso: tõuse ülles mo söbroke, mino
illoke, ja tulle ärra.
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14. Mo tuikenne, kes sa olled kaljo praggude sees ja warjopaikas järskus kohtas, näita mulle omma näggo, lasse ma kulcn
so heali, sest sinno heäl on maggus, ja, so näggo on lõbbus.
15. Wõtke meile kinni rebbased, need weikised rebbased, kes
winamäed ärrarikkuwad, sest meie winamaed on öitsmas.
16. Mo armoke on minno'pärralt, ja minna temma pärralt,
kes lillikeste seas on karja hoidmas.
17. Kimni pääw sure lõunasse saab, ja warjud pöggenewad:
pöra ümber, mo armoke, olle weikise, ehk nore hirwe sarnane
lõhki lahhutud mäggede Peäl-

152.

1739.

Tallinna.

Piibli esimene trükk.
Salomoni ülemlaul, 4. peat.
Prudi illo on Kristusse temma peigmehhe armo-and.

1. Wata, sa olled illus mo söbroke, Wata, sa olled illus, so
silmad on kui tuikesse silmad so juuste tukkade wahhel; so karwad on kui kitste karri, kes warra homiko Kileadi mäelt mahha-tahhawad joma.
2. Sinno hambad on kui lammaste karri, mis arranidetud^
kes pesfemissest tullewad, kes keik kaksikkud kandwad, ja ei olle
ükski nende seast ilma sugguta.
3. Sinno uled on kui ellepunnane lõng, ja so könne on IODbus; fosilma-taggusedon kui lõhki leikatud kranati-oun so juuste
tukkade wahhel.
4. So kael on lin Taweti torn, mis sõariistade honeks üllesehhitud; tuhhat kilpi on temma Peäl rippumas, need keik on
wäggewatte kilbid.
5. So mollemad nissad on kui kaks Wassilast, mis weikise
hirwe kaksikkud, kes lillikeste soas söwad.
6. Kunni pääw sure lõunasse saab, ja warjud pöggenewad:
minna tahhan mirri mäele minna, ja wiroki tingule.
7. Sa olled hopis* illus, mo sõbrvke, ja sinno sees ei
olle wigga.
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8. Tulle minnoga, oh pruut! Libanon: peält; tulle minnoga
Mbammi pMt: Wata seie Amana mäe otsast, Semri ja Ennoni
otsast, emma loukoerte Pessade seest, pardri-metsaliste maggede peält.
9. Sa olled mo süddame ennesele wõtnud, mo õdde ja Pruut!
sa olled mo süddame ennesele wõtnud omma ühhe silma, läbbi,
ühhe keega, mis sinno kaelas.
10. Mis illusad on so armatsemisfed, mo õdde ja pruut! kui
paljo parremad on sinno armatsemisfed kui wiin, ja so öllide
hais, kui keik muud kallid rohhud.
11. So uled tilkuwad kerjemet, mo pruut; met ja pima on
so kele al, ja so riette hais on kui Libanoni hais.
12. Mo õdde ja pruut! sinna olled kui rohho-aed, mis
lukkus; sa olled kui hulk wilja, mis lukko tagga, üks Hallik, mis
kinnipandud pitseriga.
13. Sinno wõssud on üks illus kranati-ounapu^aed keigekallima wiljaga, kui kupressipu-aed nardipudega.
14. Nardid ja Sawran, wohhomoõgad ja kanneli puud^ ja
keiksuggu wirokipuid, mirrid ja aloid, ja keiksuggu kallimaid
rohtusid.
15. Oh sinna rohho-aedade Hallikas, ellawa wee kasw! mis
Libanoni Peält joseb.
, 16. Ärka ülles Põhja tuul, ja tulle lõuna tuul, puhhu minno
Lohho-aiast läbbi, et temma kallid rohhud haiso rohkeste wäljaandwad: mo armoke tulgo omma rohho-aeda, ja sögo ommast
keigekallimast wiljast.
153.

1739.

Tallinna.

Piibli esimene trükk,
'Salomoni ülemlaul, 5. peat.
Pruut amb jutto ommast peigmchtzest, ja ki,da5 tedda.

