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Dante Alighieri.
On keegi nimi maailmas tähtsate j a suurte hulka lugeda, siis on seda Ztalia
maa suurema luuletaja Dante nimi. Nksgi inimene, kes haritud olla tahab, ei wõi
seda nime õppimata jätta. Paneme siin kohal tema elulugu ja tööd natuke tähele.
Dante Alighieri on wist lehekuu 30. päewal 126i> uue kalendri järele Florenzi
linnas sündinud. Just kindlalt ei ole ta sünnipäew teada. Tema päris ristinimi
oli õieti Durante, millest tähtede wäljajütmise läbi aega mööda Dante tehti. Wiimne
lühendatud nimi on talle ka täna Päewani jäänud. Tema isa oli wanast auusast
perekonnast adwokat ja oli Guelsi partei poole hoidja, sest tollel ajal wõitlesiwad
Italias laks erakonda üks teisega, need oliwad guelfid ja ghibellmid. Isa suri
mära, kui Dante 9 aastat wana oli, ja ema, nimega Bella, taswatas poega hoolega.
Poeg on täis unustamist ning armastamist oma ema wasta ja oma parastestes luuletustes räägib ta temast suure waimustusega.
Brunetto Latini, tubli kooliõpetaja, juhatas Noort hoolikat õpilast kõneosawuse3 ja mõtteteaduses. Mitmes teaduses ja tunsüs harjutas end Dante ärgas waim.
Ladina kirjanik Virgilius o l i , temale kõige armsam, ja selle kirjusid luges Dante
hoolega. Muusikat õppis ta wirgasti, ja joonistada oskas ta wäga ilusasti. Juba
poisikesena halkas ta ilusat neitsit, Beatrice P o r t i n a r i , armastama ja pidas teda
südames ning laulis waimustawal sõnal sellest armastusest. Pärast Beatrice surma
heitis ta 1792 Gemma Douati'ga abielusse.
Dante sai suureks õpetlaseks oma aja kohta. Aga tema õppimine ning uurimine ei keelanud teda mitte tubli isamaameelne kodanik olla. Tema wõitles 1289
Campaldino lahingus wahwasti ühes ja oli 1290 Capruna linna allaheitjate seas.
Padua ja Bologna ja woib olla ka Parist linnas edendas ja täiendas ta oma õppimist ning laskis ennast Florenzi arstide sekka üles wõtta. Selle oma isalinna wa°
litsuse sekka wllliti teda ka, aga see oli just sel a j a l , mil guelfide ja ghibellinide
(ülikondade järele „nmstade" ja „walgete") wnhel wõitlemine kõige kangem oli.
Dante ei hoidnud aga kumbagi partei poole, waid oli erapooletu, sest tema kõige
armsam unenägu oli suguwendade wahel rahu teha. Et tumbalgi parteil päümees
oli, kes kõige rohkem waenu lõkendama äritas, siis arwas Dante õigusega, et muidu
riid ja kiskumine wagusaks ei jää, lui päämehed peawad linnast kaugele minema ning
pällmehelist kihutamist järele jätma. . Tõesti jõudis Dante oma tirjamehelise ja kõnemehelise osawusega nii kaugele wiia, et Partei Päämehed linnast ära aeti. Esiotsa
t u l i selle läbi küll natuke rahu, aga tuhniw erakondlik weim ei jäänud rahule:

„mustad" kudusiwad salaja wõõra Prantsuse maa walitseja, kuninga Charles de
Valois M e : fcharl-dö-waloa)> enestele appi. Dante ei olnud selle poolt, et wõõras
kodust rndu tuleb õiendama. Seda kuulis kuningas ning ajas aastal 1302 Dante
Florenzi^ ära linna enese Malilsuse alla wõttes. Nüüd oliwad inõlemad kiskujad
parteid oma wõimu kaotanuA. Dante läks Arezzo linna, säält Veronasse ja Paduasse,
wiimaks LunigianaM. Tema õiglase uneel. ja wlllsknsetll iiamaalsns oli siin ühest
endisest waenlasest sõbra teinud: Dante suur tagakiusaja marW Maorello Malaspina
wõttis teda Lunigianas enese juurde. Aastal 1309 läks ta jälle Parisi, kus ta hooSaksa keiser Heinrich V I I . tuli Kaliasse. Nagu teäda walitsesiwad Saksa
keisrid tol ajal ka. Rooma riigi üle; ^oomalised ei armastanud, sakslasi siisgi
mitte. Aga Dante arwamine, ühes kirjas «ä^.MonarQlMH see -W, ^keisririigist"
M ^ et parem on, kui keiseV, wägewal wõimul üle kõikide, walitseb ;. üksi, sellest lootis ta
katkestatud.Italiale,Parandust ja kutsus keisert awalikult, Florenzi linna, keda ta kõige
suuremaks mässupesaks pidas,, wagaseks ^ tegema. Aga see wihastas italilasi,, ja
Dante sõbmdgi saiwad tema wastasteks, Dante ei lastud enam edespidigi Florenzi
tulla. Suur I t a l i a luuletaja ei saanudgi enam oma isalinna näha. Heinrich ei
saanud Florenzist jagu ja läks Siena'sse, küZ ta suri. Dante läks esiti Luccn, siis
Verona ja wiimaks aastal 1330 RaveMa linna, kus ta järgmisel aastal 1331 suri.
S i i n linnas on tema haud Maria kabelis. Minoriti kiriku kõrwas alles praegu näha.
-.
Esimene > kes Dante elulugu kirjutas, o l i , Dante enese sõber, suurem I t a l i a
Mtukirjutajll Giouanni Bocmccio (ütle: dshowMni bok^tscho). See ütleb: „Dante
oli keskmise kaswuga, wanemas eas wahe küüras. Tal oli pikergune nägu, kotka noka
moodi nina, suured selged silmad, pikergune lõug, alumine huul wähe kõrgem kui
ülemine, näo-karw peaaegu tõmmu, habe ja jauks must ja kähar, silmanagu alati
tõsine ja mõttes." Temal oli wäga teraw mõistus, hää süda, suur inimeste tundmine ja enesetundmus, omakasu püüdmata meel, õigusenõudmine, mõni kord parteilik
olek ega õiglane isamaaline meel. ^ ,
Waatame nüüd lühedalt Dante luuleliste kirjatööde pääle. M i l l a l Dante neid
kirjutanud, ei ole selgesti teäda. Siin peame ka meelde tuletama, et Dante ajal
weel raamatutrükkimist ei tuntud, waid raamatutrükk leiti alles umbes poolteist aastat
purast teda. Selle pärast jäi tema kirjatöö üksnes käsikirjas järele. Tema esimene
kirjatöö I t a l i a keeles oli «Vita unova» („uus elu"). Selles jutustab luuletaja
salmides, kuda tema süda armastuses Beatrice wasta uuesti elama hakanud; nõnda
on siis selles kirjas naese-armastus põhjuseks; wist on see 1291 aasta ümber kirjutatud. Teine kiri oli «Il oonviw» („wõõraspidu"), milles Dante luuletades kõige
kõrgemad mõtteteadused sügawad arwamised awaldab. Kolmas kirjatöö oli «1/6
rwi6 61 vante» („Dnnte luuletused"), need oliwad salmikud mitmesuguse tuumaga.
Neljas kirjatöö enne
mille tuum politikaline oli. Dante wiies ja kõige suurem kirjatöö on « I H äivins, oonnnsäig,»
(„jumalik näitemäng"). See on teda maailma luule-tirjameeste kõige esimesesse ritta
tõstnud.' Nimetame mõne sõna sellest maailma-kirjatöö sisust. „Iumalik näitemäng"
on suur luuletus kolmes osas, milles elu Pärast surma meile ette toodakse. Esimeses
osas (34 laulu) näitab Dante põrgut ^«winna»), teises (33 laulu) puhastuse-paika
(«xru-^atorio») ja kolmandas (33 laulu) paradiisi («pai-aäiFo»). Luuletuse sisu on
järgmine: Dante juurde tuleb waimus kuulus Rooma kirjamees Virgilms teejuhiks
Dante noore-ealise õndsa pruudi Beatrice käsul. Nõnda kahekesi lähewad nad hukatuse, puhastuse ja õndsuse paika waatama. Nad lähewad esiti põrgu. See põrgu
haud on maa sees nagu hirmus suur trehter ehk walam, mille seinadel astmete kombel need kohad on, kus turjad hinged walu kannatawat». Alt leegib weewli tule
lõõsk ja ulatab hingede ligi enam ehk wähem, nii kui keegi elus raskemini wõi wähe-
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mini on kurja teinud.^ Need,, kes wäheminrM^ teinud, on kõrgematel astetel, ja
põrgu lõõsk ei!wüewä tieid nii, kui suuremaid kurjategijaid sa' patuseid, kes all paol
põrgu hauas leegi lõõsa ligidal on. Kõige suuremad patused om Wige sügawamas
all, koguni ^weewli ja leekide lõõsa käes. Dante ja Birgilius lähewad üle põrgu-joe
Achetoni ja jõuawad esiti ülemasse põrgu äärde: S i i n on enne^Kristust surnud ristimata paganad ja -Mganalised targad, aga näd' ei kannata suurt'^ walli, ^' ^fest^ et nad
ilma süüta paganad on. Nuhtlused algawad Mes teisel alamasse poole ulatawad
astmel. Vtõlemad Mehed käiwad põrgU' kuni põhjani läbi. Nad Mewad alamatel
kordadel patuste inimeste hingede hirmsat ära rääkimata walu ja piina, pattude ja
kurjategude koledat nuhtlust. Seda maalib Dante nii elawal ja wägewal sõnal oma
luuletuses, et lugeja kohkunud ja wärisedes loeb. A l l Põrgu Põhjas on lucifer, see
on kurat, ise. Dante ja Virgiblus roniwad-mööda-kuradi korbalist koledat keha koguni alla, kust nad korraga jälle teisele poole maailma päewa walgete saawad. Laenetest, mis terwet poolt maailma katawad, sirutab', mo päratu suur küpitsa moodi
mägi üles taewa Poole. Mäel on .seitse astet Kmber.
kus hinged endid peawad.ette walmistama./>>enne kui taewa paradiisi wõiwad minnad.
Seitsmet sugu puhastamise palweid ja orjust peawad siin hinged ära tegema. Kä
Dante peab need palwed ja' orjused' läbi tegema, muidu ei,nMks:, ta paradiisi minna.
Virgilius jääb siin maha, ja D M e läheb üksi taewasfw^ Taewas, ehk paradiis on
selle mäe ladwal, armas ärarääkimata ilus tammik ja puiestik, ^millest hõbe-läikiwad
ojad läbi jooksewad ning hele walgus paistab. Dante nooruse ea pruut.Beatrice .
tuleb siin temale wasta,. juHatab teda- ühest taewast teisesse ja M b , alles kümnendas
taewas temast maha, sest.ei siin õndsate hingede seas talle ase on antud,' - >
. N a g u lugeja näeb, on Danie kirjatöö sisu«juba ilus ja wägew. Kõige kõrgemad mõtted on temas warjul, sest Dante oskab. sügawaM niõtelda. Kas ja m i l
Dante suremata kirjatöö ka Eesti keelde saab tõlgitud, eicheaweel ütelda^. Soowida
see küll oleks. Juba 50 aastatz püVast Danhe furma.toliwad mitmel pool Italias
Dante kirjade seletamiseks professl;tid-llmetjs-^-Wmej^-miisugun professor oli Boccaccio, Dante eluaegne sõber. ,. Dantes<<äiviü^
põrgu on umbes
314, teine osa puhllstamise-paigast ehk warjuriigist 1318 ja^tolmas osa taewast enne
tema surma walmis saanud. Koik maailm , imestab weel: praegu^ tema tööd ja loeb
teda. Kuussada aastat ou sellest mööda, aga töö ei wanane. Ühes oli Dante see>
kes I t a l i a keele Ladina keelest lahutas. Dante õ.n siis I t a l i a keele isa ja suur
kirjamees. ^ /^,^, '--"'" ,^ ^^.^
,.^ , " s'^„ !'-/,^^^ ^ ^ .'.. ^ ^ ? ' ' ^ .,^'^'

Lühike muusika ajalugu.
Suure Johann SebMian Bach: pojad oliwad need, kes pärast oma isa muusikat edendasiwad ja uut aega wastu wõtsiwad. < Kõige tähtsam neist poegadest oli
K a r ' ^ , P h i l i p p E m a n u e l P a c h , sündinud Weimaris 1,714 ?ja surNud^Hamburgis 1788; Tema'p see o l i , kes oma isa wstimulikule muusikale ilmaliku, loomu
andis synfoniate ja sonatite läbi, mis ta klawerile ja ka suurele mängukoorile'kirjutasa
Selle läbi sai ta Joseph Haydn': eelkäijaks, i , , » .
i
Kirikumuusika ja fuga oli Bach: ja Händeli läbi korraga nii kõrgele sõudnud,
et seda waewalt weel wõimalik oli kõrgemale wiia. Weel praegu on need? meistrid
esimeste reas, ja nende laulud ei ole. mingil kombel wanaks läinud, waid neist
leitakse ikka uusi iludusi. Nende aeg oli nagu lõpule jõudnud. Pärastesed meistrid
ei ole enam ilusamaid kirikulaulusid suutnud sünnitada. Muusika-kunsti oli:sem?
ajani kindlate reeglite järele sünnitatud. Aga Bach ja Händel paniwad wanadele

^
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reeglitele uued ja parmad juurde. Nõnda, sai muusik rikkamaks ja heksewamaks.
Neil oli küll just selle pärast, Palju wastaseid,uga missugusel hääl asjal ei oleks neid!
Kahe nimetatud suure waimu kõrwal on ka suur meister C a r l H e i n r i c h
G r a u n (1701—1759) nimetada, kes kirikulaulud suga uäol kõigekõrgemale täiusele
wiis ja kelle laulusid weel praegu palju, lauldakse. Tema oli suure kuninga Friedrichi
Preisi wana Pritsu) kapellmeister., Teistest on nimetada J oH. H e i n r i c h R o l l e ,
J . J . Fux, G. A. Homilius, J . G. Neumann, F. A^ Hasse, K F. Doles, J . M
Hiller, J . Schuster, G. I . V o g l e r / C . J . Fasch ja, teised wähemad.
'

^

,

^v

^

/

^

,!

(Järg tuleb.)

Kaks noort meest.
^,,^ ,^ d ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ,^?i^.!^ (Uudisjutt,)^ ^ d

,,/,/ ^ ^,-^,
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Mäeküla koolimajast kõlas ühel talwisel pühapäewal kaunis laulu heli wälja.
Koolmeister Kristjan oli tubli ning agar laulumees. Kõige wähemalt nädalis korra
kogus ta suure küla paremad peiud ja neiud/poisikesed ja tüdrukukesed koolimajasse ja
õpetas neile sääl nootisid ja laulmist. See^ sündis muidugi üksi neile, kellel laulu
häält oli. Aga ka teistel ei olnud koolimajasse tulemine keelatud. Nad wõisiwad
lllulu-tundidel kuulama tulla, kui tahtsiwad. Seda tegiwad nad siis ka rohkesti.
Keda ei peats ta ilus laulu heli meelitama l "
Lauljate hulgas oliwad kaks, lellest meie jutt iseäranis rääkima saab. Need
kaks oliwad Kopli talu pärisperemehe, rikka Mihkli, nägus tütar M a i ja Jaagu talu
Oru sauniku, waese Mardi, poeg Jaan, ilus sirge noor mees. Kolmas, kes ka küll
koolimajasse t u l i , aga kes laulja ei olnud ega laulu pärast ei käinud,'oli, Sambla
talu jõuula peremehs Jaagu poeg Jüri.
' '
Maiel oli kõlaw ilus diskandi hääl; ehk ta küll iganes ei püüdnud üle teiste
oma häält hüüda lasta, kuuldi tema laulmist ometi. Jaan laulis tenorit, milleks
tema kõrge ja helisew hääl wäga kõlblik Äli.° Lust oli kuulda, kudas mõlemad puhtalt laulsiwad ja selle läbi teistele lauljatele õtse toeks oliwad.
Laulmise ajal sündis seda sagedastt, et noore neitsi Maie silmad lahkesti Jaani
poole waatasiwad ja tema ilusate huulte- ümber wäike sõbralik naeratus mängis.
Jaan wastas neiu pilku. Ka tema näo üle käis nagu päikese paiste; aga siisgi oli
ta warsti jälle tõsiseks minemast näost näha, et tal midagi'meeles liikus, Mis ta
südant koormas. Kes ligemalt asja tundis, see teadis, et Jaani kurwal-näol õna
tähendus oli. Ei olnud see ka raske mõista: Jaan oli waese saunamehe poeg, M a i
rikka peremehe tütar. See'p see wana tuntud lugu oli. M a i waatas üsna tihli
lahkel silmal Jaani poole.. Oh kui^armas oli'see waade! Aga kas tohtis Jaan omo
silma rikka mehe tütre poole üles tõsta?. Jah, see mõte oli kurwastan,. Ja ometi
oli see nii armas, kui noor neiu tema poole waatas. Praegu tegi ta seda jälle.
' I g a kord, kui M a i lahkelt Jaani poole waatas, liigutas end J ü r i eemal nurgas
ja wahtis nagu kull Jaani ja Maie poole. Näha o l i , et ta ei jõudnud neitsi lahkust Jaani wastu kannatada. - Ta silmad kiirgasiwad, keha wärises ja käed läksiwad
rusikasse, tui neitsi jälle silmad Jaanv poole lõi. Tunda" oli, et wiha ja kadedus
tema silmast paistis.^
5
^ .,
,
, ^
- ' ,
Laulutund sai õtsa. Lauljad hakkasiwad kodu minema, üks siia, teine sinna.
Et Maie, Jaani, J ü r i ja paari teise tee ühele poole wiis, siis läksiwad Nad mitmekesti seltsis, koju poole. Nagu ise enesest sündis, et M a i ja Jaan iktü kõrwu juhtusiwad. Nad hakkasiwad laulu üle kõnelema.
M i s sa arwad, Jaan?" küsis M a i , „kas see laul ei olnud ilus, mis koolmeister wiimati õpetas ?"
„ O l i küll," wastas Jaan. „ T a l on wäga puhtad helid."
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„Ei mina sest aru saa, kuda see laul peab ilus olema," ütles Jüri taga poolt
wahele. „Toonid käiwad nii pikkamisi, ei keerutust ega käänakuid fees." Neid sõnu
ütles Jüri pilkawal wiisil, nagu oleks ta Jaani, rumalust laita tahtnud. , . ,,Kui sina sellest aru ei saa, et fee laul ilus on, siis ära räägi ka ühes,"
andis Jaan terawalt wastuseks. „Ea.a sus kiriku laulul, ometi mõni polka-wiis tohi
olla, mis windaküdi wändakudi keerutusi ja weerutusi täis on. Sina ei armasta
ega tunne laulu, ära siis parem ka räägi, seda nõuu annan sulle uuesti."
°
„Wõi sina Ütsi oled see suur laulu-tundja!" pilkas I ü i i , kuna ta silm täis
tulist wiha Jaani poole wallus. „Waata, Mai, selle suure laulu-tundja õtsa, mis
nina tal pääs ja mäherdune suu tal risti nina all."
.
Nende sõnadega tungis end Jüri Maie ja Jaani wahele ning tõukas Jaani
Maie kõrwalt kaugemale. Ise halkas Maiega kõnelewa, nagu ei oleks midagi fün-'
dinud: „Mai, eks ole tõsi, meie läh'me hommen sõitma. Mina panen oma ilusa täku
-saani ette."
,.^
,->", ^- ^ '. ^. '^ ,, ^. ! i,
„Hommen on tööpäew, ei ole aega sõitma minna, ^ wastas Mai. ^
Jaan, kes kõrwale lükatud oli, ei olnud sellega milgi kombel rahul. Olgu
küll, et ta waene poiss oli, sellegi Pärast ei tahtnud ta ennast alandada lasta. Wihaselt waatas ta esiti oma wastase pääle, ja kui see seda tähelegi ei pannud, waid
armastatud neiuga juttu hakkas ajama, siis käritas ta waljult: „ Wits sa mind
lükkad, Jüri ?"
.^
^^
„See on minu asi," wastas Jüri hirwitawal näol.
:. .
^
,'
^!^
„Aga see on ta minu asi, kui sina minu külge puudud," ütles Jaan.
„Kes ette tikub, selle lükkan ikka kõrwa," sähwas Jüri. ,
„Mina ei ole sinu ette tikkunud," ütles Jaan Wärisewal häälel, „ja seda ma
Ätlen sulle, Jüri, kui sa weel minu külge puudud, siis hoia ennast!"
„Ohoh, waata mul suurelist!" pilkas Jüri.
.,
^
l Illün astus nüüd jälle Maie teisele poole kõrwa ja tahtis uuesti laulust juttu
teha. „See laul, mis koolmeister õpetas, oli tõesti wäga ilus; kahju, et ta weel
hästi kokku ei kõlanud," ütles ta.
.
'^
l
Nende sõnade ajal oli Jüri natuke taha Poole jäänud ja tuli nüüd säält jällegi
Maie ja Jaani wahele ning tonkas Jaani teist korda Maie kõrwalt eemale. Jüri
Mes weel jällegi pilgates: „Wai, sina oled peretütar, mina olen perepoeg, meil
aega küll hommen sõitma minna, kui tahame; ega me ometi saunikute lapsed ei ole."
„Minul ei ole aega sõitma minna," ütles Mai kaunis pahaselt. Maiel ei
olnud sugugi hääd meelt selle üle, et Jüri end wahele toppis.
,
/ Aga Jaan oli nüüd wäga wihaseks saanud. Kahwal naol. ja põlewal sikmab
wahtis ta Jüri õtsa. „Iälle oled sa minu külge puutunud," hüüdis ta ^wärisedes.
„Kas arwad, et wõid mind selle pärast. lükata ja puutuda, et minul mitte ilusat
sõidutäkku laudas ei ole ja et mina mitte Perepoeg-ei ole nagu sina. Ei kullake^
Ei fee kaalu nii palju kui arwad! Kes kallale tikub, sellel peab karistus olema."
Jaan astus nende sõnadega, ilma et Jüri lüüa ehk lükata tahtis, koguni rahuliselt Jüri juurde, wõttis
tuulde 'ja
wihistas ta siis summdi l tee kõrwale pehme lume änge sisse, kus ta teda weel na^
tukese aega kätega nagu raudtangidega kinni hoidis> et Jüri ennast mitte liigutadagi
ei saanud. „Mõtle nüüd järele, Jüri, kuda sa hommen täkuga sõitma lahed," naeris
Jaan päälegi. Asjata püüdis Jüri end Jaani alt lahti rabeleda. Mõlemad, noored
mehed oliwad keha poolest ühesuurused, aga kõwa töö juures oli Jaani rammu Palju
enam kosunud kui Jüril, kellel mitte tarwis ei olnud, alati raskel tööl olla.
„Lase mind, pergel, üts kord lahti!" kiristas Jüri.
„Ü.ks kõik, ma lasen sind see kord lahti," kostis Jaan. „Loodan, et sa mind
edespidi rahule jätad, kui sa uuesti lume änge aset katsuda ei taha."
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- >' Jüri tõusis nüüd- lume seest üles 'ja raputas ^luud 'enesest maha. ,Tigeda sil»
maga waatas ta Jaani järele, kes Maie järele läks,-ja jälle juttu hakkas ajama.
Ta nägi, kuda teised, kes koolimajast ühes oliwad ära tuluud, wahel tagasi waatasiwad^ ja selle juures imelikud uäod tegiwad. Sellest armas J ü r i selgesti aru faawat,
et tema teiste naeruks ja pilaks oli saanud. Ta nägu lõi punaseks, ja ta silmad häkkasiwad, wihast uuesti wälküma. Südame - täiega tõstis ta rusikat ja hüüdis : „Oot'
oot', sa siergel Iaau, küll ma sulle näitan. ,Seda ma sulle ei kingi."
,
„Katsu, et^sa uuesti lume änge ei sattu," ütles Jaan eemale minnes,
. v ,„No noh, kes meist kõige wiimati lume.änge sattub, seda saame alles näha,"
kelkis J ü r i ning saatis weel ühe kurja pilgu Jaani poole, aga jäi temast kaugele.
-'Waheäjaljõudsiwlld kõik koju. M a i jättis Jaani Jumalaga. Jaan tundis
rõõmu südames, et, Mar n i i , lahte, tema wastll oli. Selles rõõmsas tundmuses astus
ta'wanemate juurde sauM
^ '^.
!
'
.:
^,
Niisama rõõmus oli ka M a i , kellele Jaan ikka enam armsaks läks ja meeldima
hakkas... Mis sellest "saada wõis, seUe^ üle noor meid weel ei mõtelnudgi.
.
Üks ainus, kelle -süda wiha täis ja meel tige oli, see oli Jüri. Tema ei jõudnud/seda ära unustada,'et Iaau teda oli lume änge wisauud. Ta, nägu lõi punaseks,
kui ta selle,püüle mõtlös. Aga teha ei suutnud ta esiti midagi. ^ - — 7—
>^
!
Seniajani oli Jaan ühes isaga mõisas puutööl käinud. ' Selle läbi oli mõisnik neid tundma saanud. Ta nägi, et isa ja poeg tublid ja ustawad mehed oliwad
ning wõttis nõuuks neid jäädawalt oma teenistusesse wõtta. Mäeküla ühel pool oli
kaunis kõrge mägi, mille külgedel küla põllud oliwad, aga teisel pool kaunis küla lähedal algas suur mets, mis mitu wersta edasi ulatas. Selle metsa ülewaataja koht
oli tühi, sest metsawaht M ära surnud. Selle koha andis mõisa herra Mardile,
Jaani isale. Aga ka Jaan wõis isa juurde jääda, sest metsa wahtimisel ja harimisel oli kahel mehel tööd küllalt.
/
> Selle koha saamine tegi vinesele saunikule suurt rõõmu. Nüüd oli tal kindel
koht, kus ta oma naefe- ja ainsa pojaga wõis mureta elada.
Kõige suurem rõõm oli Iaauil sellest, et ta siit iga tahes, kui laulutund oli,
wõis koolimaja juurde saada. Iganes ei puudunud ta laulutunnil, sest et ta laulu
kõigest südamest armastas. Uuelt kohalt hakkas ta siis ka niisama Hoolikasti laulmas
käima, nagu ta seda wcmalt kohalt Oru talu juurest oli teinud.
Lähemal laulmise tunnil oliwad siis ka meie kolm tutwat jälle koolimajas.
M a i ja Jaan laulsiwad kooris ühes, kuna J ü r i teiste päälttuuljatega kõrwal wahtis
ja iga pilgu üle, mis M a i ja Jaan wahetasiwad, luuriwalt walwas. Tema oli kord
olsuseks teinud, Maie mitte Iaauile jätta. Selle üle, kas ta tõesti ka Maie armastas, ei ^ olnud ta weel järele mõtelnudgi. M a i oli kord ilus tüdruk ja meeldis
igaühele, miks siis mitte Jürile? Päälegi oli M a i rikka pärisperemehe tütar, kes
igaühele ihaldataw oli. Niisugune neiu ei wõinud mitte sauniku pojale, nüüdsele
metsllwahi Jaanile, saada. See mõte nööris J ü r i l otse kurgu kinni. Ei l Seda ei
tohtinud sündida. Päälegi oli Jaan teda teiste silma ees lume änge waotanud, mis
J ü r i l ikka meelest ei läinud, ja ta mõtles, ööd kui päewa järele, kuda Jaanile wõiks
osawasti kätte tasuda.
,/. >!
Need oliwad Jüri mõtlemised, kuni teised laulsiwad ja kuui Maie ja Jaani
pilkude mahutamine teda uuesti mõtetest üles äratas ja talle wiha puna palge ajas.
?
Kui laulutund otsas oli, astus ta Maie ja Jaani järele koolimajast wälja.
Jaan saatis Maie tüki maad kodu poole. J ü r i käis eemalt luurides mõlema järel
ja tegi mossis nägu, aga ei hakanud enam Jaaniga nägelemist ega puutunud tema
külge. Kui Jaan Maie oli Jumalaga jätnud ja enese metsawahi-koju halkas minema,
siis' läks ka tcma koju. Saal oli ta ka ühte puhku pahase ja turtsus uaoga. Keegi
ei saanud tema tahtmist.
.
, ,