1. Ma tullen omma rohho-aeda, mo õdde ja pruut! ma ollen omma mirri ja omma kallist rohto ärranoppinud, ma ollen
omma kergemet \a omma met sõnud, ma ollen omma wina ja
omma Pima.jonud; sõge mo sõbrad, jõge, ja sage joobnuks
armatsemistest.
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2. Minna pruut uinusin maggama; agga mo südda wälwas;
mo armokesse heäl, kes kopputas, hüdis: Te mulle lahti, minno
õdde, mo sõbrake, mo tuike, mo täieste wagga; sest minno Pea on
täis kastet, ja mo juuksed on täis õ-piiskasid. Ma wastasin:
3. Ma ollen omma kue seljast ärrawõtnud, kuida pean ma
sedda jälle selga pannema? ma ollen ommad jallad pesnud, kuida
pean ma neid roppuks teggema?
4. Mo armoke pistis omma kät august läbbi, ja mo sissekõnd hakkas temma pärrast mo sees kollisema.
5. Minna tõusin ülles, et ma piddin omma armokessele
lahtiteggema; ja mo käed tilkusid keik mirrist, ja mo sõrmed
sulla-mirrist lukko parra külges.
6. Ma teggin omma armokessele lahti; agga mo armoke
hoidis kõrwale, ja olli ärraläinud: mo hing läks wälja, kui
temma rakis; ma otsisin tedda, agga ei ma leidnud tedda mitte,
ma hüüdsin tedda, agga temma ei wastand mulle mitte.
7. Need hoidjad, kes möda linna ümberkäiwad, leidsid mind,
peksid mind, ja hawasid mind, ja need wõtsid mo pea-rättiko
mo peält ärra, kes mürid hoidsid.
8. Ma wannutan teid Jerusalemma tütred: kui teie mo
armokest säte leidnud, mis teie tahhate temmale teäda anda?
sedda, et minna armastussest haige ollen.
9. Mis on sinno armoke ennam kui üks teine armoke? oh
sinna illoke naeste seast! mis on so armoke ennam kui üks teine
armoke, et sa meid sedda wisi olled wannutanud?
10. Minno armoke on walge ja punnane, lippoga mees
kümne tuhhande seast.
11. Temma Pea on kui keigetallim ja selgem kuld, temma
paksud kahharad juuksed on mustad kui kaarn.
12. Temma silmad on kui tuikeste silmad wee oiade äres,
mis pimaga pestud, ja seiswad kui kallis kiwwi lollus.
13. Temma lõualuud on kui kalli rohho penar, kui torn:
wisi käsnud apteekri rohhud: temma uled on kui lillikessed, mis
sula-mirrit tilkuwad.
14. Temma käed on kui kuld-sõrmuksed, kelle kollude sees
Tarsisi-kiwwid seiswad, temma sissekond on kui hiilgaw dt-~
wanti-lu, sappiri-kiwwidega ehhitud.
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. 15. Temma säred on kui marmori-kiwwi sambad, mis kindlaste selgema kuld-jalge peäl seiswad: temma näggo on kui
Libanon, wägga kallis kui seedripuud.
16. Temma su-laggi on selge maggus, ja temma on läbbi
ja läbbi wägga armas: nisuggune on minno armoke, ja nisuggune on minno söbber, oh, Jerusalemma tütred!
154.

1739.

tallinna.

Piibli esimene trükk.
Salomoni ülemlaul, 6. peat
Kui pruut.alles könnÄeb, siis näitab peigmees ennast.

1. Kus on so armoke läinud? oh sa illoke naeste seast! kus
pole so armoke pöörnud? siis tahhame tedda sinnoga otsida.
2. Mo armoke läks alla omma rohho-aeda kalli rohho
penarte jure, ennast söötma rohho-aedade sees, ja lMkessi
kogguma.
3. Minna ollen omma armokeste pärralt, ja mo armoke on
minno pärralt, kes ennast södab lillikeste seas,
4 Sinna olled illus mo söbroke, kui Tirtsa lin, lõbbus kui
Jerusalem, hirmus kui wäehulgad lippudega.
5. Pöra ommad silmad mo peält ärra, sest nemmad kihhutawad mind wägga: sinno juulsekarwad on kui titste karri, les
warra homiko Kileadi mäelt mahhalähhäwad joma.
6. So hambad on kui emma-Iamaste karri, mis pessemissest
tullewad, kes keik kaksitkud kandwad, ja ei olle Üksti nende seast
ilma sugguta.
7. So siima^taggused on kui lõhki leikatud kranati-oun so
juuste wahhel.
8. Kuuskümmend on neid kunninga-emmandaid, ja kahhetsakümmend neid liignaesi, ja need neitsid on ilmaarwamatta.
9. Üts on minno tuike, mo täieste wagga, temma on se
ainus omma emmale; ta on,felge selle melest, kes tedda ilmale
tonud: tütred näwad tedda ja tutwad tedda önsaks, kunningacmmandad ja liignaesed näwad, ja kiitwad tedda ka, ja
ütlewad:
10. Kes on se, tes wälja ,nääb kui koit, illus kui ku, .selge
kui päike, hirmus kui wäehulgad lippudega.
11. Ma läksin alla pähkle aeda, haljad orro rohhud
waatma, ja waatma, kas winapu pakkatand, kas tranati-ounäpu öitsend.
12. Armoke ütles: Ei ma teadnud, kuida minno hing,
mind pannud tõllaks mo heamelelisse rahwale.
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Lisandid.

155.

1535.
Wanradt-Kolli katekismuse

Wittenberg.
katkendid.

Äratrükk „Beiträge zur Kunde Estlands" XV 4, 113—33 ilmunud
faksiimilite (la, 2a, 4a, 6a, 7a, 9a, 10a) ja, nende puudumisel, originaal-fotode (3a, 5a, 8a) põhjal. Katekismus on trükis ilmunud Hans
Lufffi juures Wittenbergis, 25. aug. 1535. Teose suurus on olnud umb.
140 lk., kuid alal on hoidunud 11 lehekülje katkendid. Ka tiitelleht
puudub. Katkendid avastas 1929. a. detsembris Eestim. Kirjand. S-i
bibliotekaar dr. H. W e i s s. Vt. H. W e i s s'i j a P. J o h a n s e n'i kirjutisi seals., J. M ä g i s t e „Vanim eestikeelne trükkteos aastast 1535"
E. Kirj. 1930, lk. 489—90, A. S a a r e s t e „Wanradt-Kõlli katekismuse keelest" Eesti Keel 1930, lk. 73—96, J. M ä g i s t e „Vanhin
vironkielinen painotuode (vuodelta 1535)" Virittäjä 1930, lk.
427—34. — Järgnevas tekstis esinevaile rekonstruktsioonidele (nurksulgudes) on „Beitr. z. K. Estl." väljaanne mitmetigi kasulik olnud.
Siin ja seal on siiski asutud erinevaile seisukohtadele.
Lkd. 1—2 (Lehed D, Dij).
tuff ett 1 / ahal/ [tij]ftij Peele Podw / era surnut nUnck 2 maharnattet / Allaspette 8 3 astnut pörkwhawda / kolmandel peywel
liell[e§] üUe§ töysnut neyst surnusst / ] 4 [ü]fl[e§] mennut taywas /
ysttup [£ntrn]a[Icm] tema taywa^y^sanfet[tfetoegfe]to[ett]parambal
kedel / nt)tt[<f] [
] tema helles tuttemja] [jap] [junbma] 5 [nc]
eletoet ninck ne [fttxnut].
1

Lehekülge alustav järgosa sõnast [,^t)Io]htfjen.
n ja rt vahe on suurem kui samal lk., 10 r. sõnas ninck; seega
vist n[t}]n&
3
Lk. veerul esineb trükitult sama Jkorrektuurimärk ja sõna
l)[a]ixe[§p)ctte.
4 Ruum lubaks vist oletada furnufjt] (P. Johansenil furnu[teft]).
5
Ruum lubab oletada ainult sundma, vrd. ka sundyan, usckma jne.
2
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23

X 1 Se piddllt [fina] [xtyvfoa] [muMtma / kos ftn[^crcft]
[ketcf] kockones höe oll[ecksis /] f[uth] 3[u]mal sm essyrnesen ynymysen I[omt]ih oly / Sys eb olecksisrn[etT][üdC;t]£tjt leppüteyet /
ech iuat)[m]o[Ii(fo] tarwis / Iumalam szen [3\\an] [ejödeš /
ninck [eb] [o}tkä\\š [foe§j [rnjeil tarwis üc[htk]yt [I]ebb[y] [tema]
[e]tta[ama[tamat / racu)[b] [etl;] [
] 3 ttiteb keickes Põles eb
[....] [
]y / kuth leha nynck wery pattw [n]mef keick süddamehaykus / [olfjeefsit sina seperest köhenretstin] [mn]cf pörkwhawdan Pereld / [
] fcn pattu Pc[xcfi] [
] [fn]xrn
nynck pörg[nhawd]o / ©i[c]§ on Jumal oma [Ü£mb]eme surest
armust m&bt) peel armatanut / ninck teman amm / [P]oyan /
kumb üx aynos Jumal on / sen Issan kaes / 8 4 she ma[Ij]a /
meddy lehan sysse lecky^nuth] / eth theme Jumalal sel [Issal]
piddis küll X 5 tegkerne [
] 6 [e]ddesth / Nynck rneyd Jummalal:] th[e]men Ekewe Isen kaes [leppite]s / Nynck nynda lebby
tc[me] [he]llyn iündmen / lehan / [ninck] weren / meddy lehan
we[ren] nynck sundmen / p[öhitzen]üt on oykex /ninck puchtax
stehnut] / teiua Issan palgken [eddes] / wayd mea eddespette se
sasna] tema on kannatanut sen sundyan Pontio Pylatussen ayal)
se piddap olema muysteth rum[ala]st nynda / et sesama seperest
[sünd]nut on eth tema meyd [lebby] tema kannataman / surm[an]
sn]inck erapölgk^

2

Llc. 3.

na 8 wayne wylletz ynymyne y[el]Ies pyddat üllestöysma / ninesk]
j¥j s[urm]an leha / Nynck were sid[des]
1

Lk. veerul on trükitult sama korr.-märk ja sõnad: sel / on
seshnane / mel / t<§ / mulystjmas.
2
Ruum eeldab pikemat sõna ('fenwrhw') kui P. Johansenil
esineb.
3
Lk. veerul on trükitud korr.-märkus: mt)[bbt)]ft)t,
4
Lk. veerul on trükitult sama korr.-märk ja sõnad: seye / mahapeel.
•> Lk. veerul esineb sama korr.-märk ja sõna maania.
0
p. Johansen rekonstrueerib mebben. Kuid eelmise (10.) rea lõppu '
kolme tähte (med-) ei näi mahtuvat ja kuju medden (vrd. LeIow'i
tttebbten) on KÕU'il tundmatu (esineb ainult medby).
7
Ses lehekülge lõpetavas sõnaosas (erapölgkman?) ei tule vist
eelviimast tähte mitte lugeda a-ks (P. Johansenil: ctapolal), vaid osaliselt kustunud g-ks.
s Lehekülge alustav järgosa sõnast lsyjna.
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Lk. 4.