Jüri oli teiste ja iseenese üle Pahane — teiste ü l e / sest et kustgi, talle hääd
nõuu ei tulnud, ja enese üle, et ta hääd nõuu ei leidnud. Wiimaks ümises ta enese ette:
„Pergel, siin Pean ometi nõuu leidma. Seda wiisi asi ei edene." , (Iürg tuleb.)

Sõnumih muusika elusi
S u u r m e i s t e r V e r d i ja Italia m i n i s t e r p r e s i d e n t C r i s p i .
Nagu teäda pühitses Verdi aasta 1889 lõpul oma 50-aastast komponisti-jubilmmi.
Crispi saatis järgmise telegrammi elatanud muusikameistrile: „Teie, kes kõige paremat politikat, see on kunsti politikat, toimetute, wõtke wastu mehe auustust, kes Teie
kõrge waimu pärast uhke on italilane olla." Meister Verdi wastas: „ Minu kunsti
politik on õige puuduline; aga ma olen uhke selle üle, kui ta mulle ühe kiituse sõtta
toob mehelt, kes nii suure osawuse- ja wõimuga minu isamaa saatusi juhib.- Auu
Teile!"
,
. ,
.,, , .
..
C ö t e - S a i n t - A n d r 6 linnas Prantsuse maal Hector Verlioz'i sünnipaigas
tehtakse Berlioz'le suur auusammas, ja see peab augustikuuks walmis saama. Jah,
ikka pärast surina!, Kui Berlioz elas, siis ei paudud temast ta isamaal ammugi nii
tähele kui ta oli ära teeninud.
M i c h a e l H a y d n , kuulsa Joseph Haydni wend, oli omal ajal ka suur
helilooja. Tema sulest on alles sellel aastal si890) uus synfonia mäng üles leitud
ja trükki antud. Mõlemad Haydnid elasiwad minewa aastasaja lõpul ja selle
hakatusel.
L o u i s S p o h r oli selle aastasaja algul suur wiiulimängija ja helilooja.
Tema wäga wanaks elanud abikaas elab weel praegu ja on oma juba ammu surnud
mehe ühe laulelduse uuesti Müuchenis mängida andnud. Lest elab ise Kasseti linnas.
S e i t s e u u t l a u l e l d u s t on Italia maal suurt kiitust leidnud. Nende
komponeerijad on järgmised 7 muusikameister!: Paladilhe, Mascetti, dell' Oresice,
Ferrua, Soffredini^ Chiappani ja Perosio. Nagu näha, õitseb ja heliseb muusik oma
wanas armsas Italias ikka weel suurel jõuul.
M e y e r b e e r i l a u l e l d u s „ Prohwet" on Volapüka keeles Australias
lauldud. Nagu näha, edeneb maailma-keel Volapük wäga tähtsasti.
R o o t s i s u g u n o o r i k S i g r i d A r n o l d s o n leiab igal pool maailmas kõige suuremat imekspanemist oma ärarääkimata ilusa lauluga. Zürich'is on
noored mehed pärast ühte kontserti, milles noorik laulnud, hobused eest ära wõtnud
jia ise— hobuseks hakanud ning nooriku hõiskades koju sõidutanud.
P r e i l i M a r i a n n e B r a n d t , kuulus ooperi-laulja, on Wienis laulu
õpetama hakanud. — Kord laulis see neiu Grazi linnas ja läks ühel päewal tutwatega linna ligidale metsa kõndima. Sääl tuli talle lauluhimu pääle, ja ta laulis
mitmed laulud. Seda kuulsiwad talu-naesed, kes metsa ääres kartohwlid wõtsiwad.
Pärast läks ueiu Brandt nende juurde ja laskis enesele tules kartohwlid küpsetada.
Kui oli söönud, siis tahtis maksta, aga talunaene ütles: „Ei ole tarwis maksta.
Kes nii ilusasti laulab, saab kartohwlid ilma hinnata."
A n t o n R u b i n s t e i n on kõik raha-kingitused, mis temale 50-aastaseks jubileumiks anti, mitu tuhat rubla, konserwatoriumi ja Wene muusika-seltsi kassale
kinkinud.
L o u i s e P u g e t (ütle: luiis püshee), kuulus Prantsuse naesterahwas, kes
hulga laulusid on komponeerinud, on hiljuti ära surnud.
H e r r a K o n s t a n t i n T ü r n p u , tubli orelimängija Peterburi konserva»
toriuntist, meie lehe auuline kaastööline, on Tallinnas ja Rakweres orelikontsertisid
andnud. Rakwere kiriku orel on aga kahjuks wäga rikkes ja ei ole wõimalik olnud
tema pääl hästi mängida. Meie terwitame noort kunstnikku kõigest südamest.
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T a r t u j a T a l l i n n a linnad on wiimasel ajal 1889. aasta lõpul ja 1890.
algul palju maailmakuulsaid muusiklasi euefes kuulnud ia näinud. . Nõnda laulis siin
noor laulumiu Amerika maalt, nimega N i k i t a , temaga ühes suur klawerimängija
F r i e d h e i m ja wiiulimängija I a n s c h i n o w , siis mängis suur klawerineiu Wera
T i m a n o w , siis jälle laulja abielu-paar Unna ja Eugen H i l d a c h , siis maailma»
uulus klawerimängija prõua A n n e t t e E s s i p o w'

"^^,'/^^V^^^^<'

^, Mik« mälestus.

M u Miku oli, seda ütlen ma,
Üks. wägimees, üts wahwas Wõitleja:
Ta kandis pakud suus ja palgid süles,
E i tulnud M k u wasta üksgi üles. ^

Kui ratsutas kord ema-eesliga,
Kuis oli ta siis hella meelega I —
Jah, kandku mõni eeslid suus ja süles,
E i tule Miku wasta siisgi üles..

Koik rabasoo ta rookis, härjaga, ,
Sest kroonisin ta kulmu pärjaga—
Jah, kandku mõni tõpraid suus ja süles.
Ei tule Miku wasta siisgi üles.

Maailm on muutlik: Miku rusikad
J u ammu põrmu Põues puhkawad.
Nüüd laske lamada neid rahu süles —
E i tule nende wasta üksgi üles!

Seda ja teift.
A m e r i k a m u u s i k l a s t e p a l g a d. Maailmakuulus wiiulimängija S a rasate ja klawerimängija Eugen d'Albert annawad Praegu, mil seda kirjutame, Amerika
Ühisriikidea kontsertisid. Nende asjatalitaja on neid 100 kontserdi tarwis palganud,
ja kumbgi kunstnik saab iga kontserdi eest. mil ta mängib, 1000 dollarit (see on ligi
1500 rubla). Adelina Pätti on ka säälsamas laulmas ja saab iga kontserdi eest
5000 dollarit (see ou umbes 7500 rubla). See maksab ometi muusikat teha.
K e e g i h e r r a Q u i s t , wäga rikas mõisaomanik Cleve maakonnast Saksa
maalt, oli wäga ouuahne. Preisi Prits andis talle palwe ja suure maksu pääle
luba grahwi nime kanda. Sest oli Quist'il hää meel, aga see ei kestnud kaua. T a
tahtis enam auu saada ja tähele pandud olla. Nagu teäda ei ole troonupostiametnikkudel, kes Pritsu ajal sõites jaamade ligi sarwe puhusiwad, ega nüüdgi mitte
luba inimesi, kaasa fõidatada. Aga Quist andis palwekirja sisse, milles ta luba
palus kroonu postiga sõita ja sarwe lasta puhuda. See palwe pahandas kuningat
Pritsu, ja ta kirjutas palwekirja pääle oma käega: „ M i n a annan Teile luba iga
sugu sarwi kanda, aga ei mitte posti-sarwi."
K ö h a s a a l i d . Et aasta 1889 wäga kanget koha igal pool ühes instuenza
tõbega t õ i , siis on parislased näitemängu-majadele uue ruumi juurde teinud. See
ruum on köhasaal. Kes tunneb enesel näitemängu ajal koha pääle tulewat, see läheb
ruttu sinna saali ja köhib sääl, siis ei eksita ta teisi näitemängu kuulamast.
W ä i k e m u u s i k a sõber. Wanemad lasewad oma wäikesele pojale klaweritnndi anda. Klaweriõpetaja küsib: „Hanfukene, kui sa seitse kümnest ära wõtad, kui
palju jääb siis järele?" Hansule ei tea. Klaweriõpetaja küsib: „ K u i sul seitse
sõrme kõigest oleks, mis sul siis enam 'pole?" Hansule wastab suure rõõmuga:
„Siis mul ei oleks enam rasket klaweritundi."
Ü h e t a r g a mehe käest küsiti: „Olge nii lahke ja ütelge, kes on inimese
kõige suurem trööstija?" Tark wastas: „Muusik ja luuletus." Siis küsiti weel:
„Kes on inimese kõige suurem waenlane?" Tark wastas: „Inimese kõige suurem
waeulane ja mõrtsukas on kange joogi joomine."

V I . aastakäik.

Ur., 3.

lu jll M M leht.
Kuukiri Eesti muusika edendamiseks.
Wastutaw toimetaja ja wäljaandja Dr. A .
Ilmub kuus korra.
A
Hind aastas kättesaatmisega 1 rubla, pooles aastas 60 kop. — I s e ära tuua aastas 80 kop.;
pooles aastas 50 kop.
A

A.

Aennann.

Tellimisi wõtab
iga raamatukauplus ja muusika-edendaja wastu.
Toimetuse adress tellimise-, raha- ja muudele
kirjadele: „vi-. K. A- Hermaun Tartus."

Natuke Soome ja Gesti wanast jumalate usust.
Et Soome ja Eesti rahwas üks kord wanal hallil ajal umbes paari tuhande
aasta eest on üks ainus rahwas olnud, see ei ole küll kellelegi teadjale saladus, ja
igale wana aja uurijale on see selge. Nõnda on see siis ka igale mõtlewale inimesele kindel, et Soome ja Eesti rahwal wanal ajal üks ja seesama usk oli. Nad mõlemad uskusiwad neidsamu jumalaid enne, kui weel ristiusk nende juurde jõudis. Et
nende jumalad ühed oliwad, see ei wõinud ka teisiti olla, sest et nad ju ise üks rahwas
oliwad. Alles pärast ou nad kaheks rahwaks saanud ainsalt selle läbi, et neist üks
jagu põhja poole Soome lahte Soome rahwana ja teine jagu lõune poole Soome
lahte Eesti rahwana elama jäi, kuna karjalased, wepslased ja wadjalased Soome
rahwa wäiksemaks killuks ja liiwlased ning kuurlased Eesti rahwa wäiksemaks killuks
jäiwad. Soome ja Eesti jumalatest on meil tahtmine siin mõnda sõna kõneleda.
Kõige esiti oleks nimest „ j u m a l , " Soome keeli „jumala," kõneleda. Jumal
tähendas esialgu „juma, jumina, joma" kohta, see on müristamise paika kõrges taewas.
Pärast tähendas ta taewa Jumalat ennast, aga weel pärast seda oli ta suguuimi kõigile ülematele waimudele ja on wiimaks, kui ristiusk tuli, taewa- ja mna loojale
nimeks jäänud. Seni kui wanal hallil muistsel ajal jumal kõige ülemat waimu tähendas, ei olnud muidugi teisi jumalaid olemas, aga pärast tuli teisi juurde, ja nimi
jumal sai üleüldse tähenduse, see on ta tähendas ülemat waimu.
Kõige kõrgem jumal soomlastel oli U k u , Soome keeli U. kk o , taewa ja maa
looja ja walitseja ja kõigi teiste jumalate juhataja ja isa. Nõnda ilmub ta Soome
muinasjuttudes. Seesama jumal on ta eestlastel olnud, sest Eesti rahwa muinasjuttudes tuleb U k u ette, ning temal on seesama wõim ja wägi, mida Soome jumalalgi
on. Aga eestlaste muinasteaduses leiame weel teisi jumalate nimesid, ja need on
T a a r a ja W a n a «isa. Küsimine tõuseb nüüd: Kas on Nku, Taara ja Wanaisa üts ainus jumal kolme nimega wõi on need kolm nime ka kolme jumala jagu?
Wastus on siin kindel: Nku, Taara ja Wana-isa on kolm nime ühele ainsale jumalale, selle juures ei ole tarwis kahelda. Eestlastel ei olnud mitte kolm kõige ülemat
jumalat, waid üks ainus.
Loomulik on, et kõigi jumalate isal ka kõigi jumalate ema- kõrwal seisis. Soome
jumalaõpetuse järele oli Akul abikaasaks A k a , eht Soome kirjawiisi järele Akka.
Nagu Uku wana-ifa tähendab, nõnda tÄMdab Ata wana-ema. Ka Eesti rahwas on
temale oma poolest nime andnud ja nimetawad Äkad E m a "nimega. '
. ,
Eestlased uskusiwad pääle selle weel. K õ u ) P i k e t i t , O i W s t , kelle^Poolt
wälgulöömme, müristamine ja wihm tuli. Gteeklaste ja ladiMsteKjuures on> lugu