mekaesx / Sen eg[fe]lt>en elon uinck sen Jumala ^ycküden
perest / Pane [fftett heeststy techtel / piddap se üx ello olema
uinck egkewe / syes eb pidda kyndlcst surm / köhenret / ninck
porkwhawd enemb yelles / eranesz / keick möeda / olema /
V^yn^ckperest kos eb olecksis se egf|e]roe / WÜYx se ynymyne
o[m]a*)[e]rtb sen othsan / Nyncksisnper^astsen wylletzussen Perest
sk^archada / Wayd eth se nüedt üx ello nynck ygkewe on / piddaW
[ X ] 2 walmis / rahwa röem / sö[pr]u§ / armu feel olema / sest
syna / Ech Engel / ech Ininal ysse / eb pidda Ygkenes wöyma
f 3 wessi^uth \aba / Sze saMkuth meyle Jumal / Amen /
Sze on toeffte].
Synperast tulep sze.
frci](rae kwy met)[e] [£]tybb[am]e J u m a l a palwuma / M^ynck
[on] tze fte alck sesth palwest M e d 4
Lkd. 5—7.

[
Issa omal [.

:

.'.] [palto]itba / kule f
] X 5 [teep].

]

[@c] [essimene] sp^alwe.
Möhitzetut) [olfut] synu snymy.^
[
] [ f ] 6 [....fee / ninck [
]a tachtis
[...
] / et tema [
•. -3
Se / höe [
.]§ ylmas [
^rennetet7 [
;..
Jt nala[
.H 8 8 mea[
] syeKes
ta[
T
] Aujmalan [
3
1

Lehekülge alustav järgosa sõnast [tejntelaeg.
Lk. veerul sama märk ja sõna ahma (pro aina?).
3
Lk. veerul sama märk ja sõna wessuds.
4
Lehekülge lõpetav algusosa sõnast [2)?]et>[bt)].
5
Lk. veerul sama märk ja sõna tegfejx
ö
Lk. veerul sama märk ja sõna WHadaxe.
7
Kas esimene täht on r, pole kindel (alal on üksnes selle täfie
parem külg).
8
Lk. veerul sama märk ja sõna myddhkyth.
2
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[@c] steyne] Ipalswe.
[@t>mt] [ryfc] [tuIJIut.
[.
-..] yütlet [
] synu
f^]uma^ Sumata Pöha sana öi)[fe] [on /] Mynckperest feel f 1
sees [anna] keyck synu r[yc]kus / et ntjelje] [firnsn nyme Yure yeme
/ ses [tõbbes] / Nynck Christussen tun[nemc] / Nynck anna synn
Pöha [waym]u f[e]$ tarbix / et meye keikas] [pol]es muystama /
mea meyle [önn]ys on / synu ryck[us] tarbi[x /] [et] [me]ye nynda
kellest [P]olest w[allitz]et / =}=2 -ryckat ninck [ö]nsat w[öyx] sada /
Nynck syn palwu[ma] [y]eemes / eth se keycke weg[kewe] Jumal
selle pattussel Il[mal] [ta]chtis üdden otzan tehe / [Nynck] sen
wymesen peywe kaes e[b] [tac]htis ka[n]wa otaba / Erene[tz^
[ne]me p 3 vskiset / Nynck erew[aMZet]uth [tachtis] [errapee]sted[a j]
[Nyne]! ne[me] [
] [k]aes / [.'.
4
.....'....]
[X] [
] vles[töysm
]
[Se kolmandes Palwes
Synu tachmas sundküt kuth taywas / nynda kaes
maapeel.
Nynda muysta se kolmandes palwe / Armas Issa erakeelda
synu arman tachtman kaes / medy lehasen kuryan tachtman /
Nynck sen kuryan suck[un/] [mea] meil sündnnt on / Seysa
kaes armas Issa sedda köh[e]nrettyd / nynck sedda ylma wasta /
feykeses mea synu Iumalan auwu ninck tachtmas eb taha /
Mynckperest meye emme wöy / ech meddy motlusteu / ech tachtmau kaes / meyst omast henest / mued / kuth synu tachtmad
wasta Ygkex 5 seystma synd needma /
.Lk. 8 (Leht G).