—

10

—

nii et Greeka ülem jumal Zeus, kes ladinlaste juures Jupiteri nime all auu sees
ol( ta ühes wälgulöömist ja müristamist sünnitas. Iseenesest on küsimine: Kas ei
vle ka eestlaste juures Kõu, Piker, Äike üks? Selget otsust stin weel wõimalik anda
ei ole. Ei ole küll hästi wõimalik, et Uku ja need kolm üts olr.
Wähemad jumalad oliwad Uku ja Aka kõrwal meie ja Soome esiwanemate
P ä e w , K u u ja T ä h t , kolm meesterahwast, kellel naesed ja lapsed oliwad ja kes
maailma eneste abiga õnnistasiwad. Neil oliwad tütred, keda Soome muinasjutu
järele tundma õpime ja kelle nimed on P ä e w a t a r , K u n t u r ja T ä h e t a r ,
kõik kolm noored wäga ilusad neitsid. Karu täht oli Soome jutu järel ka jumal,
kelle nimi O t a w a oli. Sellel oli naene ja kuulus tütar O t a w a t a r , ilus neiu.
Kõiki neid jumalaid kumardati, kui häid ilmi soowiti, õnnistatud aastat ihaldati wõi
ka inimese elu juhtumisi ette teäda taheti. Need oliwad jumalad, kelle olu ja elu,
amet ja seis iseäranis taewa lagi ehk l a o t u s oli. —
Nende juurde tulewad kaks Eesti muinasjutus teatatud armast ning ilusat jumalat, need oliwad nimelt armas ning woorusline jumalik noor mees K o i t ja jumekas õitsew ellas armastuses punastaw jumalik neitsi Ä nna r i k. Wana - isa kõrge
taewa-jumal oli wile nende eneste soowil peiu ja ueiu igawest noort iga ja pruudipõlwe lubanud.
Ilma ja tuule neiud L u o n n o t a r e d oliwad kolm noort neitsit, keda Uku
Soome jutu järel oli loonud ja keda ka tema tütardeks peeti. Üks sarnane noor jumalik neitsi oli ka I l m a t a r / kellest just kindlasti teäda ei ole, kas ta üks Luonnotar teiste kahe seas oli wõi oli ta Uku tütar ehk ümmardaja, kes, nagu ta nimi ütleb,
ilma olu juhtimisest osa wõttis. Üle kõigi wingude ja udude walitses neiu Uutar
ehk U d u t a r , teise nimega Terhenetar. Otse tuulejumalatared oliwad T u u l e t u t a r
ja Edelatar ehk S u w e t a r ; wiimne oli lõunatuule waim ja koduelu kaitsja.
Üts iseäranis tähtjas ning armsaks ja kõrgeks peetud jumalik waim oli Eesti
muinasjutu järele Õ n n , Soome keeli Onni. Tema jagas seda wälja, mida inimesed kõige rohkem ihaldawad, ja kelle poole tema enese armsa pale paista laskis, selle
päralt oli terwis, rikkus ja õnnistus. Weel praegu ütleb eestlane, kui ta hääd nõuu
annab: „Palu õnnel" ja kui ta seädud hääteo eest käfeb tänu ütelda: „Täna õnne!"
Eesti armsamate jumalikkude waimude sekka tulewad arwata I m e , M u r u e i t
ja M u r u e i d e t ü t r e d . Ime oli armastuse jumal ja laitsis puhast üksteise poole
hoidmist noorte meeste ja noorte neidude wahel. Tema abikaas oli wististi Murueit, kelle tütred armsad ilusad noored neiud oliwad, kes armastusele lõbu ja elu
lõiwad, nagu see perelond kõik ühes koos loodusele ilu ja haljust andsiwad. — Nendega sugulane oli ta M a a - e m a , kes puude, taimede, rohu ja wilja kaswule jõudu
andis. Sedasama ametit pidas Soome jutu järel P e l l e r w o i n e , Soome keeli
Pellerwoinen, mis „põlluline" tähendab, kellel weel teine nim:, S ä m p s a , oli.
Wete walitseja oli Soome jutu järel wägew A h t o . Temaga ühes walitses
ta naene ehk abikaas W e l l a m o , kes mõlemad Ahtulas elasiwad. Nende seltsi ja
teenijate nimi oli A h t o l a s e d , W e e - w ä g i ehk Wellamo wägi. Nemad hoidsiwad ja täitsiwad ka inimesi, kuna W e s i - H i i s , T u r s a ehk Tursas ja Wedeh i n e inimestele waenlikud oliwad.
Soome muinasõpetuse järele tunneme weel hulga jumalaid, keda Eesti muinasjutt enam ei tunne, aga kes muidugi ka Eestis ou olnud. Nõnda oli T a b i o , Soome
keeli T a p i o , metsade ülem jumal, kellel ka Kuippcma ehk Hippa, nimeks. Tema
naese nimi oli M e e l i k , Soome Mielikki. Nende asukoht oli Metsola, ka Tapiola,
Honkelll, Lumilinn hüütud. Karja siginemist andis teine metsajumal K e k r i , Soome
keeli niisamati. Metsawaimud, kes Tabio ja Meeliti Walitsuse all seisiwad, oliwad
enamasti naeste sugu. Meeste sugu on üksnes N ü ü r i k , Soome keeli Nyyrikki,
teise nimega Pinneys, kes Tabio poeg oli ja teejuhataja ametit metsades pidas.
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Nende hääde metsawaimude kõrwal oli aga ka pahu: H i i s i oli kuri ja inetu
metsakurat; A j a t a r ja H o r n a rööwisiwad naisi; L e m p o tegi alati kurja;
P a h a ehk P a h u l a n e , Soome keeli Pahola-neN tegi ta kurja; J u d a s ,
Soome keeli Iuutas, on ristiusust wõetud; Eesti P e r g e l , Soome Pirn ehk Perkele, turi waim, olla uurijate arwamise järele, Littawi-Läti rahwa käest wõetud; kõigi
nendega sugulane on Eesti P a h a r e t t , kõige paha Hallikas, ja K u r a t ehk
W l l n a - p l l g a n , kes inimestele alati tempu teha tahab, aga enamasti kawaluse ja
tarkuse läbi ära wõidetakse.
Lähme jälle hääde waimude juurde. Eesti rahwal on tuntud armastuse, jumal I m e,
meeste sugu, aga Soome armastnse-jumalatar ehk naeste sugu jumal oli S u l a m e e l , Soome keeli Sukkamieli: nende mõlemate hool oli abielu ning peidmehelist armastust kaitsta. N n i oli nii hästi Soomes kui Eestis magamise-jumal. Unenägude
üle walitses Soome U n t a m o . Silmahaigust tegi terweks M u n n u. - ^ Jumalatar
Lemmas Soome rahwal arstis haawu ning aitas inimestel walu kanda. Tuntud J l m a t'a r oli kaunis armas ilma walitseja ja õnneandja. S o o n e t ar, Soome keeli Suonetar,
tegi elu ja were sooni. S i n e t a r e d , Soome keeli SinetÜret, aitasiwad riiet wärwida. K a n g a t a r e d , Soome keeli Kankahattaret, oliwad kangakudujate abiandjad.
Lemmas, Ilmatar, Soonetar, Sinetared ja Kangatared oliwad, iseenesest mõista,
naeste jumalad. — Soome M a t k a - T e p p o , ristiusu Stephanist wõetud, oli
teekäijate kaitsja. Soome A a r n i hoidis maa-aluseid warandust. Kaitsjad jumalikud waimud oliwad kn H a l l i j a d , Soome keeli Haltiaat, keda Eesti ja Soome
wana usu järele igal pool olemas on. — Wägew eestlaste sõjajumal T u r i s oli
lahingute wõidu andja ja sõdijate kaitsja waim, kes ühes ka rahwaste sõjawõitlemisi
juhtis.
-i
Enamad Soome-Ugri rahwasugud ühes soomlastega ja eestlastega uskusiwad,
et pärast surma uus elu tuleb. Ka arwasiwad nad, et surnud inimeste waimud maa
pääl on ja elawatele inimestele kas kahju wõi kasu teewad. Sellest^ on, t'a eestlaste
seas usk, mille järele K o o l j a d ja Ko d u k ü i j ad omaseid weel waatama tulewad.
Hingede asupaik all ilmas oli T o o n e l a ehk M a n a la, Soome keeli ka Tuonela ehk
Manala. Toonela walitseja oli T o o n i ehk M a n a , Soomekeeli Tuoni ehk Mana.
Tooni ja Manala wõim on wali ja paindumata ning käib ka üle jumalate' wõimu.
Tooni naene, M a n a l a emand, oli wana moor kuiwade sõrmede-ja kortsus lõuaga ning
andis oma külalistele madude ja konnade liha süüa. Neil oli ka, hulk tütreid, kellest
kõige kurjem Soome J o w i a t a r , aga kõige parem T u o n e t ar on> kuna üks tütar,
uimega K i p u , haiguste ja tõbede walitseja oli, ning tema seltsilane on K i w u t a r
ehk W a m m a t a r , keda paluti, et ta tõbesid eemale hoiaks. -^- Siia-on arwata
wähemad waimud, nõnda Eesti T o n d i d. Soome keeli Tonttu, siis weel Eesti M aaalused, Soome Maahiset ja Soome M a n n i n g ä i s e t, see on ära surnud inimeste
hinged. Nende sekka tuleb arwata ka eestlaste P u u k ehk P i s u h ä n d , kes inimestele
pidi rikkust ja wara öösel kodu kandma. - ^ Kõige armsamad neist waimudeft oliwad
Eesti K a b e d , Soome Kapeet; need oliwad küll kaaalt ilmast, aga nao oliwad nii
kaunid ja ilusad neiud, kes oma heldusega inimesi armastasiwad, et kõik neid näha ja
nendega koos olla ihaldasiwad. -— Nimetame siin kohal ta eestlaste U d u m ä e k u n i n gat, hulga ilusate
Meil jääb weel kolm jumalikku wagimeest nimetada. Siin^ on esiti, eestlaste
laulujumal W a n e m u i n e ^ " soomlaste Wäinämöinen, muidugi teäda' üks ja seesama.
Wanemuine õpetas terwet inimeste, loomade ja lindude isugu laulma, .pani rohu ja
lilledgi tärkama, ja wõitis lauluga «Soomes laplase,-kelle uimi oli. Ioukahaineu/täiesti ära. Eestlaste I l m a r i n e , soomlaste Ilmarinen, niisamati üts, ja, seesama^ ^ l i
sepp ja ühes kõige kunstiwõiMu ja M
oliwad armsa neitsi Ilmatare Pojad, nõnda siis lihased wennad. -Kolmas MuK waim
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M - Eesti L a m m e k ü n e ehk L e m m i n g i n e , Soome LomminkäinW,^
rahwa
Mures isewiifi. Lämmeküne oli eestlaste lõbulooja ja lusti, nalja ning. rõõmu tegija.
Nõnda näeme siis, et Eesti esiwanemad, kes,,muidugi ka Sooine esiwanemad oliwad hulga jumalate sisse haW muistsel ajal uskusiwad. Maa ja taewn, alune oli
täi/wäimusid'. O l i see ka lapselik eksiarwamine, siis oli ta ilus ning armas. " S e e
usk oli uendele niisama, kallis kui meie usk meile.. Niisugune usk tegi ^kil elu lõbusaks ja kenaks, et'alati ja igal pool endid maimude kaitsmise all teadsiwad^lllewat.
Terwet jumalate arwu ei teagi' meel; neid oli weel rohkem kui siin nimetatud. Meile,
nende lastele, jääb aga esiwanemate wana usk armsaks asjaks endisest põlwest, jn meie
tuletame seda rõõmuga meelde. Meie imestame nende armsate kujude mehist wõimu
ja wäge ja jumalikkude uaeste ja neitsite ilu ja kenadust, ja meie waim kujutab enesele muümsaegä ette, kui sellest loeme. Esiwanemate usk -rahwa lapsepõlwe ajast ei
ole meile mitte halw, aga küll on ta kallis mõnus mälestus ning annab, ka mõtterikkust.

Ku5a wana Pritsu wile-puhuja Quanz naese sai^
Kuulus wile-(flöte-)puhujll J o h a n n I o a c h i m Q u n u z , kes aastast 1697
kuni'1773 elas ja kes ka Preisi kuninga Friedrich Suure ehk rahwa-nimega wnna
Pritsu wile-õpetllja oli olnud, oli juba pea pool sada aastat wana, ilma et, tal ^õrnemat ehk paremat poolt" oleks olnud. See oli muidugi kurjategu, mis temale õrn
sugu waewalt andeks annab, nagu seda mõnelegi Eesti mehele andeks ei anta, kes mitte
õigel ajal, see on enne 30. eluaastat, enesele teist poolt ei muretse wõi ka muretsenud ei ole.
Kui ühel hommikul Quauz kuningale wile-puhumist õpetas, küsis kuningas korLllga: „Noh, Quauz, kas sa ei taha ikka weel naist wõtta? M a usun, seks on ammugi aeg!"
Quauz wastas: „ E i , Majesteet, see aeg ei tule tule küll igauesgi, sest poissmehe põli on mulle küllalt meele järele. Elan waba ja mureta."
„ O i oi," ütles kuningas naerdes. „Säärane wana poiss olla ei ole ka just
mitte uägus. No noh . . . waadaku ta ette, minnaks leiab naese narma, et isegi ei
tea, kudu wiisi."
„Küll ma end selle eest hoian," kostis Quanz. „ M i n a kardan kangesti abielu
iket." — Kuninga Majesteet naeratas, aga ei ütelnud enam ühtigi.
Quauz elas wana poissmehe põlwes harjunud wiisil edasi ja hoidis eud Eewa
tütarde nagu tule eest. Üks ainuke neist leidis tema silma ees armu: See oli nimelt
tema kadunud sõbra, teatridirektor Schindleri, noor ilus tark lesk. Sellele kui „ainsale sõbrale" jutustas ta seda, et kuningas temale naist soowinud. Teisele kellelegi
ta seda ei rääkinud. Aga just selle järele hakkas noor lesk paha plaani tegema, mis
Quanzi wablldusele kõige kardetawmn oli.
Kawlll noorik tegi end warsti pärast seda „raskesti" haigeks. Ka tohtrigi laskis ta enese juurde tuua ja küsis sellelt nõuu. Mõni kord, kui „haigus" kergem oli,
siis läks wälja wärsket õhku nälpama. Ühel päewal jõudis noorik weel sedagi ära
teha, et ta kuninga ette läks, kes teda koguni armuliselt ette laskis. Pärast seda „ettelaskmist" jäi noor lesk weel palju „raskemini haigeks." Quanz oli wäga kurw, et
kallis „sõber" wiimaks liiwa-Hannusele läheb. Noorik ütles ka, kui Quanz teda jälle
waatllMll tuli, üsna surewa häälega: „Mina pean nüüd warsti surema."
Quanz oli weel kurwem ja saatis kohe tohtri järele. Tohter, kust just nagu
kunmgasgi, „tobe" wägll hästi tundis, -ütles aina tõsisel naol: ,,Iah, haige lugu on
sant ja kardetaw küll."
.
Quanz oli surmani ehmatanud ja küsis:„Kas ma ehk ei wõiks Teile weel mõnda
meelehlläd enne surma teha?"
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Surmawaakuw noorik oigas: „OH kallis sõber, wõiksite küll,, aga kui palun, siis
ehk naerate,
^ ' '^ ^
. '^, ^ ^
„Ei, ei naera sugugi,"'wastas Qullnz. „Ütelge Jumala ,Parast)''mis Teil weel
südame pääl on. K m aga iganes wõin,'täidan seda." '
- / ^" '''^, >
Zloorik ütles nüüd murtud häälega: -"„OH ma Pean muidugi surema, kallis sõber,
minul ei ole enam kaua elada,'aga. ma sureksin rahulisemalt/ kui ma Teie minu armsama sõbra - ^ naene oleksine Aga -Teie küll seda wiimast soowi täita ei wõi'?"
„Miks mitte I" hüüdis Mtianz, „süure^ rõõmuga!" Ruttu saatis ta kirja kuningale, et see heldesti lubaks teda - teenistusest - wähe ära jääda. See luba, tuli kohe.
Pääle selle laskis Quanz ruttu kirikuõpetaja tulla, kes seda tema meelest koguni lühikest, abielu iket pidi kokku tinutama. Mõne tunni pärast oli lanlatus. ^
^ <Laulatamine mõjus noorikusse imelikul teriõeks tegewal toibutawal wiisil. „Noor"
abielumees läks Pärast kuninga junrde selle, eest tänama, et luba oli saanud wähe
teenistusest ära jääda. Naeratades ütleZ sõja-ja wiletundja walitseja: „ O i , oi, soowin palju onne, et ta nüüd ometi tanu alla saanud."
QuaNz ruttas „surijä" juurde tagast, aga leidis teda juba parema olewat. „ K u i
mina ehk peaksin elama jääma, kas ehk si s peaksime endid lahutada laskma?" küsis
kawal noorik,
^
,,Sedll ei ole esiotsa tarwis," wastas Quanz. Noorik sui peagi koguni terweks
sa tänas oma nuudist meest magusate musude- ja lõbusa lahkusega. Peagi leidis Quanz,
et naesemehe põli sandem ei ollagi kui poissmehe põli ja — jäigi tanu alla.
Kas Quanz oma nooriku, kuninga ja tohtri kawalusest pärast midagi kuulis, ei
tea jutukirjutaja ütelda.

Kaks noort meest.
(Uudisjutt.)
(Iärn).
I l u s armas õiekuu oli katte tulnud. Linnud laulsiwad, lilled lehkafiwad, i l u
täitis ilmamaad. Kas ka inimeste südamed sellest kõigest osa saiwad? E i küll mitte
kõiki Rhed rõõmustasiwad looduse ilust, aga teised ei pannud sest ühtigi tähele.
Wiimaste seas oli ka J ü r i .
Tema nüris ja luuris ikka weel, kuda Jaanile kõige mõjusamat hoopi anda.
Ühel päewal astus ta oma isa juurde, kui see parajasti koplis rohtu parandas.
„ I s a , ae!" ütles ta.
„ M i s waja?" küsis isa Jaak ja waatas töölt J ü r i poole.
„ M i n a tahan sinuga mõue sõna rääkida," ütles Poeg.
„ M i d a siis minuga rääkida tahtsid?" küsis isa.
„ I ä l l e natuke naesewõtmises^ isa," ütles poeg selle järele.
„Aga ära jälle mulle tule, sellest sauna Tõnise tütrest Wiiast juttu tegema,"
ütles isa waljul häälel. „Seda ma iganes wõtta sind ei luba "
J ü r i nägu lõi korraga tuli-punaseks. T a pööras silmad teisele poole, nagu ei
julgeks ta isa õtsa waadata ja ütles siis: „ E i ma sellest rääkida tahtnud."

„Kellest sa siis rääkida tahtsid?" küsis isa.
„Tahtsin sulle Kopli talu Mihkli tütrest Maiest rääkida," ütles J ü r i .
„AH sellest? See on juba parem kuulda," ütles Sambla talu peremees.
„ M i n a tahaksin Kopli Maie naeseks wõtta, isa," ütles nüüd poeg.
Isa nägu lõi palju lahkemaks, ja ta ütles: „Ega mina selle wasta ei ole!"
„Aga sellel asjal on oma wiperus ees," nimetas nüüd poeg.
„ M i s wiperus see siis õieti peaks olema?" küsis isa.
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„Tüdruk ei salli ega taha mind õieti, see'p see wiga on," wastas J ü r i .
„Wõi n i i , " ütles isa. „Aga keda ta siis tõesti tahab?"
Metsawahi Mardi poega Jaani," ütles J ü r i silmi maha lüües.
„Oled aga sina ka mees I" ütles wana I a a t pilkawal häälel pojale. „ S i n a
oled rikka peremehe poeg, Kopli M a i on rikka peremehe tütar, ja sina lased metsawahi
Jaani, kes waese sauniku poeg on, snesest ette jõuda, nii et tüdruk teda enam tahab."
Jüri nägu lõi kibedaks. „ M i s mina sinna wõin parata, kui asi nii on," ütles ta.
„ I a mida siis mina nüüd pean siin tegema?" küsis isa.,
„Sina tahad ju, et ma rikka naese pean wõtma," ütles Jüri. „Mine siis nüüd
Maie isa juurde ja küsi M a i minule naeseks!"
„Wõi nii, mina pean siis sinu eest kosja minema?" lisas wana Jaak wahele.
„Nõnda jah, see oli minu arwamine," wastas poeg.
„Noh hää küll," ütles isa. „ E t fee just rikas tüdruk on, siis tahan seda teha."
„See on hää, isa," ütles Jüri, lõpetas juttu ja läks ära.
—
Metsawahi Jaan oli selle päewa õhtut, mil ülemine jutt Jaagu ja tema poja
wahel oli olnud, metsas käimas. Et metsa ots Kopli Mihkli wäljade ja wasikate
kopli ligidale ulatas, jõudis Jaan otsegu kogemata korraga siia poole. Ta ei teadnud isegi, kui ta juba kopli aia ääres oli. S i i n alles märkas ta, kuhu ta oli sattunud, jäi aia äärde seisma ja Kopli toa poole waatama. Mitmesugused mõtted ärkasiwad temas elule. Talle tuli meelde, kuda M u i alati tema wastu lahke ja sõbralik
olnud. Ikka oli tema mõttes palaw soow liikunud Maie enesele saada, ent iganes
ei julgenud suu südame soowi armastatud neiule awaldada.
Mõnigi kord oli sõna
keelel olnud, aga rõhuw tundmus hoidis suu kinni. Ta oli Maie laulmas käies tihti
näinud ja temaga kodu miunes koos käinud, ka siiusamas kopli aias oli ta Maie mõni
kord silmanud ja temaga rääkinudgi, aga ikka ei olnud armastuse awalduse sõna suust
wälja tulnud. Kus wõis M a i uüüd olla? Kas ta oli kodus? Kas ta mõtles ka
tema, see on Jaani, pääle, kes ju Koplile ei tohtinud minna? Nõnda mõtles Jaan.
Sel silmapilgul kahises lepik, ja teisel silmapilgul tuli Maie armas ilus nägu
nähtawale. Rääkimata rõõm käis Jaani südamest läbi, et ta siin jälle kord Maiega
kokku sai. „Tere ka, Mai I" hüüdis ta.
„Tere, terel" kostis M a i rõõmsalt. „Näe, tulin siia loome kodu ajama ja
leian sind siin eest, fee on ju wäga lõbus."
„On küll," wastas Jaan. „Saame wahel ometigi ka mõne sõna üks teisega
kõneleda. Ja minul oleks õige palju siuuga kõneleda olema."
„ O i , see on ju hää," ütles M a i jälle rõõmsalt wahele. „ M a kuulen alati
rõõmuga juttu."
Jaan oli nagu kogemata selle sõna wälja ütelnud. Aga nüüd ähwardas argtus
jälle suu kinni panna. Siisgi wõttis ta nõuuks kord südame päält katsuda ära ütelda.
M a i waatas üksisilmi tema õtsa ja ootas, mis Jaan oli lubanud. Wiimaks tegi see
suu lahti ja ütles: „ M a i , mul oleks midagi südame pääl, kas pean ütlema 3"
„Utle aga pääle, ütle aga pääle!" hüüdis M a i ja lõi ise punaseks.
„Kui ma sind enesele tahaksin, kas tuleksid mulle?" küsis Jaan kartlikult.
„Tuleksin küll!" wastas M a i ja läks weel punasemaks.
„Tuleksid? Kas tõesti ?" hüüdis Jaan täis kõige suuremat rõõmu. Seni kaua
oli ta üle aia rõhu rääkiuud. Nüüd kargas ta üle aia koplisse, ja juba teisel silmapilgul surus ta Maie oma kaenlasse. „OH sa kallis armas ilus M a i , " hõiskas ta.
„Siis wõin ju loota, et meist paar saab? Siis oled sa ju minu nägus nibu neiukene, minu pruudikene? Eks ole tõsi?"
„ K u i sina seda tahad. Jaan, siis olen küll," ütles M a i südamlikult.
^ „ M i n l l ei tahaks nüüd!" hüüdis Jaan. „Heldene aeg, miks ma ei taha! Tahan
küll, aga seni ajani ma ei julgenud ja kartsin, et sa minu waesust wasta ei wõta."
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„See kartus oli asjata," ütles Mai lahkesti. Jaan waotas Maie uuesti kaenlasse ning andis talle südamlikult suud.
Sellel silmapilgul kahises wõsadik armastaja paari ligidal. Jaan ja Mai waatasiwad rutlu sinna poole, aga esiti ei olnud midagi näbn. Mai ütles: „ E i see kahin
wist muust wõi tulla, kui mõni Masikas on siin wõsadikus."
Aga korraga ragises mõni samm eemal aiarõht, mis wõsadikust läbi käis. Jaan
lõi end ruttu aia äärde ja waatas. Ta nägi, et üks inime üle aia läks, ja Jaan
ütles naljakalt: „See on imelik wäsitas küll, kes wõsas kähistas ja nüüd üle aia
hüppas: See oli ju Sambla Jüri. Nagn nnha on ta meid mõlemaid lnuranud.
Noh, sellest küll tal kasu ei ole."
„Iah, Sambla Jüri kiusab sind ja tahab sulle kurja teha, see on kindel," ütles
Mai. „Annan sulle nõuu tema eest end hoida."
„Tühja ka," ütles Jaan, „mis 'a wõib mulle teha I Mina teda ei karda. Palju
rohkem kardan seda, mis sinu isa teeb, Mai. Ei tema wist küll sind minule luba,
waid soowib rikkamat wäimeest kui mina olen."
„Salatll ma küll ei wõi," ütles Mai tõsiselt, „et isa rikast wäimeest soowib,
ta on seda minu kuuldes juba mitu korda ütelnud, et ta mind üksnes rikkamale
mehele tahab anda."
„Siis on meie asi küll õige kurblik," ütles Jaan kurwalt.
„Noh, loodame Jumala pääle," lisas Mai jälle rõõmsamalt juurde. „Keegi
rikas ei ole mind weel kosida tahtnud, ja ehk pöörab asi ta paremale. — Aga nüüd
on õhtu käes, ja mina pean wasikad kodu ajama. Miue, mu armas peidmees, kodu,
agn tnst teed mööda kui muidu. Mina kardan, et Jüri sinu wasta midagi kurja uõuu peab."
„Ära seda karda ühti, armas Mai," ütles Jaan, kellele nimi „peidmees" ütlemata magus kuulda oli. „Küll ma Jüriga korda saan. Jumalaga!"
Mõlemad armastajad lahkusiwad.
Sambla Jüri oli tõesti Jaani ja Maie lnuranud. See pani ta südame täis
tulist wiha, tui nägi, et Jaan ja Mai juba endid salaja oliwad kihlanud ja nüüd
üts teisele suudgi andsiwad. Seda ei jõudnud ta kannatada. Kui ta eemale oli
läinud, siis kiristas ta tagast waadates hambaid ja ütles rusikat nüidates: „No noh,
küll ma teil himu ära ajan üts teisele suud anda. Mai peab siisgi minule saama!"
Jüri sammus nüüd mööda wõsa edasi, seda teerada, mis siit kohalt metsawahi
poole wiis. Natukese aja järel sai ta ühe losatns ja närus riides tugewa poisiga
kokku, kes teda oli oodanud, nagu näha. See poiss oli Mäeküla hulgus ja päewawaras.
Ehk ta küll waenelaps oli, ei pidanud ta kohta ega teinud hästi tööd, waid hulkus
ümber ja tegi paha. Kus midagi kelmust korda oli saata, sääl oli Mats esimene
mees. Sellega oli Sambla Jüri nõuu kokku pidauud metsawahi Jaani armetumalt
peksta. Selle eest oli Jüri Matsile lubanud 30 kopikat maksta, tui see aitab Jaani
läbi rookida. Et niisugune häbemata tegu neid wõis wangitorni wiia, selle pääle
nad ei mõtelnud. Täna pidi see sündima. Jüri ja Mats jäiwad Jaani ühes kohas
teeraja ääres wõsas waritsewa, mõlemal kaikad käes.
„Kas oled walmis, Mats?" küsis Jüri. — „Olen lüll I" oli wastus.
„Seisame siin, siit läheb ta mööda," ütles Jüri. „Siin on teeraja ääres Pals
wõsa. Selle patsu paju-põõsa taga seisa sina, ega ta sind näe. Kui ta põõsast mööda
läheb, siis karga ruttu ja tõmba ta selili, hoia ta enese all kinni, küll mina teda
malgaga pargin. Ega ma teda tappa ei taha ega mõrtsukaks selle läbi saada, aga
keretäie tahan talle anda, et ta küllalt saab."
Mats seadis end põõsa taha wõsadikku, Jüri ka sinnasamasse. Nad luurasiwad. Jaan tuli ka pea. Ta sammud oliwad juba kuulda. Mõlemad walitsejad
hoidsiwad endid walmis. Jaan jõudis ligi ja läks põõsast mööda. Krapsti kargas
Mats põõsa tagast wälja, wõttis Jaani selja tagast kinni ja tõmbas Jaani tagur-
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pidi. Aga selle juures juhtus ta jalg Jaam jala a l l a / n i i ei ta ise ka selili Jaani
alla langes, kes la selili tema pääle kukkus. Nagu wälk pööras end Jaan ümber ja
haaras Matsi rinnust kinni ning hüüdis käratama häälega: „ M i s sa minust tahtsid,
Mats? M e ! Miks sa mind selili kiskusid?" Selle juures raputas ta Matsi nii
kange wäega wasta maad, et Mats õtse hingetuks jäi. Aga juba tundis Jaan walusal hoopi seljas. -Jüri oli wälja karanud ja peksis Jaanile malgaga mööda selga.
Jaan jättis uimaseks raputatud Matsi maha, kargas nagu wälk üles, juba teisel silmapilgul walgatas malk J ü r i käest Jaani katte, ja,enne kui J ü r i arugi sai, oliwad
talle.hoobid tagasi. J ü r i pani nii ruttu läbi wõsa putkama, kui aga jalad andsiwad. Ka Mats oli toibunud, kargas üles ja katsus, et pagema sai.
Jaan oli kurjuse käest pääsnud. Ta ei hakanud mõlemaid kallaletikkujaid enam
taga ajama, waid läks kodu poole. Aga ta hing wärises. Mäherdune kurjus oli
see, mis tee ääres wälwas ja säärasel kombel kättemaksmist nõudis, et teeäärseks
rööwliks juba heitis! See oli ära arwamata! Kuda wõis inimene nii raskesti langeda! Ne^ed'oliwad Jaani mõtted, kuni ta kodu jõudis. —
Küla otsas isepaigal oli sauna-urtsik. See oli wana kole ja lagunud hagerik.
Katus oli katki, seinad ja uksed lohakil, aknad wiltu ja pimedad. Waewalt oli tunda,
et siin üks inimene asuda wõis.
Selles urtsikus elas üks wcma-moor. See oli salalik ja kole inimese - loom.
Ammust ajast elas ta selles onnis ja oli eemalt koguni teisest maakohast mitme aasta
eest siia tulnud. Küla-rahwas hüüdis teda „nõia-mooriks." Teda kardeti külas nagu
tuld, sest et arwati teda sortsilane olewat. Wana-moor, nimega Kärt, oli ka terawa
keelega. Koik kartsiwad seda keelt, sest kelle üle see külas jahwatama hakkas, selle
külge hääd karwa ei jäänud. Wcma-moor pidas ka kaardi-pcmija ametit, mis weel
rohkem hirmu küla naestele ja neidudele tegi.
Kui see wcma-moor karguga mööda küla tänawat komberdas, siis jooksiwad kõik
küla lapsed eest ära, ja kui ta mõne noore tüdruku poole kargu otsaga näitas, siis
wõdises selle süda nagu hcmwa-leht. Üksnes perenaesed julgesiwad temaga juttu
ajada, ja mehed ei hoolinud tast suuremat ühtigi.
Ühel päewal istus wcma-moor Kärt oma onni ukse ees ja soendas end päewa
paistel. Siis astus korraga Sambla Jüri tema juurde ja ütles: „Tere, wana Kärt."
Wana-moor waatas üles, ja ta nagu tõmbas end pilkawalt kortsu, uiug suu
läks hirwakile. Kcirisewal häälel ütles ta: „Tere tere! Ähci, Sambla rikka peremehe
poeg tuleb wana Kärdnkese juurde! See peab ometi asi olema! Räägi aga ruttu
ära, pojus, ega sa muidu ei tulnud."
„Asi oli mul küll, miks ma tulin," ütles J ü r i , „agll ega ta nii suur ole, kui
ehk arwad. Kuule, Kärt! Ütle, kas sul on himu kaks kümmend kopikut raha teenida?"
„>chllhä!" naeris wcma-moor, „Miks ei ole! Kaks kümmend kopikut ou ka raha,
kui teda ou. ntle aga ära, mis sa minult soowid!"
„OH see on kogum wäike asi," ütles J ü r i teisele poole waadates. , M s ole
tõsi, täna,on laupäew ja homme pühapäew?"
M a a t a mul meest," itsitas wana-moor, „ei tea enam päewade arwu. Muidugi on täna laupäew ja homme pühapäew. Aga ütle ometi kord asi ära!"
- M i n e sina esmapäew. ehk teisipäew Kopli talusse," ütles Jüri.
, M i s ma sinna pean mjnema ja, sääl tegema?^ küsis wana-moor.
^
„ Sääl ütle Kopli peremehele perenaese ja Maie kuuldes, et metsawahi Jaanil
on Tagametsa külas pruut, kellega ta kokku elab; kas mõistad?" õpetas J ü r i , ja ta
'Hlmlld^aiwKd-inechu karwa.
>
/'
^ l ' „ Ä M i i , kas ei muud, midagi?^ küsis wana-moor.
' "
(Järgneb.)
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Luis de Eanwens.
Portugali maa on mõndagi suurt meest euesest wälja kaswatanud: Et ueist
eestlastele wähe küll on jutustatud, siis pcmeme täna wähemalt ühe siin lugejatele
ette, see on Luis de Camoens (ütle: luiis de kcunoonsh), Portugali man kõige suuremaks peetud luuletaja.
Luis de Camoeus on sündinud aastal 1524 pärast Krismse sündimist. Tema
sünnikoht oli Portugali päälinn Lissabon. Tema wanemad oliwad küll Portugali
wana mõismku-sugu, aga waesed inimesed, kellele igapäewane leib õige palju muret
tegi. Luis de Camoeus': uoorest põlwest on puudulikud sõnumid meie ajani ulatanud. Seda teame, et ta Coimbra linnas oli ülikoolis olnud ja juba sääl hulga
ilusaid luuletusi loonud.
Pärast pööras ta jälle Lissabonisse tagast. S i i n õppis ta ühte kuninga kojaueitfit nimega Catharina de Armide tundma ning hakkas teda kangesti armastama.
Neitsi oli rikkast ja suurest sugust, ja kuningas ei sallinud, et waene Luis de Camoeus oma silmad nii kõrgele tõstis. Kuninga wali käsk ajas Camoens Lissabonist
kaugele ära. Selle läbi läks luuletaja elu hirmus raskeks. Läbisaamine oli waene.
Maha jäetud oli ta kõikidest. Sõpru ega kaitsjaid ei olnud temal. Aga üksgi puudus ega waew ei jaksanud Camoen'i kallimeelist iseloomu murda. Tema süda jäi tubliks
uing auusaks. Kõige armsamates luuletustes kaebas ta selle üle, kuda ta oli pidanud
armsamast lahkuma.
Isamaa-armastus ja waesus ajasiwad teda wiimaks teenistust otsima. Ta heitis priitnhtlikult wäeteenistusesse. Wägi saadeti Marokko rööwliriigi wasta. Gibraltari merekitsuse juures tuli suur lahiug merel. Luis de Camoens sõdis nagu lõwi.
Üks püssikuul waenlaste laewalt wiis tema paremapoo^se silma pääst wälja, ja ta
jäigi ühe silmaga.
Õnne ja kuulsust otsides wõttis ta nõuuks kaugele maale minna. Seda ta ka
tegi. Ta läks aastal 1553 Indiasse, kus Portugali! tol ajal suured asumaad oliwad. Teel oli suur maru, mis sõjalaewad merepõhja mattis, uks ainuke wäike
laew pääsis hädast, ja Luis de Camoens temaga. Goa linna jõudis see laew hädaga. S i i n heitis Camoens warsti asekuninga teenistusesse ja läks kohe aasialaste
wasta sõtta. Warsti Pärast seda wiis teda mere-teekond Punasele merele, kus ta Arabia mererööwlitega wõitles. Üle talwe elas ta tühjal Soloiora saarel: <. . .-,, ,^ .
Kui ta aastal 1556 jälle Goa linna jõudis, oli tal see julgus ühes pilkamisekirjas, mille päälkiri oli «DiLparawg n a Iriäia» see on „hullused I n d i a s " Portu-

._,.. 18

—

gllli asumaade korratumat walitsust õige tublisti sugeda. See tegi, et asekuningas
teda Makao linna ära saatis nuhtluseks. Ta ei tohtinud enam asekuninga ligidal
olla. Muist Makaos, muist Malakka poolsaarel ja M o l u M saartel elades kandis
ta kolm aastat kõige suuremat wiletsust ja puudust. Ainuke asi, mis teda trööstis,
oli tema kirjatöö. Imelik on, et Portugali suurem ja ilusam kirjatöö just siin lühjal
metsinimeste maal Luis de Camoens'i sulest sündis. See kirjatöö oli «03 1^812,äs8» (lusiadid), milles kuumawal südamel ja lõkkewal waimustusel portugalialaste
wagewaid tegusid kiideti.
Wiimaks, kui jälle uus asekuningas tuli, sai Camoens luba esiti Makaosse
tagasi tulla, ja temale anti ka wäike amet, mis teda häda waewalt üles pidas. Makaos lõpetas ta ta oma suure wägilaulu. Alles aastal 1561 jõudis ta jälle Goa
linna tagasi — pärast seda, kui laew, millel ta sõitis, oli hukka läinud ja tema
imelikult pääsnud. Goas paudi ta peagi koguni wangitorni, sest et temale süüks
anti, ta olnud raha warastanud. Peaaegu pidi ta sellest süüst lahti mõistetama,
kui korraga üks wõlapärija tuli ja, et Camoens muidugi teada maksta ei jõudnud,
teda kaua weel wangitornis kinni pidas. Alles asekuningas ise päästis teda sellest
w ängistusest.
Aastal 1569, see on siis alles 16 aasta pärast, jõudis tn pika reisi järele jälle
Europasse Lissaboni linna, waene ja wilets, kui keegi iganes olla wõib. Siisgi läks
tal korda oma suure lugulaulule trükkija leida. Laul oli noorele kuningale Sebastianile pühendatud ja oli ka tõesti kuninga meele järele. Kuningas andis selle oma
tänu täheks luuletajale aastas 25 taalrit (umbes niisama palju rubla) pensioni.
Muidugi ei wõi :kii wähesest summast keegi aasta otsa elada. Luis de Camoens elas
selle pärast ka otse nagu kerjaja. Ka Portugali riigile tuliwad wäga rasked alanduse ja häbi ajad, ning see kurwastas isamaa sõpra Camoens'i ka sügawasti. Ta
suri ühes haigemajas Lissaboni linnas kõige suuremas waesuses ja kurwastusc- aastal
1579. Nõnda oli siis selle suure luuletaja elu algusest kuni lõpuni w »ene ja wilets.
Pärastesed põlwed on tema tööde suurust ja ilu tundnud ja on temale auupärjad
püha tunnistanud ning tema mälestuseks auusambad ja mälestuskujud ehitanud.
Oleks Camoens'il terwel eluajal niigi palju olnud, kui üks ainuke mälestuse-kuju
maksis, siis oleks tal ometi leibagi hammustada olnud.
Luis de Camoens on tõesti suur luuletaja olnud. N i i hästi tema salmikud,
kui tema suur lugulaul on meistritööd. Tema tundeluuletused on wäga mitmesugused Italia ja Hispania falmimõõtudes loodud ilusad mõtteawaldused. Nende seas on
300 sonetti, mis kõige ilusamate sekka ilmas tulewad arioata. Piiale selle on sadade
kaupa muid ilusaid laulusid.
Lugulaulus «Os IiU8iaä68» (lusiadid, see on Lususe pojad — Lusus arwatakse Lusitanill maakonna esi-isa olewat) suures luuletuses jutustab Camoens, kuda
Vasco de Gmnu ümber Afrika maa lõuneotsa purjetades Aasiasse India maale
jõudis ja saal Portugali walitsust põhjendas. Luuletusel on 10 osa. Selles kõneleb
luuletaja ka muud Portugali ajalugu ja kuulutab oma isamaalaste tegusid ette, mis neil
sõdades India maal teha tarwis. Suur luuletus on tõelise waimustuse sünnitus,
täis elu ja wõimu. Tema wäärtus ei ole aga mitte nii suur tema kunstlise kokkupanemise pärast kui just selle pärast, et ta üksikud osad ära ütlemata ilusad on.
Iseäranis täis luulelist wäge on maailmamere muutmise ja hülgamise kirjeldused.
Camoens oskab sõnadega paremini maalida kui mõni maalmeister pinsliga, ja tema
kirjatööd saab maailm lugema kuni ta seisab. — M i l l a l mõnda tema luuletust ka
Eesti keeles leidma saame, ei tea küll weel ütelda.
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Kaks noort meest.
(Uudisjutt.)
(Järg).

„Mõistcm küll, sina wõrukael," Misias wana-moor. „Aga ütle mulle, Jüri,
kas see ka tõesti tõsi on."
„ Muidugi on tõsi," käritas Jüri. „Mõtle minu pärast, mis tahad, ütle aga!"
„Häll küll, ma lähen ja ütleu," wastas wana-moor. „Aga ütle mulle ka,
miks ma nii pean seda tegema ja kõnelema."
„See ei ole sinu asi, waid on minu saladus," ütles Jüri. „Tee aga nõnda,
nagu ma olen ütelnud, aga pea sõna! Jää terweks," Jüri läks oma teed, ja wanamoor jäi ümisedes onni ette istuma.
—
Jüri läks metsa poolt küljest küla kodu poole, nagu see tema wiis oli.
Kodu teel, kui Jüri just mõtetes üle karjamaa pikkamisi sammul koiwas, tuli
ta tähele panemata ühe sauna ligi, mis karjamaal seisis. Jüri tõstis korraga silmad
üles jn pööras äkisti siis teisele poole minema. Oli nagu ei oleks ta selle sauna
ligi minna tahtnud. Ta hakkas rutemini kodu poole sammuma. Aga korraga tuli
üks ilus aga kahwatu tüdruk põõsa tagast wälja ning seadis end Jüri ette. Tütarlapse silmast paistis kõige suurem kurwastus wälja. Tema ilusad paled oliwad lahjaks läinud. Suu ümber oli kibe joon. Lahkus ja naeratus oli juba sellest kurwast
näost ammugi kadunud. Et Jüri teda esiti ei märganud, siis astus ta Jüri tee
pääle ette ja waatas terawasti ta õtsa.
Jüri märkas nüüd alles teda ja ütles: „AH sina oled siin, T i i u ! Mis tarwis?"
„Wõi nüüd küsid minult, mis tarwis!" ütles tüdruk noomides, surnu kombel
kurw. „ I ü r i , J ü r i ! Üheksa kuu eest ei küsinud sa mitte ,mis tarwisa Kas mäletad
weel, mis sa siis minule ütlesid?"
Jüri oli ka rahwaks löönud. Ta ümises midagi enese ette, millest aru ei
saadud. Tiiu sõnad ei olnud talle meele järele.
„ I a h , " ütles tütarlaps noomides edasi. „Nheksa kuu eest lubasid sa mind enesele naeseks wõtta. Sa tulid sagedasti minu juurde. Sa maalisid mulle kõiksugused
ilusaid unenägusid ette. Sa petsid mind wäest sauniku tütart. Parast hakkasid sa
ikka harwemini meile käima. Nüüd on juba kolm kuud mööda, kus sa euam oma
nägu ei ole uäidanud. Kus on sinu lubamised jäänud, Jüri?"
Jüri hoidis silmad maas. Wiimaks ütles ta: „Tiiu, mina tahtsin küll oma
lubanust pidada, aga mu isa ei lasknud sellest kõneledagi, ja seda wiisi on see
tnlnud, et — "
„Wõi n i i , J ü r i ! " ütles Tiiu weel kurwemalt. „Siis ütlesid sa hoopis teist
wiisi, km sa meile tulid l Siis arwasid sa, et isa kõik teeb, mis sina tahad. Sa
lubasid kõik teha, et miua õnnelikuks saan. Nüüd olen ma õnnetul Minu usalduse
palk ei ole muud kui murtud süda. Sina oled mind maha jätnud. Mina ei olnud
sulle muud midagi kui mängukanniks. Kui sa minuga olid mänginud, siis läksid sa
oma teed. Sa olid minust ära tüdinenud. Minul ei olnud sulle midagi kaasa tuua.
Selle pärast unustasid sa mind ära. Oleksin ma rikas tüdruk olnud, küll sa siis
oleksid minuga teist wiisi ümber käinud. Siis oleksid sa teha mõistnud, et su wanemad mind oleksiwad wõtta lubauud."
„Aga mis ma pidin tegema?" ütles Jüri. „Mma ei wõinud oma isa mõtet
muuta. Tema tahtmine oli kõwa ja wali."
„OH J ü r i , J ü r i ! " oigas waene tüdruk. „ Wiiks tulid sa minu juurde? Miks
ei jäänud sa minust eemale, kui ma ütlesin, et ega sest midagi ei saa? Sa oled
minu auu ära wõtnud. Sa oled mind häbisse lükanud. Ma uskusin sind, ja sirm
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tegid mind õnnetuks. Minu waesed wanemad on wiletsuse ja kurwastuse sisse lükatud, et nende ainus tütar, nende silmatera, T i i u , on langenud! Oh ma waene I M i s
nüüd minust saab!"
„Ole nüüd wähe rahulisem!" ütles Jüri wahele. „Asi on kord n i i . "
„Kust ma rahu wõtau!" hüüdis tüdruk. „Sina oled mu rahu ära wõtnud.
Oh Jüri, Jüri I M i s oled sa teinud?! Tule jälle minu juurde tagasi! Tule ütle
mulle, et sa miuu tahad olla, et sa mind maha ei j ä t a ! " Tütarlapse silmad waatasiwad hellasti J ü r i õtsa.
Aga Jüri ütles - „ I ä ä nüüd rahule, Tiiu l Teine kord räägime sellest. Nüüd
pean kodn minema. Jumalaga I"
„Teine kord I" nuttis Tiiu. „Teine kord! M i l l a l teine kord?" Ta heitis maha
murule kummuli ja hakkas suure häälega nutma, et kiwid oleksiwad halastama pidanud.
Kogemata juhtumine on tihti elus nii wäga imelik ning mõjub sääl, kus inimene ise seda ei arwagi. Jüri oli enese meelest wäga kawalasti kõik seadnud, et
keegi ei pidanud sellest kuulda saama, mis tema Jaanile tegi. Kõigest üks ainus
awitajll oli tal olnud, kui ta metsas Jaani kallale tikkus, ja kui ta wana moori
juurde läks, ei olnud keegi tema kaasas olnud. Siisgi oli see juhtunud, et ka teised
inimesed seda oliwad näinud. Kaks külapoissi oliwad see kord metsas olnud ja mõni
kümmekond sammu eemalt läbi harwa wõsu kõik näinud, mis metsas sündis ja et
J ü r i oli ühe hulkujaga Jaani peksta tahtnud. Nad oliwad Jaanile appi tulla tahtnud, aga enne kui nad läbi wõsu ligi jõudsiwad, oli asi mööda. Kallalekippujad
jooksiwad ühele ja Jaan läks teisele see on kodu poole selt kohalt ära.
Aga kogemata juhtumine tahtis weel enam. Needsamad kaks poissi läksiwad
just selsamal silmapilgul Kärdi wana-moori sanna kõrwalt mööda, kui J ü r i oli wanamoorile ütelnud: „ütle Kopli peremehele perenaese ja Maie kuuldes, et metsawahi
Jaanil on Tagametsa külas pruut, kellega ta kokku elab." Selle läbi oliwad mõlemad poisid kogemata ja wastu tahtmist kõik näinud ja kuulnud, mis J ü r i Jaani
wasta oli ette wõtnud. Nad läksiwad warsti metsawahile ja rääkisiwad Jaanile enne
kui Jüri aimasgi ära, et nad näinud, kuda J ü r i hulkujaga tema kallale tikknuo, ja
kuulnud, kuda J ü r i wana-moorile oli otse kasu audnud Jaani auu ja hääd nime
teotada. Aga Jaan ei pannud sellest esiotsa midagi tähele, waid jättis asja nõndasama, ehk küll poisid Jaanile nõuu andsiwad J ü r i üle kohtus kaebata ja ise tunnistajad olla lubasiwad.
Pühapäew tuli katte. I l m oli ilus, ja kewadene päike paistis heledasti. Pärast lõunat seadis Sambla talu peremees Jaak sammud Kopli pere poole minema.
Ta jõudis peagi sinna. Kopli rahwas tegi suured silmad, kui Sambla peremees sinna
tuli. Poisid ja tüdrukud sosistasiwad: „Küll see ikka midagi tähendab, et Sambla
peremees meile on tulnud!" Koik murdsiwad päid, mis asi see küll wõiks olla. T i i nast tüdruk ütles: „Aga ehk ta tuleb kosja!" Aga Kaiest tüdruk wastas: M i s sa
juttu a'lld! Meie peretütar M a i ei salli Sambla Jürid silma ots s. Ei see küll ole,
wist on mõni teine kõrwaline asi."
M a i seisis ise kõrwal, nägu kurblik ja tõsine. Ta ei teadnud küll midagi sellest, mis tulemas oli, aga ta süda oli nii raske ja rahutu, et üsna lõhkeda tahtis.
Ka see rõhus tema südant, et ta ei julgenud wanematele tunnistada, et ta juba salaja Jaani pruudiks oli saanud.
Kopli peremees kutsus Sambla Jaagu taha kambrisse. „ K ü l l see on tähtjas
asi wist, mis Sambla peremeest on täna meie poolde tulema saatnud?" ütles nüüd
majaisa, kuna ka perenaene oli ligi astunud.
„Ega ma nüüd küll asjata tulnud," ütles Jaak. „Kes teab, mis sest saab."
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„Noh, eks ütelge aga südame päält ära, ega ta paha wõi olla," ütles Kopli
Mihkel.
„Eks ma ikke ütle küll," ütles Jaak, „on säherdune õrn imelik asi, ei tea kuda
teda waja ütelda. Waadake naabri-rahwas, Teil on tütar ja minul poeg. Teil on
nodi natukest, minul ka. M i s ma sest pikka juttu teen wõi seda wiisi räägin, nagu kass
palawa pudru ümber käib, ütlen parem otsekohe ära: Teie Marist ja minu Jürist
wõiks wäga hästi paar saada. Nad sünniwad mõlemad küllalt kokku. M e i l on ka
mini tarwis. W'a teine pool ja mina oleme wanaks saanud. Jumal seda teab, kui
-kaua elame; koht jääb siis muidugi pojale pärida. Noh, naabri-rahwas, mis arwate

sest asjast!?"
Kopli peremees jäi enne mõtlema, siis kostis ta wiimaks: „Noh, mis sest arwata! Ei muud, kui asi on mõnus. M i n u poolt ei ole selle wastu midagi ütlemist.
M i s sina mõtled sellest asjast?" küsis ta end oma naese poole pöörates.
„OH Jumaluke, mis mn wõin arwata," wastas perenaene. „ K u i sina sellega
rahul oled, ega minagi taha siis wasta rääkida. Aga ehk sa küsid Maie enese käest
ka, mis ta arwab."
Kopli peremees kutsus nüüd oma tütre kambrisse, kuna Sambla peremees kuue
taskust pudeli puuast marjawiina wälja tõmbas ja Kopli perenaesele pakkus, kes ka
tilgakese wõttis ja siis pudeli mehele andis."
Kopli Mihkel pani pudeli suu äärde; wõttis klõnksu ja ütles siis tütrele Maiele:
,„Kas tead ka, M a i , mis wiin see on, mis me siin joome?"
„Kust mina seda wõin teäda, i s a l " wastas M a i silmi maha lüües.
„Noh siis Aia ütlen sulle ära," nimetas isa. „See on sinu kosjawiin: Sambla
peremees tahab sind oma pojale Jürile noorikuks. M i n a ja ema oleme sind muidugi
hääl meelel Jürile lubanud, sest ega paremat peidmeest ei olegi ega wõi ka soowida.
'Muidugi on ka sinul hää meel, wõta ja rüüpll kosjawiinci. Sina oled ju täna
õnnelaps."
M a i kähwatas walgeks nagu surnu ja taganes sammu tagasi, nagu e: oleks
.teda jalad kanda tahtnud. „Teie, isa ja ema, olete mind juba Jürile lubanud? Kas
m i i ? " ütles ta kogeldades.
„ N o muidugi," ütles isa. „Ega see teisiti wõinudgi olla."
„Aga mina ei taha J ü r i d , " ütles nüüd M a i waljusti wasta.
„ Ä r a nüüd siin hakka nalja tegema, M a i , " ütles isa.
„Aga isa, mina ei tee mitte nalja, see on päris tõsine asi." Noore neiu nägu
tõmbas end kibedalt kokku, ja silm oli nagu munakoor walgeks läinud.
„ M a tean küll," ütles Sambla peremees wahele, „Teie tütar tahab enuemini
metsawahi Jaani, aga noh, kui ta minu pojaga kokku on pandud, küll nad ilusasti
läbi saawad."
„No muidugi, muidugi," ütles Kopli peremees, „ega noored inimesed ise tea,
mis teewad, nemad ei ole weel nii targad, meie wanemad teame seda paremini. Jätame selle asja täna seisma, küll teme kord kosjad kokku saame." Seda ütles Kopli
.peremees selle kartuse pärast, et ehk M a i weel pahemaid sõnu J ü r i üle ütleb ja sedawiisi asja koguni ära rikub.
Sambla peremees tõusis üles ja jättis Jumalaga.
„Ärge pange pahaks ühtigi," ütles Kopli peremees, kui Sambla Jaak ukse
juurde astus. „Meie lastest saab muidugi paar. See on minu meele pärast, ja küll
M a i tänab ka wiimaks, kui asi korras."
„ M i n a loodan seda ka," ütles Sambla Jaak ning astus uksest wälja.
Kopli peremees waatas tüki aega waljusti oma tütre õtsa, siis ütles ta kurjalt:
, „ M i s temp see,siis on, et juba külas räägitakse, nagu teeksid sina kosja ja armas'
üuse kaupa metsawahi Jaaniga?"
(Järgneb.)
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Wiwli-kunfinik.
Wene keeast J . A.