*

[...] [me]ddy pattuden / H[
] töen / ninck X 6
auw[u]tun [
]le / Gcranefc anna meil an[de]x [lebb]i meddy
1

Lk. veerul sama märk ja sõna siddes.
Lk. veerul sama märk ja sõnad: ryckax ninck önsax.
" Lk. veerul sama märk ja sõna Vstwat.
4 Lk. veerul sama märk ja sõna $cttc*.
5
p. Johansenil ekslikult rekonstrueeritud (lk. 7a, io) Vgtex.
Vrd. EK IX 84 (joonealust).
6
Vastavat märkust (kuuetähelist sõna?) lk. veerul pole alal
hoidunud.
2
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Issand[e]n [<£hittiš]tuf[fen] tocrcrt / nee keyk f[ü}fa Nynck [ann}a
meil se armu eth [meye] [feyfeffj süddamest andex <md[rna]
[roöt)]me./ U meil ech meddy [
.] [kin:y]a tehnnt omrnat /
ninck [anna] [eth] [eo] [ü]chtkyt weha / ech [
] [ wöyx]

sm]eddy sysse yeda.
[@]c lku]dendes vallw]e.
[N]yn[e]k ella satack m[e-1
[yo] kywsatussen sysse.
[Se] [..,] on sesinnane / S e l ö[szel] [tnlep] [f] i [i]a\ml /
meddy leha [
] [rn]eye kwysatama yl[rna] [
-.]t/ Unna Issa eth [meye] [eb] [... .]ta X 2 yeme /ninckella
{..•
.] körkernbast kywsat[ussest / ] [wayd] syna p 3 teed
/ eth meye 8 4 [ka]ndad[a] wöyrne / nüed ninck [rne]ddy w[y]emses
heddas / Eth mey[e]
Lk. 9. (Leht Giiij).

[Rö]ern pyddap meil antuth sama [ku]s 5 se meil tarwis ninck
onnis on
[ S H m tullep nued pe
rest sesth ry[stmast.]
[8]eel omat [tai] sa[cramen]tyt Inmal[ast] sysse seetnt
[Se] [es]symene se Sacrament
[sest] ryftmast S e teyne [s]ee
>> >».•.••
[S]acrament altari peel. , ,
.
' M e a on sies se Sacrament [se]st N[ys]tmast.
S[e] Nysthme on üx pesseme [sc]st t[ey]skörd sundmest ninck
[tö]dest [sund]mest sest pöhast way[,n]nst [/ sid]des ninck lebby
sen [w]edd[en] / kumb kesset on sel rysty [r]ahw[al] lebby Christussen yssy / [n]ynd[a] [piddada /Nynck seperest [o]n t[em]a kaes
üxpenes onnis [n]in[ck] [p]öha / Mynckperest temer [o]n [std]da
1

Lk. veenil sama märk ja sõnad: tnygkawerelyne Noer (pro Koer).
Lk. veerul sama märk ja sõna Iec.
3
Lk. veerul sama märk ja sõna iebei H. .
4 Lk. veerul sama märk ja sõna farmitiäba.
d? %
5
P. Jonansenil on põhjendamatult rekonstrufgfraifd [fo]õ, siin
tähenduses 'wo' (kas tähendab 'wenn, ais' )'
2

357

kescknut / sies ^ ' teep [n)m[bt] Christusse kesck sen afy[a]rt [....]
Seperest tema henese kaes
Lk. 10.

'

[...] seperest Sumal tafyap o[maI)e]nb ouwespette neys kahes
[fibbe]» / ses hiwus nynck ses [Wres] / laske kynny köwteda /
[nmcf] \[e]e[i] p b e s tema 3uma[la] [\a]ma peresz laszke löwdade
sK^WY piddame meye meid 8 2 [eftc] / walmistama / ech
rne[ty]e se [©ajcxament wöyme ön\a\t [mebjbi) pole wõtta /
Nynck [scbb]a * 3 peam meye ennyst esy^hene^st tegkeme
Meye pyddam vsckma. M e a pibdama meye vsckma?
Oykest ne sannat kuth m[ma] seyswat.
Kwy kuthsutaxet^ nema sies?
Nynba / Sel öhell buth 5 3fe[fug] [e]ra Pettety / wöth tema
sen [leiBjcrn / tennebis nynck murbis Nynck anbis sen tenima
[;il[{a§te]le / Nynck payetys.
lW^othkat ninck f[oe*]
skat / ] [fe] [o]n m[inu] lhjywun / kumb te[bbtj]
[febi>a] [ijnbbjat teye ieglern[e] [tnijnu na?

156.

1587,

6

ebbeft ^anbtaxe / ]

Hiiumaa.

Lorentz Becker.
Kaks vanasõna.
Äratrükk P. J o h a n s e n i järelt, Ajal. Ajak. 1930, nr. 4. Originaalkäsikirja hoitakse alal Rootsi Riigiarhiivis („Livonica, Godshandlingar, Estland", sub Dagö).

Versus

aliud;

Kuy Taiuas koitap
si Tallopoick hobosett jotap.
1

Arro, Rickns
Ikapeeuss Remus.

Lk. veerul sama märk ja sõna tegkep.
Lk. veerul sama märk, kuid koht vastava parandusega (7-täheline sõna?) on ära pudenenud.
" Lk. veerul sama märk ja sõna Piddeme.
4
Sellele sõnale vastavalt on lk. veerule trükitud kutzutat.
8
buih on trükiviga pro Juti).
6
P, Johansenil on tefote]. Vrd. aga igalpool esinevat meddy (teksü
lkd. 2a, 4, 4a, 26, 7a, 7, 10a, 10) (mitte meyte!). Vrd. ka EK IX 89! •
3
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157.