Weltmann.

Nowembri kuu oli käes. Peterburis, ühes kehwas majaounikeses, mida raswaküünla otsake walgustas, istus wäga kehwades riietes noor mees. Ta kahwatanud kena
nagu oli musta, pika siidi sarnaste juuste raamiga ümber piiratud. Enne aegu kahwatanud nägu tunnistas suurt hüda ja wiletsust
Noor- mehe ees laual oli wiiul ja wibu. Waewase! noodilaual oliwad mõned
noodid. Noor, mees istus samba-kujuna ja waatas kurwastusega enese ette maha.
Tuul liigutas paberisid, mis klaasi asemel aknas oliwad. Sääl tungis wiimaks kü!m
tuulehoog tuppa ja kuFtutas ka wiimasegi küüulaotsakese ära. See äratas noort meest
mõtetest. Ta õerus käega nägu, uagu tahaks ta enesest kurwad mõtted eemale ajada,
tõusis toolilt üles ja hakkas toas edasi tagasi käima.
„IZsand Jumal I" sosistasiwad tema huuled, „päasta mind wiletsusest!"
Noor mees pööras oma silmad selle kuju pääle, kes terwe maailma oma werega
patust lunastas. Õnnistegija kuju waatas kurwa armastuse- ja lahkusega paluja
pääle, ja tema huuled oleks nagu ütelda tahtnud: „ooda ja looda!" —
Wiiuli-kunstnik hakkas jälle toas edasi tagasi käima. Rahutu, rutuliste sammudega astus ta kapi ette ja hakkas sääl sorima. Riiulid oliwad aga tühjad. Sääl
ei olnud ka leiwniwakestgi leida. Tema koht oli wäga tühi, nälja krambid tegiwad
talle snurt walu. — Selle Piiale langes ta põlwili maha ja hakkas paluma: „Issand
mu Jumal, päästa mind! Ära lase mind mitte nälga surra! Sa andsid mnlle waimuandeid, süütasid püha tnle minu südames — aga mis aitab see nüüd — wõta
see kõik tagasi, za anna mulle selle eest leiba. Nüüd suren mina tõesti nälga . . .
Mina tahan süüa . . . . Jumal, Sina oled kõige wägewam ja lõpmata armuline,
— täida mu palwet — mn Palnn S i n d ! Wõta minnlt kunstniku auded, mina tahan
muu tööline olla. Koik tahan ma alla — aga päästa mind — "
Kui ta palwet lõpetas, läks korraga nrtsikn uks lahti. Noor mees Pööras ümber
ja ehmatas. Wanadlane mustas riides naesterahwas seifis tema ees, nagn tules
hiilgawa näoga. Naesterahwas tuli nooremehe ligemale ja pakkus talle tükki leiba.
Noor mees wõttis ahnesti leiwa wastu, aga ei hakanud sööma.
Ta waatas ehmatuse- ja uudishimuga tundmata naesterahwa pääle. See sirutas oma käe wälja ja tahtis wiiulit wibuga enesele wõtta. —
„ M k s wõtad Sa selle?" küsis wiiuli-kunstnik ehmatusega. „See on minu kõige parem sõber. M u l ei ole muud kedagi. . . Üksipäini olen maailmas, jn minu
ainus, ja armas sõber on see wiiul . . . ."
Naesterahwas pani wiiuli tagasi ja sirutas käe leiwa järele. Noor mees sai asjaloost aru. Tema palwe on kuuldud. Talle antakse leiba ja wõetakse wiiul . . .
„Oota. oota weel weidikeue, lase mind weel kord tema pääl mängida. Lnba
mulle oma wiimast laulu laulda . . . ."
Naesterahwas lubas pääd nikutades. —
Noor mees wõttis wiiuli ja hakkas mängima. Aga — oh imet I Wiinli keeltest
tuli ainult külm mürisew hääl. Koik tema katse oli asjata. Jah, temas oli kunsti
tuli kustunud ! Wärin käis tema kehast l ä b i : Kurblik ahastus tuli tema näole, krambid tõmbasiwad tema huuled wiltu.
„ E i taha," hüüdis tema leiwa tükki naesterahwa jalgade ette wisates . . . . .,
See tõstis põrandalt leiwa üles ja jäi wagusi seisma: —
Kunstnik wõttis nüüd jälle wiiuli, mäng's, jah — oh imet! need oliwad ju
jälle tema endised imekenad hääled! Esiti mängis ta kurwe lugusid, siis südame.
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igatsusi, wiimaks aga oli tema mäng palwe Sellele, kelle tahtmata inimese pääst üksgi
karw ei lange
Naesterahwa pää langes rinnale, tema nuttis, temaga ühes näitasiwad aga ka
lumised toaseinad nutma . . . W i i u l waiknes, wibn langes käest, ja kunstnik waatas
põlgtusega leiwa pääle. — Naesterahwas kadus ära
Jällegi oli kunstnik üksi. Tema waatas ümber — oli see, kõik sündinud lugu
wõi muidu wiirastus? Tema mõtted läksiwad segaseks . . . ja teda piinas suure waluga kange nälg
„ I a h I see oli kõik ilmsi olnud! Waim oli ja kadus . . . . Kas on see siis
enne surma sonimine I ? . . . Kas tuleb siis surm tõesti nii ruttu . . . . . Emakene,
kus oled sina? I l m u , ja anna hääd õpetust. Mina ei mõistnud elada. Õpeta siis
siis mind ehk surema — "
Nagu unes luuletas tema:
„ I l m u , ilmu, kallis emakene,
I l m u mulle silmapilguksgi,
Terwe elu elasin Sinu armastuseta,
Sa ohwerdnsid kõik elu teistele.
Oh ilmu, waata mu rasket ahastust, nälga.

Jah tõest' sina üksi — sina üksi wõid
Seda mõista ja kaasa tunda!
M a laulan sulle wiimast
Oma wiimast kurwa l a u l u !
Tema hääl waikis. Õnnetu wiiuli - kunstnik nõrkes. Ta langes suure kisaga
maha, tema keha ja koht hakkas walust ja krmpidest end kortsu tõmbama. Nälg rõhus
teda wägewa käega! . . . . Ta jäi wagusamaks
Korraga: Imeselgus! —
Rõõmuga waatas surija oma onnikese nurka. Suure walgusega tuli ammu
-surnud emn tema juurde . . . Ta wõttis poja käte pääle ja lendas temaga taewa
poole, kõrgele, ja ikka kõrgemale
Hommiku leiti waene wiiuli kunstnik surnult . . . Ta suri oma kallist wiiulit
t u i aiuukcst sõpra kaisutades! . . . .

Eestlaste rahwalaulu st.
„Laulu ja mängu lehes" kirjutas —ise— kord lühedalt Eesti rahwa - hymnuse
^rahwa-laulu) üle ja soowis, et ka eestlcred endale rahwalaulu muretseksiwad, nagu
see teistel rahwastel ou, nimelt: wenelastel keisrilaul „ I u m a l Keisrit kaitse S a ! " ,
soomlastel: „ O i maanime Suomeu synnyin-maa," sakslastel „Waht Rheini jõel"
(Die Wacht am Rhein) jne. Et selle —ise— kirja üle midagi ei ole kirjutatud ega
seda küsimust päewakorraa toodud, siis leidku ta siin pisut seletust, M e i l eestlastel
ei ole küll üht üleüldist rahwalaulu olemas. Laulud, mis rahwas häämeelega laulab,
on enamasti teiste rahwaste omad ja palju algupäralisi laulusid ei ole rahwalauluks
sündsad. N i i on „ M u isamaa mu õnn ja rõõm" Soome rahwalani, „ S i n d surmani"
niisama Soome rahwa°wiis, „Minge üles mägedele" sõnad Saksakeelest (Auf die
Höhen lah uns steigen) tõlgitud; wiis ou küll algupäraline. N i i ei ole ühtegi sündsat
laulu, mis rahwalauluks wõiks saada. M i n u l oli kord auu ühe kuulsama Eesti häälestajaga selle asja kohta kõneleda, ja see soowis kahte asja selles küsimuses: 1) Hääletagu kõik Eesti osawamad hääletajad wõisteldes (konkureerides) uut rahwalaulu, ja
mis kõige ilusam saab, jäägu makswaks. Niisama peawad siis ta luuletajad sõnadega
tegema. 2) Wõetagu laul „Isamaa i l u hoieldes," mille sõnad „Kalewipojast" ja
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seega r a h w a s u u a d on, rahwalauluks. Wiis on täitsa algupäraline ja kena (K. A..
Hermanni loodud). Ta on ka igale poole rahwa suusse tuugiund. Häälestaja tä.>
hendas weel, et rahwalauluks mitte armastuse-, looduse-, hommiku» ega õhtu-laulud
ei kõlba, waid isamaa-, priiuse- wõi rahwaelu-laulud, — See küsimus on tõe poolest
wäga tahtjas, ja sellest on kahju, et ta tähelepanemata on jäänud ja ei ajakirjanduses
ega rahwa seas läbikõnelemist ega nõuupidamist ei ole sünnitanud. See on tunnismärgiks hää asja edenemise wisaduse üle. Selle pärast soowiu, et Eesti rahwalaulu
küsimus kord otsusele jõuaks. Kui ajakirjandus sellest häält teeb, siis mõjub see ka
rahwa sekka. Lõpetan lootusega, et see sünnib.
^s. Nncllll.

Lühike muusika ajalugu.
(Järg.)
C h r i s t o p h W i l l i b a l d R i t t e r v o n G l u c k oli Saksa maal see mees,
kes I t a l i a muusika wõimuse murdis ja selles mõttes elas, et Saksa muusik, mis tema
selle asemele pani, sügawam ja tuumakam on; selle läbi walmistas ta Mozartile teed.
Wõib küll olla, et Saksa muusik, mis Gluck põhjendas, mõnest poolest sügawam jn
tuumakam on, aga see on ka tõsi, et i l u h e l i ja k e n a d u s I t a l i a muusikal suurem oli ja on, ja et see oma jagu Gluck'i kohta sünnib, ei wõi keegi salata. Gluck
oli küll suur muusikamees, aga nii suurt ilu tema muusikal ei olnud kui I t a l i a meistrite
omal. Kunsti juurest aga ei otsi meie mitte nii wäga tuumakust ja sügawust, kui ilu
ja kenadust; kes tuumakust jn sügawust, see on tõde, otsib, see mingu teaduse juurde
ja uurigu seda. Säält leiab tn tõde ja sügawast. Gluck sündis 2. juulil 1714 Wcidenwang'is Oberfalz'is, käis koolis Kommotau's ja läks pärast Praga ja aastal 1748
Wieni linna, kus ta kapellmeister oli. Siin oli see, kus ta muusikat hakkas muutma.
Põhjus oli see: Muusik sündigu sõnadega paremini ühte; kus sõnad haledad sääl olgu
muusik hale, kus sõnad rõõmsad sääl olgu ka muusik rõõmus jne. See mõte aga ei
olnud sugugi uus, waid oli seesama, mis Palestrina ja teised suured I t a l i a meistrid
oliwad ütelnud. Oma põhjusel komponeeris nüüd Gluck mittu lauleldust (ooperit) uii
«0i'pti6U8 ja Nuri6ies» 1762 esimest kord mängitud, «^lossts» 1767 e. k. mängitud.
Gluck arwas, et tema oma mõtteid muidu ei wõi tõeks leha, kui tal nutte tublid teatrit ja ja tublisid mängijaid ei oleks. Neid lootis ta Parisis saada ja läks siis ka Parisi
linna, kus ta „Iphigenia Tauris'es" Raeine põhjusmõttel Vnilly tehtud sõnadega
mängida laskis 1777. Prantslased heitsiwad tema poole, ja I t a l i a meister Pircini,
kes sääl elas, jäi alla. See tuli muidugi sellest, et Gluckil suuremad muusikalised
cmded oliwad ja mitte sellest, nagu oleks I t a l i a muusik ise sandem olnud.
^
(Järg tuleb.)

Seda ja teist.
P r a n t s u s e k o m p o n i s t S a i n t - S a t z n s oli waheajal 1890 aasta
algusel koguni — kadunud. Keegi ei teadnud, kus ta oli. Ta oli Parisist ära läinud ja nagu tina tuhka langenud. Märzi kuul olla teatus tulnud, et Saiut-ScMs
kaugel Atlandi mere Madeira wõi Teneriffa saarele käima ja enese terwist parandama
läinud. Aga et tema heliloojaline nimi ka sääl kaugel saarestikul igal pool tuutud
on, siis on ta enesele wõõra nime wõtnud, et rahulisti wõib terwist parandada.
A d e l i n a P a t t i warandus olla nüüd umbes 10 miljoni rubla wäärt suur.
Tema hääl olla ikka weel ilus. Amerika maal saab ta ikka weel umbes 7500
rubla iga kontserdi eest, mil ta laulab.
IMN0M20 I52LIW0W. — Z.LMI5, 28 U^N 189010M. Trüki tud K. A. Hrrwcmni kirjadega Tartus.,
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Mln ja miiM leht.
Kuukiri Eesti muusika edendamiseks.
Wastutaw toimetaja ja wäljaandja Dr. A . A . A e r m a n n .
I l m u b kuus korra.
A
Hind aastas kättesaatmisega 1 rubla, pooles aas»
tas 60 top. — Ise ära.tuua aastas 80 kop.;
pooles aastas 50 kop.
A

Tellimisi wõtab.,
iga raamatukauplus ja muusika«chenbllja wastu,
Toimetuse adresH te.llimise°, rahu^a.Muudele
kirjadele: „vr...S. W.'Hermaun,Achtus."

/'"^ ^,_^'^ ^^ j
Don Pedro Galderon de la Bavea. ^ ^ F
Imelik on suurte meeste elulugusid uurida ja tähele Pautsa. ^ M s t Auletajad ja
laulumehed, kelle üle parast uende surma terwe sugurahwas aasta-sadade ja -tuhandetegi jooksul uhke ou, kannatasiwad oma elu ajal räuka wiletsust ja waesust. Seda näeme
nimelt Portugali suurest luuletajast Luis de Camoens'ist ja oma jagu ka Dante Alighierist, I t a l i a kuulsamast kirjanikust. Seda armsam on lugeda, et mitte kõigi luuletajate käsi nii sandisti ei ole käinud. Hispania kõige suurem luuletaja Calderon de
la Varca on üks neist õnnelikkudest olnud, kelle käsi kaunis hästi käis. Muidugi ei
wõi salata, et sellel ka oma jagu Põhjust oli. Calderon oli kõrgest ja rikkast sugust.
Paneme tema elu siin lühedalt ette.
Don Pedro Calderon de la Barca, Hispania man suurem luuletaja ja tähtjas
kirjamees, on sündinud Madridi linnas aastal 1600 näärikuu 17. päewal uue kalendri
järele. Tema oli, uagu üteldud, rikkast wäga wanast mõisniku-sugust. Üheksandas
eluaastas läks ta ühte jesuitide kooli, ja kui ta oli selle läbi teinud, siis läks ta Salamanca ülikooli, kus jumalateadust, mõtteteadust ja õigusetundmist õppis. Juba koguni
noores põlwes märgati, et tal suur näitemängude ja tundeluulde loomise anne oli.
Aastal 1625 teenis ta soldatina Lombardei ja pärast Hollandi maal. Aastal 1635
suri suur Hispania luuletaja ja näitemängude juhataja Lopez de Vega. Selle mõju
ja auu sai nüüd Calderon enesele. Kuningas Philipp I V . , kes Madridi linna ligi
Buen Retiro's Hispania esimese kuningliku näitemängu maja ehitas ja näitemängu
kulud kandis, pani Calderoni otse ameti poolest luuletajaks ning andis talle kindla palga,
mis mitte wäike 'põlnud. Nüüd kirjutas Calderon, et lust näha, ja tema suur anne
awaldas end hiilgawalt.
Aastal 1651 astus Calderon ühte wagade wendade seltsi. Pärast sai koguni
kuninga kaplaniks (pihtiisaks) ja preestriks püha Peetruse seltsis. Ta suri wäga suure
auu sees ja rikkuses 25. mail 1681. See oli lühedalt Hispania suurema luuletaja
elukäik.
Waatame Calderoni tööde pääle, siis leiame, et ta wäga palju on kirjutanud
ja trükkida lasknud. Tema sünnitas lugemata hulga kiiduluuletusi, laulusid ja tundesalmisid, millest 122 tükki weel praegu järel on, siis weel 73 waimulikku naitlust. Loomu
poolest oliwad tema kirjatööd Hispania selle-aegse moodi jänle, aga tuuma poolest wäga
kõrgel ja kunstimõõdulisel järjel. Otse kui'kuningas walitseb ta keele, kirjawiisi, wõimu,
hoo, luulewäe, nalja üle^Iganes ei tule temal sõnast ega waimust puudus, et lust lugeda.
Sellegi pärast ei wõi salata, et. tal ka oma jagu wigasid o n : Iseäranis on see suu-
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reks puuduseks, et ta igal pool jumalasõnaga ja liig-wagadusega wälja tuleb, kus seda
ilmalikkudes asjades mitte tarwis ei oleks; ka on tema näitemängud lng palju täis
usklikka mõttemõistatusi ja uurimisi, ning ta pärastesed näitemängud on pea aina jutlused
ja waimulikud kirjatükid, mis enam taewas kui maa pääl wiibiwad. Inimese eluwiis
on tema näidates usk, truudus, auu, armastus, sõprus jne. Need omadused astuwad
ise otse kujudes lugeja ette, ja Calderon ei näita neid mitte, kuda neid elus peaks i l muma. Calderon peab auu kõrgemaks tui häid kombeid ja südame-häädust, mis muidugi ei wõi õige olla. Keel on wäga ilus ja wõimulas Calderoni kirjatöödes, aga
mõnikord loob ta liiga palju keerulisi sõnu, mis kirjatöö wäärtust ei ülenda. Nende
ja mõne muu puuduse Pärast ei wõi Calderoni alamaks arwata kui teiste rahwaste suuri
kirjanikkusid, waid ta õn üks kõige suurematest kirjameestest maailmas. E i ole wõimalik siin lühikeses Calderoni eluloos kudagi moodi tema kirjatööde tuuma lugejatele ette
panna. Ehk tuleb edespidi kord aeg, mil mõndagi Calderoni tööd ka Eesti keeles
trükki antakse.

Kaks noort meest.
(Uudisjutt.)
(Järg).
„Mina ei salga mitte," kostis M a i ikka weel kahwatu uagu lubjatud sein, „et
ma Jaani hääl meelel tahan saada ja et ma temale olengi end juba ära lubanud."
„Soo, wõi n i i ! " käratas isa. „ M a usun, et meil sinu wanematel ka enne
sõna ütelda on, kui sina end säärasele kirikurotile sülle wistad."
„Waene on ta küll, see on tõsi," ütles M a i , „aga kas siis raha ja wara üksi
maailmas õnne annab? Mina tahan teda enesele, armastan teda — "
„See'p see uue aja joru on!" nurises isa. ^Armastus, armastusi Kas armastus kellegi kohtu täis on teinud? Küll te siis, hakkate üks teist armastama, kui
kord koos elate!"
„Isa, see on küll hirmus wali, mis sina ütled," kostis tütar. „ S a oled mulle
rääkinud, et sinul ja emal kumbalgi midagi ei ole olnud, kui paari heitsite, ja nüüd
olete ometi jõuukad kohapidajad."
„ I a h , see oli koguni teine asi," ütles isa pahaselt. „ M e i l oli selle pärast ka nii
raske elu, et terwel eluajal murest wälja ei saanud. Kas meie sinule niisama rasket
elu peame soowima? Seda mina ei taha."
„Aga mina olen ju teie tütar," ütles M a i wasiralt oma eest seistes, „kut ka
Jaan rikas ei ole, wõtke teda oma lapseks wasta, toetage meid, et jõuame oma jalal
seista, Teil on ju seks jõudu, armsad wanemad I"
See sõna mõjus küll. Isa ei teadnud, mis ta esiti pidi ütlema. Aga see tegi teda
weel wihasemaks. Ta lõi rusikaga mööda lauda, mis kambris seisis, ja käratas siis:
„Kiriwase päralt! Sina tahad ikka targem olla, kui mina! Kas arwad enesel õigust
olewat minu waranduse üle midagi ütelda, sina nurjatu tüdruk!"
„Illtame nüüd järele sest rääkimast," ütles ema wahele. „ S a tead, Mihkel,
tohter ütles ju, et M a i ei pea wihaseks saama ega äritatud olema, sest et tal süda
wigane on."
See oli õige. Maiel oli tõesti südame-haigus. Tohter oli ütelnud, et sellest
wiga midagi ei ole, kui M a i ei wihasta ega ürituses ega meelepahandnses ei ole,
aga kui ta wihaseks saab ehk äritatud wõi pahane on, wõib sellest kõige suurem kahju
sündida, wõib ta ta surma saada. M a i oli sellest pahandusest nii roidunud ja haige,
et ta woodisse waarus ja nagu surnu sinna kummuli jäi.
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Sambla peremees läks Koplilt jälle kodu tagasi. Warsti tuli poeg J ü r i tema
juurde ja küsis täis põnewust ja uudishimu: „Noh, isa, mis sa Koplil kuulsid?"
„ M i s ma kuulsin!" ütles isa. „ I u s t hää asi ega sõnum see 'pole. Tüdruk ei
ei salli sind ju sugugi ega taha sind enesele meheks."
„Aga mis wanemad ütlesiwad?" küsis J ü r i põnewuses.
„Noh, mis nad ütlesiwad!" ütles isa endisel wiisil. „Eks nemad ole ikka küll sellega
rahul. Nemad waatawad, et peidmehel oma jagu nodi taskus on."
„Aga kas siis M a i mind sugugi wasta ei wõta?" küsis J ü r i .
„ E i wõta, kiriwase päralt," wastas isa jälle pahaselt. „See'p fee haak on. J ä i
tüdruk ju koguni haigeks, kui kosjast räägiti."
„ M i s oli wiimane otsus?" küsis J ü r i wälkuwal silmal ja punane.
„ E i muud ühti," wastas isa, „kui Kopli peremees tahab oma tütre nii kaugele
wiill, et ta sind wasta wõtab."
J ü r i lõi silmad maha. T a l oli nagu häbi, et Maie wanemad alles wagisi pidiwad Maie nii kaugele w,ima teda wastu wõtta. Ka t u l i talle waene nuttew sauna
T i i u meelde, keda ta kord oli lubanud naeseks wõtta ja kelle auu ta oli riisunud. Weel
ei teadnud ta, mis sellest kõik pidi saama.
Isa rääkis pahaselt edasi: „ S i n u l on enesel'ju suur süüd: Miks sa ei sobitanud Maiega paremini sõprust? Miks sa lasksid teise oma ette jõuda? Kõige wiimaks:
miks n lähe sa ise kosja? S i n a pead ju naese wõtma, mitte mina wana inimene.
See'p see o n ! "
See oli Jürile kõik sant kuulda. Ta wäüncis ja käänas end isa sõnade ajal, nagu
lfabaksiwad nooled ta pihta. Wiimaks ütles t a : „Hää küll, isa, ma lähen ise homme
Koplile kosja."
„ M i n e , mine, näh," ütles isa, fee on ka õige." —
Teisel päewal juba enne lõunat oli J ü r i teel Kopli talusse. Mitmed mõtted
käisiwad mehel pääst läbi. Südame-tunnistus hakkas teda raskesti waewama. Ta
pidi ju iseenese wastu tunnistama, et see mitte õige 'polnud, mis ta teha tahtis.
Ta ei teadnud isegi, miks ta Jaani nõnda wihkas, kes talle õieti midagi kurja
teinud ei olnud. Ka ütles talle seesthäal: „Wõta see neiu enesele naeseks, kelle auu sa
oled rikkunud! Temale oled sa seda ka lubanud. Jaa truuks oma lubadusele, küll
wanemad ka wiimaks järele annawad. Kui T i i u ka waene tüdruk on, siis saab ta
sulle seda parem ning armastawam abikaas olema."
Aga siis mõtles ta jälle, ja kibedus t u l i ta üle: „ I a a n on aga mulle häbi
teinud: kõik kiivamad Jaani häält ja ilusat laulu, kui ta koolimajas ja kirikus laulab,
mind ei kiida keegi ega pane tähele; päälegi tahab Jaan küla kõige rikkama neiu ära
nälbata, ja neiu ise tahab ka teda, mäest kiriku-rotti; wiimaks on ta mind ka raskesti
häbistanud ja talwel mind kõikide nähes lume-hcmge sisse wisanud, ja tõik arwawad
Jaani tugewamaks ja mehisemaks kui mind." Nõnda mõteldes läks J ü r i käsi rusikasse,
ja ta ütles süda tais iseenesele: „Seda ma talle ei j ä t a ! Ta peab mind korra tunda
saama!" Kiiremini sammus ta Kopli talu poole, silm täis wiha ja nägu kahwa. Nõnda
astus ta Kopli tuppa ja teretas natuke wärisewa häälega.
Kopli peremees ja perenaene wõtsiwad J ü r i wäga sõbralikult wasta, palusiwad
kambri ja pakkusiwad istet. Teadsiwad ju küll, miks rikas noor mees oli tulnud. Esiti
oli tükk aega waikus.
„Noh, kuda käsi käib?" küsis wiimaks Kopli peremees, et juttu teha.
„Kuda ta käib," ütles J ü r i wiiwitades; „tulin waatama, kas M a i weel ikka
haige o n ? "
„ E i ole M a i küll weel sängist wälja tulnud," ütles Kopli perenaene.
„Kahju küll," lisas J ü r i wahele. „Ega see ometi minu Pärast ole sündinud."
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, M ole wiga," ütles peremees, „küll Mai. saab jälle terweks. See haigus on
juba mõnikord enne ka temal olnud; wist südame hüda, nagu tohter ka ütleb."
„Teie wõite isegi arwata, miks ma tulin," ütles J ü r i , „aga et nüüd M a i haige
on, siis Peame A l l asja edasi lükkama."
,OH, asi on-gi juba õiendatud," ütles Kopli peremees. „Küll M a i kosjad wasta
wõtab. Meie paremat wäimeest soowida ei wõigi."
^Muidugi, muiducn," ütles ka perenaene wahele. „Tütarlapsed häbeuewad alati
säärases asjas. Küll asi hästi korda läheb, ärge kartke midagi."
„Ega teie wõigi palju teisiti teha," ütles nüüd J ü r i wälkuwal silmal wahele.
„Olen kuulnud, et,metsawahi Jaan ka teie tütart Maie saada tahab; aga kuda wõite
säärasele inimesele oma tütart anda: Jaan on waene nagu kunagi wabadiku rott,
pääle selle weel joodik ja kelm —"
Sõna jäi J ü r i suhu kinni, sest kõrwalisest kambrist kostis korraga korisew ja
raske hingetõmbamine. Aga et see peagi wait jäi, muud midagi kuulda ei olnud ja
ta peremees ja perenaene mitte tahakambri ei läinud, siis jahmatas J ü r i oma walejuttu edasi: „ I a jah. Jaan on wiimasel ajal joomise küüsi sattunud ja teeb kelmust
ka. Ega muud ei wõi ka temast arwata. Sellest mehest palju asja ei ole."
„See on ime," ütles perenaene wahele, „et ma sest midagi ei ole kuulnud.
Minule on alati üteldud, et Jaan karske ja kaine poiss olla."
„Wõib olla, et ta on enne olnud," waletas J ü r i edasi, „aga nüüd on ta esi»
mene joodik, wõrukael ja kelm. Ta ei joo aga siin ligemail kõrtsides, waid uidab
öösiti kaugel maal ümber."
Nõnda lobises J ü r i weel mõndagi ja tegi siis minekut.
Maie wanemad läksiwad mõlemad nüüd tahakambri waatama, mis haige M a i
teeb. Siin leidsiwad nad, et Maie silmad walgeks oliwad löönud ja ta wõõral pilgul nagu surnu nende õtsa waatas Aga warsti tuli endine waade jälle ta silmadesse tagast, ja ta waatas elawalt wanemate õtsa. Siis ütles t a : „ M i s see üleannetu J ü r i rääkis? Tema ütles, ^et metsawahi Jaan peab joodik ja kelm olema. Seda
ta waletab. See ei ole tõsi. Ärge uskuge teda, isa ja ema I Jaan on tubli ja kaine
mees. Mina tean seda."
„Ära nüüd un kindlasti midagi tõenda, mis sa ometi täiesti ei wõi teäda," ütles
isa. „Ega sina ole wõinud iga sammu walwata, mis Jaan on astunud."
„Aga ma tean, et Jaan seda ei ole teinud, mis J ü r i ütleb," hüüdis M a i äritatud wiisil. „ M a tean, et Jüri waletab ja teotab. Ta tahab Jaanile hukatust
saata."
„Ole üsna rahul'" waigistas nüüd ema tütart, kes ikka rahutumaks läks. „Sulle
wõib ehk sellest üritusest paha sündida. Jää selle pärast wagusi. Aeg annab selgust."
I i a ja ema läksiwad wälja talitama. M a i jäi tais rahutust ja südame-walu
sängi. Ta ei jõudnud seda kannatada, et tema armsama üle paha mõteldi.
J ü r i sammus waheajal kodu poole. Teel tuli talle päewawaras Mats wasta.
J ü r i l käis kohe tige mõte pääst läbi. „Kes pada palawaks tahab ajada, peab ühte
puhku puid alla panema, ja kes wastast maha rudjuda tahab, ei Pea järele jätma,"
ümises ta ise eneses ja hüüdis siis: „Mats ae, tule siia!"
Mats tuli ruttu ligemale ja jäi ootama, mis Jüri ütleb.
„Waata, Mats, meie nõuu metsawahi Jaanile naha pääle anda ei läinud
korda, selle pärast on waja uut nõuu otsida. Esiotsa tee seda, mis ma sulle ütlen,
siis saad minu käest mitu kümmend kopikut raha."
„ M i s siis pean tegema?" küsis Mats oodates.
„Mme Koplile," õpetas Jüri, „pane tähele, et peremees ja perenaene juhtuwad
kambris olema, siis astu sisse ja ütle nõnda: Metsawahi Jaan olla mõisast liha ja
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pärast õlut ja wiina keldrist warastanud, selle pärast pandakse ta torni kinni. Aga
ära ütle, et mina seda sulle ütlesin. Tee oma asi hästi."
Mats waatas kawalalt J ü r i õtsa ja ütles siis: „Tecm, tean ja lähen."
Ta läks oma teed otsekohe Kopli talu poole. Peagi oli ta sääl ning astus
ruppa. Iuhtusgi just nõnda, et peremees ja perenaene kahekesi kambris oliwad. Mats
astus kohe sisse, tegi õige armsa ja tõsise näu ning ütles : „Mõtelge ometi, mis mina
mõisas kuulsin: metsawahi Jaan on mõisast liha, õlut ja wiina keldrist warastanud
ja teda pandakse selle pärast puuri — "
„Ära waleta, sina häbemata poiss!" hüüdis korraga M a i tagakambrist suure
häälega karjatades, sest ta oli kõik kuulnud. „ S i n a teotad ja laimad ja ei tea isegi,
mis sa teed." Selle järele jäi kõik wagusaks.
Poisil enesel tuli selle järele ka hirm pääle ja tegi, et minema sai.
Kopli Mihkel ja tema naene istusiwad mõne silmapilgu ja waatasiwad üks tei''e
õtsa. Wiimaks ütles Mihkel: „Asi näib ikka tõsi olewat, et Jaan kelm on."
„ E i mina seda jõua uskuda," ütles perenaene. „ M i n a olen Jaanist alati arwanud, et ta tubli korrasiäraline töökas inimene on. Ka on Mats ise niisugune Jumala
päewa waras ja hulgus, ehk ajab tühja juttu."
„Aga meie peame ettewaatlikua olema," ütles peremees. „Ega meie wõi ometi
eneste ainust last mehele anda, kellel ei wara ega kes auus inimenegi ei ole."
Sellega oli asi esiti mööda. Aga M a i jäi nende rahutute sõnade läbi, mis ta
oli kuulnud, ikka enam haigeks ja oli nagu roisk sängis maas. Kui isa ja ema tema
sängi ette astusiwad, siis ehmatasiwad nad otse ära, kui oma tütre nägu nägiwad,
mis lühikese ajaga nii ära lõpnud ja sumukarwaliseks oli muutnud. Noor neitsi oli
enne juba õige haiglane olnud. Nüüd kuulis ta üht paha sõna teise järele selle noore
mehe üle, keda ta hing armatses. See tegi teda, nagu näha, koguni õtsa. Pool
hingetu oli ta sängis maas.
Seda wiisi tuli teine päew katte, aga Maie terwis ei saanud mitte Paremaks,
waid ta jäi ühte puhku weel raskemini haigeks. Peremees ja parenaene istusiwad
kambris, ränk mure nägudel oma tütre pärast. Nad pidasiwad nõuu, mis teha, et
Maie terwis jälle tagasi tuleks.
Õues kuuldi korraga hüüdmist: „Nõimnoor Kiirt, nõiamoor K ä r t i " Wanamoor
Kärt kargutas tõesti Koplile. Enne kui arwati, astus wanamoor kambrisse peremehe
ja perenaese juurde. „Tere tere," kädistas ta oma kiirisewn häälega.
„Ole natuke wagusam," ütles perenaene, „meie M a i on raskesti haige."
„Noh, noh," jahwatas wanamoor edasi, ega ta ometi nii haige ole, et ta enam
sõnagi ei wõi kannatada. Tulin waatama, kuda teie ja teie tütre käsi käib ja teile
ka uut külajuttu kuulutama."
„ M i s külajutt see on?" küsis perenaene.
„ÄH, äh, äh, oodake aga natuke, küll ma räägin," lobises wanamoor. „Need
on säärased naljakad ja imelised asjad. Teie ju ikka metsawahi Jaani tüünete. Tema
tahta ju teie tütart. Aga kas te ei ole kuulnud, et temal ju uks pruut wõi armukene Tagametsa külas on, ja sellega — äh äh äh — ei ole kõik enam hästi, nad
elawad juba üks t/ifega — "
Wanamoor jäi korraga -ehmatades wait ja waatas kõrwa, sest korraga ilmus
tagakambrist walge kahwatanud inimese kuju nagu waim ja wahtis kiirgawal silmal
wanamoori õtsa. See oli M a i , kes haigewoodist, walge lina ümber, oli wälja karanud, et oma peidmehe üle teotamist keelata. Wärisewal, wõõral häälel hüüdis t a :
„ S i n a laimad ja waletad, wanamoor. H abi sulle l Ise oled wana inimene ja seisad haua äärel, aga koormad oma südant laimamise ja teotamise patuga! Sina
nurjatu inimene, kuda sa julged seda teha! ? Jaan on ilma süüta
aah — "
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Nõnda karjatas korraga M a i ja langes nagu surnult põrandale maha. Isa ja
ema kargasiwad Maie juurde ja tõstsiwad ta üles. „ M a i , M a i ! " hüüdis ema suures kartuses ja hirmus. , M a i , mis sul wiga on? Armas tütar, tõuse üles!"
Aga M a i ei ärganud mitte üles, ei toibunud mitte. Vanemad kandsiwad eluta keha
tahllkambrisse sängi. Sääl katsusiwad nad hulga aega tütart elule äratada, aga kõik
asjata. Maie silm o l i murtud, nägu kahwatanud, weidi siuine, keha karge ning läks
aegamööda külmaks. Ikka suurem ehmatus ja hirm tuli wancmatele.
Ema wiskas end wiimaks ühe tooli paale kummuli ja hakkas kangesti nutma:
„ M a i on surnud I Minu ainus armas kalli? laps on surnu! Oh kuda see on tulnud?"
Isa astus kurwal aga wihasel näol wanamoor Kärdi ette ja ütles kurjalt:
„Waata, mis sa nüüd oled teinud! Oma tühja lora- ja lobajutuga oled sa meie
lapsele surma toonud! Tee, et sa minu majast minema saad ja mu silma ette ei tule l "
Täis ehmatust ja häbi ei lausunud wanamoor musta ega walget euam, waid
komberdas magusalt uksest wälja. Ta näost oli näha, et tal enesel hirmus kahetms
hinges oli, sest seda, mis nüüd oli sündinud, ei arwanud ega aimanud wanamoor
mitte sugugi ette.
Isa ja ema tegiwad weel ikka katseid Maie üles äratada. Nad hõikasiwad,
rasiutasiwad teda, kastsiwad ta keelt weega, ei awitanud ega mõjunud see kõik midagi.
„Surnud! Surnud mu armas kallis ainus laps!" hüüdis ema täis meeleäraheitmist.
„ E i teda ärata keegi enam üles!"
Ehmatades kuulsiwad seda majalised, osa wõttes ja kahjatsedes kuulis seda
terwe küla ja kõik tutwad ligi kaudu juba selsamal päewal. Sagedasti oli M a i
terwet ümberkaudist rahwast ja kihelköndagi oma ilusa lauluhäälega rõõmustanud,
kas kiriku kooril ehk mõnel ilmalikul pidul. Nüüd oli ta surnud. Mitmesugused
jutud ning arwamised oliwad kuulda noore armsa neiu äkilise surma üle. Suur lein
ja kurwastus oli Kopli peremehe ja perenaese üle tulnud, kes oma last wäga oliwad
armastanud ja nüüd teda taotasiwad.
Nuttes ja leinates pandi M a i teisel päewal puusärki. Kartes, et ehk surnukeha soojal ajal, nagu see kord oli, wäga haisma läheb, oli matus juba kolmanda
päewa õhtu Pääle määratud. Matuselist tuli palju.
Kurwalt lõunad kiriku kellad. Wagusi liikus matuse rong surnuaiale haua
äärde. Haud oli liiwasesse kohta kaewutud; et kaewajatele paas wastu oli tulnud,
siis ei jõudnud nad hauda südawamaks teha, kui umbes neli jalga. Siuna sisse
lasti kirst. Õpetaja ise oli Maie matma tulnud ning pidas haual ilusa kõne, milles
ta neitsi woorustest rääkis ja nimetas ka sedagi, kuda selle neiu armas hääl Jumalale
nuuks ja inimestele rõõmuks laulus kõlanud. Keegi ei jõudnud pisaraid pidada.
Osawõtmine oli suur.
sIärg tuleb.)

Sõnumid mujalt muusikast ja muust.
B e r l i n i s Krõlli teatris mängib üks I t a l i a seltskond Italia lnuleldusi, kõige
rohkem Verdi omasid. Need uäiwad sakslastele õige hästi meeldiwat.
A l o a r y , suur näitemängija ja laulja, on Münchenis rääkimata palju kiidetud.
A r r i g o B o i t o , maailmakuulus Italia luuletaja ja helisünnitaja, on uue laulelduse nimega „Nero" loonud ja tahetakse seda Mailaudi Scala teatris pea mängida.
Boito luuletab iga laulelduse sõnad ise ja loob siis wiisid juurde, nagu seda Saksa
luuletaja ja helisünnitaja Richard Wagner-gi tegi.
S u u r l a u l u p i d u on tänawu 1890 juunikuul Austria päälinnas Wienis.
Juba nüüd on 12,000 lauljat üles antud. N i i suurt laulupidu ei ole Austria ega
Saksa maal weel enne olnud.
-
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F r a n c o F a c c i o , I t a l i a suur helisünnitaja ja kapellmeister, kes oma isamaal
Richard Wagner: operisid püüdis armsaks ja kuuldawaks teha, olla Mailandis nõrgameelseks jäänud. Parisi ajaleht „Menestrel" teatab, et Wagneri muusik Faccio nii
kaugele wiinud, sest et mees liig ükspoolselt seda edendanud.
P a r i s i s pidada senise suure laulelduse „Osisra f r a n g i s " kõrwal weel teine
uus ooper elule tõusma, kellel nõuu olla pärast Richard Wagneri lauleldusi mängida.
Nagu teäda, ei o!e fee tänini korda läinud, sest et prantslased Saksa isamaameest
Wagneri ei salli ega tema muusikat kuulda ei taha.
R o s s i n i e l u m a j a külge, kus suur meister oma wiimsed eluaastad elas ja
ka suri, on Parisis üts mälestuse-tahwel pandud..
M i t m e d M o z a r t i k ä s i k i r j a d on Manchesteris Inglise maal ühes
wana paberi kimbus kogemata üles leitud. M õ n i neist olla weel trükkimata.
E u g e n d'A l b e r t olla oma kontserdi-reisil Amerikas terwise poolest scmdisse
korda sattunud ja tahta mõni aeg Europas puhata.
H u g o W o l f o n ühe noore Saksa komponisti nimi, kelle laulud palju kiitust leiawad.
L o u i s S p o h r , kuulus wiiulimängija 19. aastasaja esimesel poolel, oli ühe laulelduse „Pietro von Abano" komponeerinud. See lauleldus oli seni ajani kadunud;
nüüd on ta leitud ja Münchenis 1 . (13.) apr. mängitud. Tema sisuks on Pietro d'
Abano, kes 1250 Abano linnas sündis, suur õpetlane oli, wiimaks nõiaks peeti ja
ära hukati.
S i g u o r a P r e v o s t i , noor I t a l i a neitsi, olla nii suur laululiud, et teda
Pätti, Lucca ja Fohströmi kõrwa tulla lugeda. Berlinis Krulli teatris panna ta oma
ilusa häälega kõiki imestama.
C a m i l l e S a i n t - S a t z n s , kuulus Prantsuse komponist, on nüüd mai-kuul
Valencias Hispania maal. Sääl otsib ta oma põdurale terwisele rahu ja parandust.
T a olla hiljuti kaks ilusat mängutükki komponeerinud.
E r n e s t e R e y e r , Belgia komponist, leiab palju kiitust oma töödega Brüsselis.
A m s t e r d a m i s põles hiljuti teater ära. Nüüd on üks selts kokku heitnud,
kes 900,000 kuldnat kokku pannud ja sellega uue näitehoone üles ehitab.
B e r l i n i s on üks uus näitlejate selts asutatud, kes üksnes Saksa luuletajate
tehtud näitemängusid mängida tahab, sest teiste rahwaste omad olla sagedasti sandid
j a rasked mõista. Seltsi asutajad on Karl Bleibtreu, Max Kretzer ja Georg Zimmermann, tuntud kirjanikud ja näitemängude walajad.
K a B e r l i n i s olla nõuu wana kõrwa uut ooperit elule kutsuda.
E d o u a r d L a l o , Prantsuse komponist, leiab oma lauleldustega palju kiitust.
A d e l i n a P ä t t i tahetud Berlini Krõlli juurde laulma kutsuda, aga suur
laululind nõudnud nii kõrget hinda, et sakslased seda maksta ei ole tihkcmud.

Aja kaduwusest.
(Sonett.)
Kui walltsin aega, mis on mööda läinud,
Siis tundsin kahetsust sest igal ajal
Sain aru, et see aeg on kasuta läin'd kajal,
E t tühjas hirmus, lootuses ma käinud.
M a ihaldasin üksnes häda sadu,
M i s katte sain, see tõi mull' walu kandmist;
Kui tundsin õnne soojemat suuandmist,
Ka juba wiimne lootus leidis kadu.
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Koik iluhooned, mis ma tegin luules,
Kui katusel ma harja seadsin pärast,
Neid wara unes purud nägin tuules.
Jah luulel oli mõni pettus huules,
Koik tühi õhk, mis tuli kuldsest särast,
Oh häda sell', kes usub, loodab luules!
I^ui» Ä6 0«rn06Q8'i M o l T . ^.. n .

Kaunikese kiituseks.
(Sonett.)