1637.

Põltsamaa.

Johann Pommer'i (?) käsikiri.
Äratrükk fotostaatse jäljendi põhjal. Algupärandit hoitakse tallel Rootsi
riigiarhiivis, „Stokholmis, Livl. överkonsistoriet", vol. 68. Vt J. S e h w e r s ,
Jzglitibas Ministrija* Menešraksts" (1928), 503—4, A. S a a r e s t e , Eesti
Keel VIII (1929), 58-61.

a.
- Pahhandus aggas sünnip ninda \

1. Kui pa issandat nedt wackat \ mitte hoidwat, ninck
nedt Kurriat \ mitte nuchtlewat. Echk kui nemat \ nuchtlewat
mitte icke ajal. Se on; j kui mmat tatti ajal ninck pühhal j
peiwal se rachwas me kirckol tutUp lassep kinni wõtta, wetzete \ ia§ pcjefo, echk torrni sisse parma, ninck ep hole se peroast
mitte ; kui nemat on jumal armul leynut. \
2. Se on kass pahhandus, kui kirck issandat kurriaste
ellawat'
3. Se on pahhandus, km52 wan!nambat issi mitte kirckol
tulle!wat ninck lassewat^ kas oma \ lapfet ninck oma perret
mitte sisse, j Eck kui nemat oma töolisset lasse^wat metzest puid
thoma ninck muid \ tõed tehha. ^Kuss sell ajal^ kui ; muhd
rachwass kirckol ff[o]££[a]r \ peap minnema.
d.
Sedda [p]ecm minna üttlema i olke Kunninggas issi syn
ninck j kui utteltaxe temmal küll jelle j sies ep hole minna seperrast \ mitte.
158.
O. ö.

1643.
r

Tartu.

Salenius e Õnnesoovilaul Johannes O. Gezelius'e
Gertrud GutheimÜ pulmadeks.

ja

Äratrükk faksiimilest, mis T o i n i M e 1 a n d e r'i poolt avaldatud Eesti Keeles 1927, 194. Laul esineb väljaandes, pealkirjaga
1

Esialgu ellap, siis aga on p vist sama käega parandatud ro-ks
ja juurde lisatud af.
2
Rea ülakohale on (sama käega?) lisatud: sinnip ltlullejpi kas ninda.
3
Ses sõnas on w parandatud esialgsest P-st.
4
Kahe esimese läbikriipsutatud sõna ülakohale on kirjutatud kalli
ja a [?}.
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.^Zac/is nuptiarum honoribus ClariBimi <& ExcellentiBimi virj
DN. M. IOHANNIS GEORGII GEZE.LII, In Regiä Academia
GUSTAVIanä quae Dorpati Livonorum eft ad Embeccam, Lingvarum
Orientalium & Graecse, Profefforis Ordinarij, sponsi; deo duce ae
auspice, Die 26 Junij Anno 1643. Rigae Conjugium contrahentis cum
LectiBimä & omnium Virtutum Genere FlorentiBimä Virgine
GERTRÜDE, Admodüm Reverendi, ClariBimi <$. PraeftantiBimi vili,
DN. PETRI ARVIDI GUTHEMII, Ecclesia; Svec. qu<e Rigae ad D.
Jacobi colligitur Paftoris, Diftrictus Rigenfis Praepofiti, nec non
Protofynedrij Dorpatenfis Adfefforis Digniffhni, Filiä, Sponsä;
Queevis FauEta precantur musae embecciades. DORPATI LIVONORUM, Typis Acad. Anno 1643". Üks eks. sellest on alal Upsala
ülikooli raamatukogus („Personalskrifter" 40, 1590—1659. G). Vt
K. G r o t e n f e l t , „Suom. Kirjall. Seuran Kirjaston Luettelo", lk.
255, T. M e 1 a n d e r, Eesti Keel VI, lkd. 193—5.

Jocus Efthonicus.
TOuse vlleh armatz Isend/
Net i kahsiket kick ohtwat sind /
Wotta Morsia / mette tanzi /
ffl[\]nd hoya sa oma kanzi:
Sina Raudkesi mööka kahn /
Saisa vllihaste sähl mann /
Wie Peigk ninck morsia senge /
Latze neidt vtzinde mengi:
Jumal andko neile onne /
. Sedde mina neile günne.
Giatulabundus seribebat
0LAUS GEORG SALENIUS.
Wefrnanniä Svecus Paft. Ringenfis.

159.

1651—1652 (?).

Kaarma

Vandevormel Saaremaalt.
Äratrükk P. J o l i a n s e n ' i järelt, Ajal. Aj ak. 1930, nr. 4. Originaalkäsikirja hoitakse alal Rootsi Riigiarhiivis („Räkenskaper, landböker, inventari er m. m. för Livland 567, 568").
1

T. Melander on, EK VI 194, ekslikult lugenud Nee.
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Den 13. I u l i j .
Forma

iuramenti.