Küll armas näha, peenest kombest lahke
On kaunikene, kui ta ütleb: tere!
Ta iga suu teeb wait ja tõmbab were,
Ja ühest silmastgi ei pilk, mis tahke.
T a läbi läheb imestawast ilmast,
On riides alanduses, mis ta meeles;
Siis on, kui tuleks taewalikus keeles
Üks imekuju, paradiis näib silmast.
N i i armsalt näeb teda iga pilk;
Et magus tundmus tungib silma, hinge
Küll igal', kes ei tundnud enne teda.
Ta armsalt huulelt pehme õhu tilk
On tunda, mis on armas, ent ka winge.
Sest hingel' õhkadn ja igatseda.
I)n,nt6 ^liZtiisri M A X. ^.. I I .

Lilled ja eln.
Lase lilled enesele jutustada,
M i s wõib ühel päewal sulle osaks saada.
Hommikusel armsal kosutawal ajal
Kasuma nad lööwad ilusamal rajal.
Päewal õitfwad täiel kauniduse wool
Uhkuse ja toreduse lõbu hool.
Aga ööl, kui kole külmus katte jõudnud.
Lõpeb wärwimäng, mis muuga wõidu fõuduud,
Millelt purpur, kuld ja lumewalgus nähti,
Inimese elul' külmast märgiks tehti:
Et kõik närtsib, häwineb, teeb külma tung,
Häll ning haud on iga ainukene pung.
Nõnda leidsiwad ka inimesed saatust,
Pärastene aeg ei tunne nende waatust.
Polnud sillliu pidu nende elu laewal,
Põlnud palju mõnu nende elu waewal.
Just kui ühe päewa on nad ilmas kain'd,
Aastasajad on kui tunnid mööda läin'd.
(Oolderoni nKitsinkQzuL^,, Lindsi M u t s " 2. M K , niiinns sttsants X. ^ . H.)
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William Shakespeare.
Mõnigi on selgel ilusal ööl, kui taewas tähti täis oli, seisma jäänud ja ilusaid
imelisi küünlaid silmitsenud, mis maailmade Looja on taewa mõõtmata laotusesse
paistma pannud. Siis näeb ta ka, kuda mõni täht heledasti paistma hakkab, läbi
laotuse jookseb, walgust enese ümber heidab ja natukese aja pärast kaob. S i i s , kui
ta õige selge ja suur on olnud, räägiwad weel inimesed ja kirjad mõndagi aega
temast.
Täht ise tuli tundmata kaugusest ja kadus tundmata kaugusesse. Just
faruaue on mõne maailmakuulsa mehe lugu, iseäranis ka Inglise maa kõige suurema
luuletaja ja kirjauiku lugu, kellest mõne sõna siin rääkida tahame. Ka tema tuli
maailma, täitis seda oma tööde paistusega, kinkis maailmale hulga kõrgeid waimutöösid ja kadus siis, ilma et inimestele tema elulugu ligemini teäda sai. Paneme
tema wähe tuntud eluloost, nii palju kui teäda on jõutud saada, lühedalt siin ette.
William Shakespeare ( I n g l se keele kirjawiisi järele, kus sõnad teist wiisi wälja
räägitakse, kui nad kirjutatud on, tuleb fee nimi ütelda: uilljem shekspir). Inglise
maa kõige suurem luuletaja ja kirjamees, on sündinud arwamist ja uurimist mööda
uue kalendri järele 23. aprillil 1564 Avoni jõe ääres Stratfordi linnas. Isa oli
selle linna tubli kodanik ja oli tihti linna auuametites tegew. T a l oli linna ümber
kaunis palju maad, selle harimisest ka ta elas. Tema ema nimi oli M a r y , sündinud neiu Arden (ütle: meeri ärdn) ja oli auusast perekonnast.
William Shakespeare noorest põlwest ei ole palju teäda. Arwata on, et ta
oma sünnilinna koolis käis ja hoolega õppis. Ka wõõraid keeli on ta mõistnud ja
ajalugu hästi lugenud. Pärast kooli on ta isale ametis abiks olnud.
Wälja on uuritud, et Shakespeare juba 18 aasta wanaduses Anne Hathaway'ga on abielusse heitnud, kes 8 aastat wanem oli kui tema. Selles abielus on
temale esiti tütar Susanne ja kaksiku paar, Hamnet ja I u d i t , sündinud, nõnda,
siis kolm last.
Tuline himu luuletada ja näidelda wiis Shakespeare nii kaugele, et ta oma
perekonna maha jättis ja ümber rimdawaks näitlejaks hakkas. Parast j ä i ta jäädawalt Londoni elama, kus elu ja olu ikka suuremaks ja wägewamaks tõusis. S i i n
hakkas noor luuletaja hoolega salmima ja näitemängusid looma. Ka mängis ta ise
ühte puhku ligi, nimelt Blackfriari t atris James Burbadge (ütle: dsheems börbedsh'i)
juhatuse all. Esiti oli Shakespeare õige halwas teenistuses, aga aega mööda murdis ta tark mõistus kõik takistused, j a teda hakati wäga Kõrgeks pidama. Tema
tähtsus näitemängude luuletajana tõusis ikka suuremaks. N A tükk ilusamFnj^siW
süüdis tema wäsimata sulest. Tema näitas alles, mis näitemäng õieti p M ^ M n u N
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Ta uuris , maailma ajalugu ja tegi selle järele näitemängud. Neis näitemängudes
on endiste kuningate ja tähtsate meeste ja naeste elu uõnda ette maalitud, ungu ta
sadade ja tuhandete aastate eest on tõesti olnud. Kes Shakespeare näitemängusid
mängul waatab, see ei näe mitte üksnes paljast mängu, mis naljaks ja lõbuks un
tehtud, waid ta näeb täitsa ennemuistest elu, ta näeb, kuda kuningad ja muud tähtsad inimesed muiste on elanud ja olnud. Eudiue aeg tuleb waataja silma ette,
nagu oleks ta praegune.
Siin peaksime õiguse pärast kõike hulka Shakespeare töösid lühedalt nimetama ; aga see ei ole wõimalik sest seks kuluks paks raamat ära. Tema kirjatööd on igasse haritud suuremasse keelde ümber pandud. Eesti keelde 'pole aga
kahjuks meie teäda rohkem pandud kui üks ainus näitemäng „Kungekaelse taltsutus,"
jn kaks juttu „Wenedigu linna kaupmees" ja „Appollonius Tiruse ja Sidoni kuningas ;" need kaks juttu ei ole aga mitte Shakespeare jutuks teinud, waid nad on
tema näitemängude järele jutuks ümber muudetud. Shakespeare !oi nad näitemängudeks, nagu tema tööd pea kõik näitemängud on. Teisi wäiksemaid luuletusi, millest
muist ka lauluwiiside alla on pandud, on ta ka oma osa kirjutanud, kui ka mitte näi
palju kui näitlusi.
Juba aasta 1598 ümber arwab üks tema aegne kirjamees Francis Meres
(ütle: whrenssis mirs) Shakespeare maailma kõige suuremate luuletajate hulka.
Tema luuletused tungisiwad alama ja ülema rahwa sekka, ja igaüks pidas neist lugu.
Tuntud ja suur Iuglise kuninganna Elisabet on-temast palju lugu pidanud, ehk
Shakespeare küll kuninglikku kotta ei saanud. Ka muidu on ta alandlikuks meheks jäänud.
Kui ta suure hulga kõige ilusamaid ja õpetlikumaid näitemängusid oli kirjutanud ja Ja end juba wana-poolse tundis olewat, läks ta oma sünnilinna Stratfordi
tagast. Õnneks oli tema wäsimata kirjatöö ometi nii palju wilja kandnud, et ta
wõis wanas eas mureta elada. Stratfordis püüdis ta näitemängu kõrgemale järjele
tõsta; aga tal oli snn juures see südame-walu, et liig wagad iuimesed ja pnänorutajad teda ketseriks ja tembutajaks arwasiwad ning näitemängu suureks patuks pidasiwad; mõned ajasiwad asja kogum nii kaugele, et ka ülemalt poolt weel leinale ja
näitemängu asjale üleüldse takistusi tehti. See kurwastas suure luuletaja südant tuaga.
- Shakespeare, Inglise maa ja sellega ühes terwe maailma kõige suurem näitemänguoe luuletaja, suri just oma süudimife Päewal 23. aprilli- aastal 1616 Stratfordis. Sääl on tema keha kiriku-kabeli hauas weel praegu näha. I l u s suur tore
mälestusesmumas on talle haua ligi üles pandud. Terwe Inglise maa Peab oma
poja hauda otsegu pühaks kohaks ja tuhanded haritlased muudest rahwastast niisamati.
— Ehk saab edespidi Eesti keelde weel rohkem tema töösid.

Kaks noort meest.
(Uudisjutt.)
, (Järg).
Nagu murtud pilliroog seisis metsawahi Iaau hauast mõni samm eemal. Pisar
langes pisara järel palgelt: See oli ju tema südame-arm, keda siin mulda pandi.
Suures leinamises oli ta eemal matuserongi järel käinud, sest ta arwas, et Maie
wanemad tema üle pahased on. Nüüd oli tema rõõm, tema lootus, tema õitsew
Snn, armas neitsi ja pruut hauda langenud. Haledalt kostis surmalcml. Süda
tahtis tal walust lõhkeda. I l u s helendaw..lehekuu päike, laulwad linnud, lehkawad
puud, õitswad lilled ei trööstinud teda. Üksnes õpetaja sõnad tulewasest elust ja
jällenägemisest leidsiwad wastukaja tema leiuawas südames.
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Õpetaja oli oma kõne lõpetanud. Wiimane laul helises haledasti: „Nüüd jätkem
teda magama ja mingem koju rahuga." Surnumatjad ajasiwad haua ruttu kinni. Puust
riZtikene pandi haua pääle. Siis hakkasiwad matuselised surnuaialt ära minema. Kopli
peremees ja perenaene lugesiwad weel korra Issa-meie, heitsiwad weel kord pifarsilmal
pilgu armsa tütre hauale ja läksiwad siis kiriluaialt ära. Peagi oliwad wiimsed inimesed surnuaialt lahkunud.
Widewik oli katte tulnud. Üksi Jaan, kes end seni oli eemal hoidnud, astus
nüüd, kus ta üksi surnuaial oli, oma kalli pruudi haua äärde. S i i n langes ta kummuli ning hakkas ärdasti nutma. Ta nuttis nii kuda iganes mees nutta wõib, kellelt
kõige kallim hing on ära wõetud. Ojana jooksiwad pisarad silmadest. Üks ainus mõte
täitis tema südant: M a i on surnud l See mõte tähendas ju, et kll temal enam ilmas
õnne loota ei olnud. Koik ilusamad õnne unenäod oliwad Maiega ühes hauda läinud.
Jaan oli lootnud, et kord jõuab enesele koha muretseda. Selle tarwis tahtis ta tööd
teha ja hoolikas olla. Juba oli hoolsa töö läbi mõnigi rubla tal tagawaraks korjatud. Seda wiisi tahtis ta edasi korjata ja koguda, kuni üks kord nii palju saaks, et
wäikse talukoha wõiks osta ja ühte osa ostuhinnast sisse maksta. Siis tahtis ta Koplile awalikult kosja minna ja lootis, et Maie wanemad teda wiimati ometi wäimeheks
wastu wõtawad. Kui nad oma last südames kandsiwad, siis ei oleks wõinud nad kaua
selle wastu panna, sest nad soowisiwad ju ka, et nende ainus laps õnnelikuks saab.
Siis tahtis Jaan Maie nägusaks noorikuks kodu kohale wiia parajaks perenaeseks,
armsaks abikaasaks. See oli Jaani tulewiku õnne uuenägu. Nüüd oli halastamata
fnrm kõigele sellele õtsa teinud. M a i puhkas hauas, mille pääl praegu Jaan silmili
oli. Süda leinamist ja walu täis ei jõudnud ta armsama haualt lahkuda.
Päike oli ammu looja läinud, ja öö pimedik oli katte tulnud, aga ikka oli Jaan
weel silmili haual. Lehekuu öö ei läinud wäga pimedaks, kui ka taewas wähe pilwes
oli. Tähed wilkusiwad pilwede wahelt läbi. Üks ööpik hakkas kirikuaia ligidal metsas
ilusasti laulma. Tommingad haudadel õitsiwad ja laotasiwad magusat lehku wälja.
Jaan ei märganud kõike seda. Tema süda oli liiga sügawat kurwastust täis.
S i l m i l i haual olles kuulis Jaan korraga nagu wäikest kõbinat wõi koputamist.
Ta ei pannud esiti sest midagi tähele, waid arwas, et keegi hobusega kirikuaia ligidalt
mööda minewal teel sõidab. Siis jäi koputamine jälle wait. See oli Jaanile wähe
imelik, et koputamine nii äkisti wait j ä i ; see ei wõinud ju hobuse kapjade müdin ollu,
sest siis oleks pidanud see ühte wiisi edasi kestma. Ka ei olnud wankri mürinat kuulda,
mis ju sõidust ka oleks pidanud kuuldama. Jaani kõrw läks nagu kogemata maa külge,
ja jälle kostis koputamine, just kui oleks see maa alt tulnud. Jaan waotas kõrwa
weel kõwemini maa külge ja kuulis nüüd weel selgemini maa seest löökisid, nagu oleks
keegi koputanud. S i i n ja sääl kuulis Jaan ka ühte ümifewat häält ka otsegu maa
seest wälja tulewat. „ M i s see on?" küsis Jaan iseeneses. „Tont ei wõi see olla,
sest tontisid ei ole olemas, ja neid ma ei karda. Aga mis koputamine ja ümisew hääl
see peaks olema?" Jaan kuulas jälle, ja uuesti oli löökisid ja wahel ümisemist kuulda —
küll tasa, siisgi õige selgesti. Seda wiisi kostis koputus ja ümin weel mitu korda, et
Jaan enam ei wõinud kahelda, et siin midagi oli, mis iseäraliseks arwata.
Äkisti kais mõte Jaani pääst läbi ja pani tal ehmatades ihukarwad püsti seisma
ja südame wärisema, see mõte o l i : „Kas oli M a i ehk minestuses, ehk warjusurmas, nii
siis elawalt maha maetud ?" Jaan oli mõnestgi raamatust lugenud, kuda inimesi on enneaegu ja elawalt hauda pandud ehk surnuks arwatud. Ta pani uuesti kõrwa maa külge,
ja jälle kostis koputamine ja ümiu maa seest. Nüüd ei arwanud Jaan enam kaksipidi.
Tal oli kindel mõte käes: , M a i on elawalt maha maetud. M i s nüüd teha?" Ta
lõi silmad surnuaia wahi maja poole. Majakese aknast oli tulevaistust näha; nõnda
oli siis surnuaia waht alles ülewal. Nagu wälk kargas Jaan maast üles ja jooksis
otse surma hirmuga surnuaia wahi maja poole. Kui midagi pidi tehtama, siis pidi
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^see ruttu, wäga ruttu sündima, muidu wõib elawalt maetud inimene ummuksesse surra,
misläbi tõsine surm tuleb. Jaani ajas hirm ja lootus taga seda ruttu õiendama, et
armast neiud päästa.
Raskesti koputas Jaan rusikaga surnuaia wahi maja ukse pihta. Waht ja ta
naene, kes just magama tahtsiwad minna, ehmatasiwad. „Kes sääl o n ? " küsis waht.
„ M i n a olen siin, metsawahi Jaan, tunned ju mind; tee aga uks lahti." Waht awas
M e , ja kui Jaan toas oli, küsis waht imeks Pannes: „Tohoh, mis siis Jaan weel
Müd öösel hilja meile tuleb?"
„Kopli M a i , kes täna õhta hauda Pandi, on elawalt maha maetud, anna silmapilk labidad, kaewame ta wälja," ütles Jaan Wärisewal häälel. - „Anna mulle labidas, wõta ise teine, anna naesele kolmas, A h M silmapilk, mnidn ehk lämmastab
M a i ära."
Surnuaia waht kuulas Jaani sõna. Ruttu andis ta labidad, ja kõik kolm ruttasiwad hauale. - „Aga kas see on ka tõsi?" küsis surnuaia waht Jaanilt, „sa ehk eksid?"
Ta ei jõudnud seda mõtet ära mõista, kuda see wõimalik on, et keegi elawalt maha
maetaks; ka ei olnud seda tema eluaja! ialgi sündinud, ehk ta küll seda uli kuulnud
räägitawa:. „Pane kõrw man külge, siis kuuled," käskis Jaan. Waht tegi seda ja
kuulis tõesti tasast koputamist. Ruttu hakkasiwad kõik kolm inimest mulda haualt pilduma. Jaan wiskas otsegu meeleäraheitmise jöuuga mulda wälja. „Kaewame, kaewame ruttu !" kiirustas ta, „muidu ehk on kõik hilja I" Ikka sügawamaks läks haud, ja
waewalt poole tunni pärast oli puusärk mullast wäljas. Haud ei olnud wäga sügaw,
selle pärast läks kaswamine ruttu. Nüüd kostis koputamine selgesti. Peagi kangutasiwad kolm kaewajat puusärgi hauast wälja. Jaan kruwis kaane kiiresti päält ara.
M a i suruuriietes tüli nähtawale ja küsis kohe nõrgal häälel: „Kus ma olen? Miks
mind nii kitsasse ruumi on Anni pandud?" Et Maie mitte wäga ehmatada, wastas Jaan ettewaatlikult: „Ära karda ühtigi, M a i , waata, minn olen ju sinu juures,
mina sinu Jaan." — „Aga mis on minuga sündinud? M i s walged riided need minu
ümber on?" - Nüüd arwas Jaan.õige aja tulnud olewat Maiele tõtt rääkida ja ütles
ettewaatlikult ja waiksel wiisil: „Ära ehmata. M a i , sa olid minestanud,, teised arwasiwad, et sa surnud oled, ja paniwad sulle siis need riided selga." — „OH sa Jumal,"
hüüdis M a i , „ma arwasingi, et nia puusärgis olen, sest ruuni oli nii kitsas, koputasin waewaga, keegi ei teinud lahti, siis mõtlesin juba, et hauas olen, suur hirm tuli
pääle, hüüdsin, aga ikka ei tehtud lahti, hing juba kippus kinni jääma, siis alles kuulsin
kõbinat, ja pärast läks kate lahti. — Aga miks ma wäljas olen öö ajal? Miks ei ole
ma kambris wanemate juures? Kus mn õieti olen?" M a i tõusis wähe istukile, waatas wähe ümber ning hüüdis siis raskesti ehmatades: „Issand Jumal I ma olen ju
surnuaial! Ristid ümberringi! Haud ka kaewatud! Päälegi öö ajal! H u u l " M a i
langes puusärki tagast ja minestas uuesti ära.
Jaan oli selle üle suures kartuses ja hirmus. Hauast oli ta oina kalli pruudi
wälja kaewanud, ja nüüd ähwardas ehmatuse surm tõesti kallikese ära wõtta. Sellegi
pärast ei jätnud ta lootust, et M a i elule ärkab. „Kanncnne Maie ühes kirstu alumise poolega minu wanemate juurde," ütles ta. Kirikuaia waht ja Jaan paniwad
kaika kirstu siäitse alt läbi, wahi naene wõttis jalutsist kinni, ja nad kandsiwad minestusesse langenud Maie läbi metsa metsawahia. Maa ei olnnd kauge, waewalt paar
wersta.
Jaani isa ja ema oliwad juba igatsusega Jaani oodanud. Nad ei saanud aru,
miks poeg nii hilja öösel wälja oli jäänud, kuna ta muidu alati aegsasti oli koju
tulnud. Nad ootasiwad poega wäljas uksel, sest lehekuu ilm oli ilus. „ M i s Teie
siis kannate?" küsis ema ja wastas. , „OH sa helde Jumal, see on ju surnukeha; nii
palju kui öowalgel aru saan, on fee ju Kopli Maie surnukeha, kelle matusele sa pääle
lõunat kodust ära läksid. M i s aru sul pääs on, et sa selle oled siia t o o n u d ? ! " —
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„Tasa, tasa, ema," waigistas Jaan, „ M a i ei olnud mitte surnud, waid oli pikas
minestuses wõi warjusurmas. Nad ei olnud surnukeha tohtri läbi järele katsuda lasknud, ja oliwad selle pärast waese Maie koguni elawalt hauda pannud. Üsna kogemata
sain mina sest aru ja kaewasime surnuaia wahiga kirstu wälja. Nüüd on M a i ehmatusest uuesti minestusesse langenud. Jumal andku, et ta nutte surnuks ei ehmatanud
ja et ta jälle üles ärkab ja terweks saab. Kanname ta kambrisse pehmesse sängi!"
Nad kandsiwad Maie kambrisse sängi ja paniwad ta tasa woodisse. S i i n õerus
Jaani ema Maie keha pehme willase riidega ja niisutas märja puhta käterätikuga, mis
külma wee sisse oli kastetud, nagu, kaela ja rinda ja õerus jälle tasa hiljukesi. Ei
läinudgi kauat aega mööda, siis lõi M a i silmad lahti.
Rääkimata rõõm täitis Jaani ja ka teiste südant, et ehmatus kirikuaial Maie
mitte ei olnud surnuks teinud. Koik seisiwad, ja waatasiwad rõõmust hiilgawal silmal
Maie woodi ümber. Jaani palest läikis otse taewalik õnn. „Hauast olen armsama
enesele tagast toonud; hauast Maie kalli elu päästnud!" õiskas ta süda, ilma et suust
soua oleks tulnud, sest liig elawa olemise läbi kartis armsale nut kahju.
„Kus ma nüüd olen?" küsis M a i nõrgal häälel ja waatas ümber. — „Oled
meil, metsawahi!, armas M a i , " ütles Jaan, „meie talitame sind hästi, ära karda ühtegi."
„Aga kuda ma siia sain?" küsis M a i jälle; „miks ei ole ma kudus wanemate
juures? Ah jah, nüüd tuleb ju meelde: O l i nagu paha nnenägu, aga on küll tõsi,
mind on surnuks arwatud ja maha maetud, ja sina. Jaan, oled mu hauast jälle wälja
toonud. Nüüd saan aru jah, oh Issand Jumal taewas, mis kõik ilmas wõib sündida!" — „Armas kallis M a i , " ütles nüüd Jaan, „ole õige wagane nüüd, ehk teeb
rääkimine ja mõtlemine jälle sulle paha. Sna üsna terweks, rüü siis wõime kõneleda
sellest imest, mis on sündinnd." — „ E i ole wiga," wastas M a i tasaselt, „ma tunnen
eneses juba paremust." — „Toibu, mu armas kallis füdmne pruut," hüüdis Jaan.
(Järg tulcb.)