Minno N. N. wannan Jummala ninck se sinatze kochte ehtz,
et minna neo atziade pehle, meh minult sawat kützitut, thahan
eyete töt köndelda, ninck middagit erra salgiada egk erra köhida,
nie tõste kot mind Jummal ninck temma pöha Evangelium peab
aiwatma.

160.

1667.
Põlve Järi veresõnad.

Tartu.

Äratrükk Tartu maakohtu protokollist (lkd. 5 ja 7), mis 16. okt.
1667. a. on tehtud Vorbuse talupoja Põlve Jüri (Põlwe Jürre) peäle,
keda on süüdistatud süütamises ja nõidumises ja kelle sõnade põhjal
järgnevad tekstid on kirja pandud. Algupärand on tallel Latvia
Riigiarhiivis Riias. Nõiasõnad on varemalt avaldanud V. J. M a n s i k k a , Virittäjä 1929, lk. 215.

a.
Hemme Hex Kõke peuck, Wi sanna lerjbi wirda, esse werrina
werik, taggan suret solmet werre wotama tommax, punnase
puddoma tommax Suick Tho metzaste met, Rawe parrendes.
d.
Puchtas Neitzit Maria, peeste Jumal sist nurkest naine,
peeste sist heddest sist surmarst, hiige henglit, jummal I s a
peuch avita sist nurkast. ,^
/•',•:- ;,-.••.•

161.

1679.
Tallinna.
Sulase Tõnis Järi poja
kahevõitluselekatse Jürgen von HöweWile.

Äratrükk käsikirjalisest dokumendist, mida Keskarhiivis alal hoitakse
(ERKkA B—151,4, Supliigid kindralkubernerile a. 1680. aprill) ja mis
on avastatud ning Ajaloolises Ajakirjas 1930, nr. 4. esmakordselt avaldatud N. T r e u m u t h ' i poolt. Dokument ise on koopia kutse ürgtekstist. Kogu sündmusloo kohta lähemalt vt. Ajal. Ajak. seals. esitatud
kirjutust.

Jürre Köwell minna ollen famtt liida, et Sinna werri!nap
Minno Moka tup ollit Cortzo winut, ninck ni mõnda j kanno
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õllut temma pehte jonut, aggas minna manizan jtn[b] j tui vx
aus söbber ninck wend, ed Sinna mitte ennamb tenima pehle
joht kui sa süddat maxada! mck toht temma j Home warra keel.
kus h[..] koa mo kette, kii ep se mitte. \ Sündip, sies kutzun
Minna sind tunna hommex laokül!la' karia mahl, ühe hila
Mecka ninck pitka teiba pehl, \ ninck olko sinnul tehda, et Minna
mitte ennainb j ennese kah wottan, kui kax autzat mehet, Nimmi \
kaas, pecko tönnis, ninck Pawel Jürri, ninck sinna \ eppea kah
mitte ennamb wõtma kui kax meest, So \ omma Mottha Matz,
ja heria Sitt so tru tenar j erranis pahax panna! minna ep
wõin mitte schim!pi sallida, ade.
T o n n i s Jürgen poick
ühe ausia isiande Sullane.

162.

1696.

Tallinna.

Korraldus nahkade ja hülgerasva müügi ja ostu kohta.
Äratrükk trükitud plakatist, mis on tallel Keskarhiivis: „E. Reg.
A. Schwedische Zeit", nr. 119 (106-d), akt. nr. 159.

Se armolissemba NoHzi Kunninga / meie armoliffemba
Kunninga nink Herra / Mahdi Issand / Feld-NarzckallLieutenant nink General-Gouveraeur ülle Ehsti-Mah nink
Tal-Linna.
AXEL JULIUS Grass DE LA GARDIE,
Frijherra / Herra ülle Antis Tullegarn nink
Frijberge Mõisa.
Sest eth mul se Sehmskeri Ammet on tähda andnut / kmtao
saggedaste neist TalloPojast nink Mahrahwast ilmawalmistamatta Sikka nink Kitze Nahhat walmistada Linna tuaxe / se
wasto nemmat ühhe Tehhe nink Rahnrato kumba pähle üx Merk
on pantut / kumba ka nehd Nahhat ommat inerkitut / jelle scchwat / kumb Techt monkord / kus tarbix tullep / nende Kaupmehhede jures Raua / Sohla nink temma sarnase Kaupa ehs
Pantix pannaxe nink ikka kahs Pantix jettaxc / me lebbi sihs sün1

Kas lugeda laokülla või laokulla, pole kindel, kuna u ülaraärk lehekülje äärel on kulunud.
*• -
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hip / eth kus üx echk töine surrep / üx seggammne Assi tullep /
sest eth nende Perrajat ni sugguset walmistut Nahhat ey tochtwat müha / kartmas / eth perrast nehd sammat / kenne pcrral
nehd ommat olnut woixit jelle tagga naudina / kus nemmat
wahhelt Kümme / Kaxkümme / ja enamb Ahstat sihs nende
jerrel küssiwat nink ninda suhre Rihfco nende Perrajade seas
tausep. Sammal kombel annap se samma Sehmskeri Ammet
tähda / eth nemmat mitte / kus neist sahp pühtut / wõiwat
tuhhat Sikka Nahhat Kunninga Sõdda Wähje tarwix sahtada /
seperrast eth nehd sammat neist Wörköperist / kumbat Werrawa
ette keik ülesostwat (kumbat toch monkord awwaliko Plakatide
nink Rahmatode lebbi errakehltut ommat) ni hähsti Mahtede /
kui Werrawade ehs ostetut nink nende Tallopojade kähst / otze
kui weggisi wöetaxe / seperrast nende Pähtoitus wehhendatut
sahp / nink nende Nauw mitte on tuhhat paar / minna tahhan
mitte ütleda ennamb / kui wehl hiljal neist on küssitut / sahtada
/ eth nühd ni hästi ühhe kui.tõise sehs / keik parvatut nink irinda
keik seggaminne Assi errakehltut sahx / sihs tahhan Minna Ammeti pohlest sähdma nink kestma / eth essimalt nehdsammat
kumbat ilmawalmistamatta Sikka ninh Kitze Nahhat Linna
walmistada tohwat / nink sewasto ühhe Tehhe sahwat / peawat
keikekauwamb kümmen Ahstade Ajal nehdsammat jelle taggase
wõtma muito nemmat mitte peawat nehdsammat taggase sahma /
nink nende Tehhe Rahmat neile üchtike aitma. Kumbat aggas
nisuggust Nahhat nink tõise Kaupa / kui Hülgeraswa nink
sehherdama Werrawa ette echk Mahtede pähle erramühwat /
nende Kähst peap se Rahha / kumba nemmat sähl ette sahnut /
wöetut sahma / nehd sammat aggas / kumbat sedda ostnut /
nende pähle Peap se Kunninglik Fiscal kaibama nink kui Kochtowannambade Keskowastopannajat nuchtletut sahma / eth seddamait se Nnchtlus peap nende pähle keima. Neile Moistnikulle
aggas kumba Walda alla nisuggust Sikka Nahhat nink Hülgeraswa ostetaxe sahp lubba antut / eth nemmat sedda wõiwat
crrawotta, Nink eth sedda nühd keikenobbenambast nink ennambast nehd Tallopojat woixit tähda sahda / sahp sesinnane awwa
Rahmat nink Plakat Mahkehle sehs kirjotut / nink peawat nehd
Kirko-Issandat Mähle monkord Ahsta sehs Cantzli pählt sedda
363

Mllhhatoebama.
Me jerrel sihs keik nink üx iggalt! wõiwat
Sllnnakuhljalikult hendas noitada nink Nuchtlusse ehs hoida.
Kirjotut Tal-Linna Linna pähl sel kadixa pähle kahhekümme
september Kuh Pähwal kus kirjoti 1696 Ahsta.
AXEL JULIUS DE LA GARDIE.

r

^

v

J

L.S.J

Muuta ja täiendada.
Lk.

rida

3, 2 ül.: Lisada: Ortograafia ja keelegi järgi otsustades on see vist
aga XVII saj. algusest põlvnev koopia tekstist, mis algselt
on redigeeritud tunduvalt varemini.
3. 4 ül.: Lisada: M. L i p u poolt Kir. ja har. 1. I (1895) 118, K. A.
H e r m a n n i poolt E. kirj. ajal. (1898), Täi. j . par. 3.
3, 5 .
Lisada: J. J õ g e v e r i poolt E. Kirj. IX (1914) 63, L.
A r b u s o v ' ! poolt Mitteilungen aus d. livl. Gesch. XXIII
(1924—1926) 68—70. Vt. ka P. J o h a n s e n, Beitr. z. K.
Estl. XV 207.
30, 10 ül..- Lisada : Teine, täielikuna alalhoidunud eks. on tallel Kopenhaageni Kuningl. Rk-s.
51, 8 alt: Lisada: Teksti on hiljem Ilmutanud ja seda keeleliselt
analüüsinud J. J õ g e v e r , E. Kirjam. S. Ar. 1889 II,
lk. 9—13.
99, 9 .
129, 9 ül.: Lisada : (Äratrükk ilmunud) juba a. 1702 J. A. v. B r a n d'i
teoses „REYSEN / durch die Marek Brandenburg / Preussen /
Churland / Liefland / . . . " , lk. 361, hiljemalt m. s. (a. 1894,...
151, 6 alt: Täiendavalt lugeda: hoitakse Riigi Keskarhiivis (ERKkA,
Placat V . . .
235, 10 ül.: Lisada: Vrd. teksti nr. 105!
236, 6 alt: Lisada : Vrd. teksti nr. 17 !
253, 17 , Lisada: Laulu on tsiteeritud ka anonüümses käsikirjas
„Itinerarium Anno 1700. B Suecia in Livoniam" (tallel Viini
Koja-, Õue- ja Riigiarhiivis), vt. Ajal. Ajak. 1928, lk. 44.
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