Lühikene muusika ajalugu.
(Järg.)
F r i e d r i c h R e i c h a r d t , kelle laulud weel praegu tuntud ja lauldud on,
oli Glucki järelkäija iseäranis laulude loomises.
Temaga ühes lõiwad lauleldusi
Georg Nenda, Anton Schweitzer ja kõige rohkeni juba nimetatud Adam Hiller, 18.
aastasaja armsam mees. Neile astus Austrias Carl Ditters von Dittersdorf (1739
—1799) weel juurde, kes iseäranis naljakaid lauleldusi loi.
Kiriku-koorilaulude
loomises tõusiwad aastasaja lõpul iseäranis kolm helimeistrit, need oliwad ülemal ka
juba nimetatud J o h a n n A d o l p h H a s s e , J o h a n n G o t t l i e b
Naum a n n ja C a r l H e i n r i c h G r a u n ; wiimne neist oli kõige suurem ja tähtsam
ja on ära teeninud, et teda kõige suuremate laulusünnitajate sekka tuleks arwata,
tema on õiguse pärast ajaarwu järele wanem kui teised kaks, sest sündinud on ta
aastal 1701 Saksenis ja surnud a. 1759 Berlinis, nõnda siis elas ta aastasaja
esimesel poolel; ta oli Preisi kuninga Friedrich Suure, s. o. wana Pritsu, kojakapell»
meister Berlinis.
O l i nüüd mujal Saksa maal mõndagi tähtsat meistrit olnud ja Bach ja Händel
heliwõimu wanemal näol kõrgemale tipule tõstnud, siis tõusiwad 18. aastasaja teisel
poolel Austria maa päälinnas Wienis üksteise järele kolm kõige suuremat säratähte
muusika taewas üles, kes iluhelide sünnitamise uuemasse aega ja kõige kõrgemasse
korda tõstsiwad ja kellest mööda ka praeguse aja meistrid weel ei ole minna jõudnud;
wähemalt ei ole nad nende kolme sära ja hiilgust ei alandada ega eneste töösid nii
suurde lugupidamisesse upitada jaksanud. Need kolm suurt säratähte oliwad H a y d n ,
M o z a r t ja S e e t h o v e n .

I u s e p h H l l y d u oli alamas Austrias Rohrau külas aastal 1732 sündinud.
Vanemad oliwad waefed talu-iuimesed. Kuus aastat wana läks ta juba lähema liuna
kooli. Natuke suuremaks saanud rändas ta Wieni linna, kus ta Stesihcmi kiriku
koorilauljaks wõeti, sest et tal ilus hääl oli. Siia jäi ta 16. eluaastani ja õppis
kudas aga igaues wõis hoolega muusikat ja mänguriistu tuudmn. Waefus ei lubauud
tuudisid wõtta; raamatud ja suuremate muusikameeste ajutine kuulmine oliwad ainsad
õpetused. Wiimaks läks talle korda I t a l i a meistri Porpora õpetust wähe maitsta.
Noormees läks helikunstis peagi oma õpetajast mööda. Siis pidi ta jälle wnesust, nälga ja selle pärast ka haigusi kannatama. Paremini käis ta käsi, kui ta
1759 oma hoole läbi grahw Morziu'i kapellmeistriks sai ja weel paremini, km ta
aasta pärast würst Esterharzy kapellmeistri koha sai. S i i n sünnitas ta hulga suremata ilusaid lauleldusi, synfoniaid, somtisid ja mängutükkisid. Sellesse ametisse jäi
ta ka würsti surinani aastal 1790. Siis käis ta Inglise maal Londonis, kus ta
oma kõik tähtsamad tööd mänguriistadele sünnitas.
Pärast tuli ta Wieni tagasi,
elas saal oma majakeses knni surmani 1809. Tema k õ i ^ kuulsamad laulutööd on
oratorium „Loomine" ja laulukogu „Aasta-ajad," mida weel nüüd terwes maailmas
lauldakse ja millel närtsimata ilu on.
(Järg tuleb.)

A i n u s wara.
(Sonett.)

Kui kõigist maha jäetud ma
Ja enesegi meelest põlastatud,
Kui taewas enam ei m'ust hooli ka,
Kui saatust wannun, walust alandatud:
Siis soowiu, et ma rikas lootusest,
Kui teised kõrgest' fündin'd, lugu peetud,

Ja teiste tasa kunstist, priiusest,
Täis rõõmu sest, mis õnnest mnlle weetud.
J u , ennast wihkama mind ajab häda
Ent mõtlen s i n d , siis raskus wõidetud,
Ja lõo sarnaselt wõin häälitseda,
Kes taewa lennul awab laulu suud:
Mind rikkaks teeb su armu mälestus,
Ei kaalu kuningriik, ei kõrgitsus.
William Shakespeare järel X. ^.. H .

Tõuse üles!
J u tõstsid hääle küuuilinnud, kured
Me, Eesti metsas uue wõimuga,
Sest jäta, laulik, talwe mustad mured
Ka talwe waiba alla waikima.

Sa tõuse üles, tõuse rikkal rammul,.
Sest seda nõuab sinu seisukoht!
Sa tule, astu ette sirgel sammul,
Ja kodu jäägu nutt ning häda-oht l

Ei maksa mitte leinakcmuelt lüüa,
Kui loodus laulab rõõmu kõlaga.
Sa astu ette üle aasa hüüa:
„Kms õitsed, haljendad, mu isamaa t"

Kl. ^ . ^..
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I m e l i k saatus.
I l u s kewadene paew oli Saksa maal Rheiui jõe ääres. Kuulus Kölni linna
meestekoor tahtis aurulaewaga lusti sõitma minna üles poole Königswinteri alewikesesse. Lauljad, üle 100 meest, oliwad laewal koos, juhataja keskel. Korraga ütleb
üks: „Aga tarwis oleks ühte tlawerit ka ligi wõtta, muidu ei saa õiget häält." Üks
noor mees, Biegel nimi, rikka kaupmehe poeg, teise tenori laulja, ütleb: „ M i n u l on
üks wanll klaweritükk muistsest ajast siin ligidal korteris, selle wõiksime laewa ühes
wõtta." — „Muidugi, muidugi," hüüti mitmelt poolt. Peagi oli wana klawer laewal, ja lustisõitjad lauljad lasksiwad häält heliseda. S i i s tossutas laew mööda jõge
üles. —
Kui lauljad Königswinteris terwe päewa lustilikult elanud ja ümberringi metsas
jalutanud ja laulnud, sõitsimad nad õhtul jõge mööda jälle Kölni poole tagasi mõndagi lustilaulu lastes. Korraga tuleb ühel mõte, ja ia ütleb: „ M i s te arwate lauluwennad, kas ei peaks me täna midagi jõe waimudele ohwerdama? See wana klaweritükk oleks just sünnis alla wisata. Kas lubad, Biegel?" — „ I a jah," hüüawad
kõik, „see nõuu on kena!" — Biegel on ise ka selles naljakas nõuus, ja hulk noori
mehi wõtawad klaweri kätele, tõstawad üles ja wisiawad üle laewa sõrwa jõkke, et
waht wastll taewast üles purtskab. Biegelil oli nüüd küll wähe kahju, sest wana klawer oli esiwanemate mälestus, aga — läinud, mis läinud!
— —
Königswinteris madalas majakeses istub waene tütarlaps. Wanemad on mõlemad surnud, üks wana naesterahwas on waefe lapse armust euese majakesesse wõtnud.
Waene tütarlaps, Brigitta nimi, oli haritud wanemate laps. Wanemad oliwad talle
klnweritundisid anda lasknud ja teda koolitanud. Nüüd peab waene Brigitta ise õmblemisega ja muu näputööga enesele leiba teenima, mis raske küll on. Neitsi südame
soow on enesele kord kui ka kõige snndemat klawerit muretseda, et selle Piial wähe
mängida ja ühes laulda elu raskuse wähendamiseks. Kõik krossikesed korjab ta kokku
ja hoiab neid. Siis loeb ta järele: Alles kõigest kolm taalrit! Ka kõige sandem ja
wana klawer maksab ikka 10 taalrit; küll waja kaua weel koguda, et nii palju saab.
— Neitsi läheb hommikul wälja näpntööd ära wiima. Teel tuleb talle tropp töölisi
wastu, wana klawer kätel. — „Kus selle olete saanud?" küsib neitsi. — „Iõest leidsime korkas kinni,"wllstati. — „Kas müüte ära?" küsib tüdruk. — „Müüme küll,"
wastawad leidjad. — „ K u i palju tahate?" küsib neiu. — „Kolm taalrit," oli wastus. — „ Sähke siin on kolm taalrit! Nüüd tooge pill minu tuppa!" ütleb neiu.
Wiidi ka klawer neiu tuppa, ja töölised saiwnd raha eest lustilise õhtu. Neiu juures kuiwis klawer ära, klaweri häälde-pcmija seadis ta joonde, ja noor neiu wõis
tema pääl mängida ja ühes laulda. Tema soojem soow oli ruttu täide läinud. Neiu
rõõm oli otsata. —
Noor herra Biegel on Königswinteri alewikesesse läinud maa-õhku hingama ja
talitusest puhkama. Ühel päewal jalutab ta matsas. Äkisti ^hakkab kangesti wihma
sadama, ta külmetab md ja jääb raskesti haigeks. Mitme nädali pärast saab ta terwemaks, kuuleb aga üle tänawa tihti klaweri häält, mis just seda wiisi on kui tema
manal klawerikesel olnud. Kui terwemaks saab, siis läheb korterist wälja, kui jälle
klaweri häält kuulda. Ta ei suuda end pidada, waid waatab aknast sisse, kust praegu
ilus lauluheli wälja kõlab: Noor wiiga ilus neitsi on klaweri ees mängib ja laulab
lihtlabast rahwalaulu armsal häälel. Noor herra- on tais osawõtmist. Neiu tuleb
wälja uksele. Biegel teretab. Neiu wõtab terwise wastu. See oli esimene kokkupuutumine, aga ei jäänud wiimafeks. Suure rõõmuga kuuleb noor herra neiu mängu
ja laulu ja tänab, kui kokku saab. Nad saawadMia tuttawamaks.
Ühel päewal küsib noor herra: „Aga ütelge, kust selle klaweri saite?" —

^Ostsin." — „Kelle käest?" — „ T ö õliste käest?" — „Kust siis töölised saiwad?" —
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Leidsiwad jõest." — „Kas jõest?" — „ISest jah." — „Kas tohin klawerit näha?"
— Olge nii lahke, waadake." — Viegcl läks ja waatas: Just seesama tema esiwanemate wana klawer I Nüüd oli tal aru käes. Noor neiu laulis warsti just sedasama laulu, mis kord Biegeli õnnis ema laulnud. Oh kui armas! Weel mitukorda
kuulas noor mees mängu ja laulu. Noor nei i läks ta meelest armsaks, ühte puhku
armsamaks. Kui noor herra terwe oli, sõitis ta linna tagasi, aga neiu armas hääl
kõlas ta kõrwus, ei andnud rahu. Warsti tuli ta tagasi ja hoidis neitsit kui armastatud — pruuti kaenlas. Peagi oliwad Pulmad. — Noor nein sai rikka mehe
prouaks, kellel toredad majad ja mööblid ning nende seas kaks wäga ilusat klawerit.
Aga wana klawer peetakse auus. Noorel paaril on nüüd juba mitu last, kes tihti
selle wana klaweri ees laulawad. Armas mälestus! — Jutt otsas. —

Sõnumid muusika elust.
W e n e k o m p o n i s t R i m s ky - K o r s s ak o w on hiljuti Belgia pää»
liunas Brüsselis olnud ja sääl oma helitöösid kontsertidel kuulda lasknud. Tema on
nii hästi heliloojana tui mängukoori-juhatajana suurt kiitust leidnud.
P a u l K u c z i n s k i , T r a u g o t t Ochs ja P a u l G e i s l er leiawad
Saksa maal heliloojatena kiitust.
A u g u s t B u n g e r t , Saksa komponist, olla sarnast laulumängu tegemas,
nagu Richard Wagner tegi, nõnda et selle mängimine ja laulmine kolm kuni neli
õhtut kestab. Seks olla Bungert Iwliasse läinud.
F r a n c o F a c c i o , I t a l i a kuulus helisünnitnja ja kapellmeister olla nõrga»
meelseks saanud. Kas tõsi, tuleb ära oodata.
Oi-. H a n s v o n B ü l o w ,
tuntud suur klawerimängija, on Amerikas
määratu suurt waimustatud wastuwõtmist leidnud.
N e i u M i i n a H e r m a n n , meie tuntnd suur orelimängija, on ka tänawu
1890 aasta suwel mitmel pool kontsertisid andmas. Juba on ta Kambjas, Põltsamaal, Pilistweres, Walgas ja Wõrus mänginud ja saab weel mujal mängima.
K a a g w e r e s Tartu ligidal oli teisel nelipühi päewal ilus lastepidu lauluga
R a i n e r i l a u l u k o o r Tiroli maalt laulis maikuu wiimsel nädalil Tallinnas ja Tartus mitmes kontserdis ja leidis palju kiitust.

Seda ja teist.
A k i l l e s O k e n s t r ö m käib mööda Soome maad kannelt mängimas, s. o. tema
annab kandle kontserti fsoittajaiset). See wana mänguriist on meil koguni uuustufe
pähä jäänud; Soome maal kuulukse teda weel, kui ka wäga harwa. Pääle Reeta
Haapllslllo, kes Iüwaskula laulupidul 1888 a. kannelt mängis, ei ole teda awalikkudes pidudes kuuldud. — A. Okenström on wäga osaw kandlelööja, kõige enam
meeldiwad kuuljatele rahwalnulud, mis ka loomulik on, sest kannel ja rahwalaulud
kuuluwad ühte. — A. Okenströmi kannel on Helsingi klawerifepa Engströmi tehtud
ja Põhja maa nooresoo ühisuse poolt esimese auuhinnaga auustatud. Kannel on
puuhe- (Buche?gZU3 L^lvMca, Saksamaa waher, saar) ja kuuse-punst, 39 tolli
pikk, 15 tolli lai. Keelesid on 30. — A. Okenström on Põhja maalt pärit, käis
Kuopiolinna realõpelas ja jäi kottpimedaks.
N. R. x .

A n n e n a Isen^on. — Leimn., 30 HilUl 1890 l l M .

Trükitud K. A. Hermanni lirjcideaa T a r t u l

V I . aastakäik.

Ur. 6.

j M n jil miingu leht
Kuukiri Eesti muusika edendamiseks.
Wastutaw toimetaja ja wäljaandja Dr. A . A . A e r m a n n .
I l m u b kuus korra.
Hind aastas kättesaatmisega 1 rubla, pooles aas»
tas 60 kop. — Ise ära tuua aastas 80 kop.;
pooles aastas 50 kop.
H

Tellimisi wõtab
iga raamatukauplus ja muusika-edendaja wastu.
Toimetuse adress tellimise-, raha» ja muudele
kirjadele: „ v r . K. A- Hermann Tartus."

Gsaws TegNSr.
Rootsi luuletajatest ja kirjameestest kui ka helifünnitajatest on seni wähe räägitud.
Täna tahame Rootsi rahwa kõige kuulsama kirjamehe ja luuletaja elulugu lühedalt
ette tuua.
Esaias Tegnsr (ütle: esaias tengneer) sündis uue kalendri järele 13. nowembril
1782 Kesk-Rootsis Millesnik'i külas, kus tema isa kiriku-õpetaja oli. Isa suri, kui
noor Tegnsr alles 10 aastat wana oli. Lesk jäi waesusesse maha, ja noor Tegnsr
õppis kõige õrnemas elu-eas raskust ja hüda tundma. Kui ta leeris oli käinud, tuli
ta ühe maksu-llmetniku, Brautingi, majasse Wermlandi maakonda, mis täis looduse
ime-ilu on ja noorekese waimu wäga luuletusele äratas. Ei weel 14 aastat wana,
luuletas ta siin juba ilusaid salmikuid, milles noorukese keeleofawus iseäranis awalikuks tuli. Brauting tundis poisi suurt annet ja wiis ta kapten Löwenhjelmi
juurde, kelle poegadega Tegnsr õpetust sai oma wanema wenna käest, kes sääl kodu>
kooliherra oli. Wend läks pärast mäe-nõuuniku Myhrmanni juurde kodu-kooliherraks
ja wõttis Tegntzri ligi. Siin majas õppis ta maja tütart noort neiud Ingeborga
tundma, kes pärast tema abikaasaks sai ja kelle tema oma suures luuletuses „Frithjofsagll" on eeskujuks wõtnud. Tema wend õpetas teda nii kaugele, et ta aastal 1799
wõis ülikooli õpilaseks saada Lund'i linnas. Ta õppis kiriku-õpetajaks, aga kõrwal
õppis ta ka matematikat ja mõttetarkust. Aastal 1802 tegi ta kandidaadi-eksami
ära ja sai magistri auunime, ehk ta küll weel täis 20 aastat wana ei olnud; 30
hulgast oli tema kõige targem ja istus auupingil. Kirjalikult oli ta end juba üliõpilase elus tutwaks teinud.
Kui ta lühikese aja oli Stokholmis elanud ja Rootsi kuulsa ajaloo-uurija
Geijer'iga! tutwaks saanud, kutsuti ta docendiks (ülikooli õpetajaks) Lundi universiteeti, kus ta 1812 aastal Greeka keele professoriks ja ühes kahe koguduse kiriku-õpetajaks Lundi linna ligidal sai. Aastal 1818 waliti ta Rootsi akademia liikmeks kõige
esimeste teadusemeeste hulka, keda 18 oli, ja aastal 1824 waliti ta Wexiö maakonna
piiskopiks. Selles ametis kandis ta rahwakoolide edendamise eest agarasti hoolt.
Ka peeti temast kui tublist kõnemehest palju lugu. Aastal 1840 oli tal see õnnetus,
et nõrk meel siin ja sääl tema pääle tuli, aga ta sai Schleswigi nõrgameelste
majas jälle täiesti terweks. Aga tema elu ei kestnud enam kaua. Aastal 1846
talwekuu 2. päewal suri Tegnsr Wexiös ja maeti sinna ka maha. — Waatame weel
tagasi tema tööde pääle.
Esimene luuletuse töö Tegnsri sulest ilmus aastal 1810 ja äratas suurt imekspanemist keele-ilu ja luule°mõju poolest. Aastal pääle seda krooniti tema luuletuse
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töö „Svea" Rootsi akademia poolest auuhinnaga. Aastal 1814 ilmus ilu-luuletus
„Nore," mis Rootsi ja Norwegi ühendust ette kuulutas. Mitmed luulelised kirjatööd
ilmusiwad weel tema sulest.
Tegntzr'i kõige suurem ja tähtsam töö, mis teda maailma kõige suuremate
kirjameeste setka on tõstnnd, oli „Frithjof°sagll", see on muinasjutt Frithjofist. Et
seda kirjatööd maailma kõige ilusamate setka loetakse, siis nimetame lühedalt tema sisu:
Frithjof ehk Fridthiof, Rootsi muinasjutu kangelane, ilus noor mees, püüab
enesele kuningas Veli tütart Ingeborg': naeseks, aga neitsi wennad Põlgawad teda ära.
Ingeborg saab wana halli kuninga Hringi abikaasaks. Frithjof, kes raskesti halwastatud ja taga kiusatud, põgeneb maalt wälja, sest et ta wihatuju! Baldur'i püha koha
ära põletanud. Ta saab suureks mere-wõitlejaks ja laewanieheks. Selle läbi leiab
ta armu kuninga Hring'i ees, kes teda enese teenistusesse wõtab. Oma armastatud
Ingeborg! ligi jõuab Frithjof waewalt armastust kammitsas pidada, saab aga wiimaks ometi enese üle wõimuse. Wiimaks sureb kuningas Hring ära, ja Frithjof
saab nii hästi tema riigi kui ta noore lese pärijaks. Nüüd on ta kord ometi enese
armastatud Ingeborgi mees, wõidab ka selle waenulikud wennad ära ja saab nende
riigi enesele, walitseb kaua ja õnnelikult. Nõnda on Frithjof-saga sisu lühedalt.
Seda luuletust on tihti Rootsi rahwuslisea lugulauluks arwatud, nagu Eesti rahwal
Kalewipoeg, Soome rahwal Kalewala. Tuuma poolest on ta ka seda, kui ka mitte
koore poolest, sest Frithjof-saga on Rootsi rahwa suust jutu näol korjatud, ja salmiku
näo on TegnKr ise enese poolt andnud, kuna Eesti Kalewipoeg pool jagu sõnasõnalt
ja Soome Kalewala kõik sõna-sõnalt on rahwa suust wõetud. Oma tirjanduslise i l u
ja tuuma poolest on Tegnsr'i Frithjof-saga kahtlemata kõige paremate maailma kirjatööde wääriliseks asjatundjate läbi arwatud, ja selleks ta jääb.
Rootsi rahwas on uhke, et niisugune suur kirjamees Rootsi maal on elanud
ja on Tegntzr'ile kaks mälestusekuju ehitanud, ühe Luudis ja teise tema sündimise
külas Millesnikis. I g a Rootslane tunnistab, et Rootsi maal suuremat kirjameest
enam ei ole elanud, kui Tegnsr on, ja auustab tema mälestust. Selle mälestusekuju pääl, mis Tegnsr': sündimise kohas üles on pandud, seisab kiri, mis ütleb:
„ S i i n on tema häll, Wezios tema haud, laulus tema mälestus."
Tegnör'i kirjatöö on pärast teda lugemata hulka kordasid uuesti trükitud ja
loeb teda iga Rootslane suure himuga ning auustab oma suurt kirjameest selle läbi
kõige ilusamini. — Soowida oleks, et Frithjof-saga ka Eesti keelde kord ümber puudaks. Ta on wäga ilus.

Kaks noort meest.
(Uudisjutt.)
(Järg).

Õö läks ilusasti mööda. Hauast päästetud neiu M l l i oli rahulisti maganud.
See oli teda tublisti toetanud. Ta oli õige toibunud ja priske. Uuel rõõmul waatas noor neiu enese ümber. Nagu unenägu seisis nüüd see hirmus juhtumine tema
silma ees, et ta elawalt maha oli maetud olnud. Aga see mõte, et Jaan, tema
armastatud peidmees, teda oli hauast wälja toonud, oli nii uus, nii wäga imelik,
et waewalt seda wõis mõtelda. Ka Jaani enese näo üle käis ikka jälle nagu taewalik rõõmu paistus, kui ta selle pääle mõtles.
Esimene asi oli nüüd aru pidada, mis esiti teha tuli. Kõige esmalt oli tarwis
küsida: Kas on seda imelist pääsmist surmast kohe Maie wanematele teäda anda, wõi
on tarwis oodata? Jaan arwas, et see milgi kombel kasulik ei oleks, kui asi kohe
Maie wanematele teäda saaks: Maiel olla rahu tarwis, ja et säärane sõnum kõige
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suuremat rahutust sünnitas see oli muidugi kerge mõista. Wõeti siis nõuuks enne
Maie hästi toibuda lasta ja siis asja wanematele teatada. Aga üks kaik oli usinasti
ära teha, see oli kirikuõpetaja juurde: Mai oli elawate kirjast maha kustutatud, see
on, tema nime järel kirikuraamatus seisis märgitus: „Surnud sel ja sel päewal."
Nüüd oli tarwis, et Maie uuesti elawate kirja üles tähendataks; ka oli tarwis ära
keelata, et Mai tulewal pühapäewal kantslilt surnute seas kuulutataks. Seda läks
Jaan kohe tegema. Wana õpetaja oli täis kõige suuremat imekspanemist. Ta kiitis
Jaani kõige soemate sõnadega, et see oli nõnda osawasti oma pruudi surmast Pääst»
nud. Ta soowis südamest õnne ja ütles, et nüüd küll Maie wanemad enam oma
tütart Jaanile keelama ei saa, mis Jaani muidugi teäda wäga õnnestas. Selle õttne-tundmusega läks Jaan jälle koju tagast.
Mai kosus üsna silmanähtawalt. Juba kolmandal päewal ei olnud päält näha
enam haiguse jälgegi tunda. Noor neiu tahtis koju wanemate juurde minna,
aga sellega ei olnud metsawahi rahwas milgi kombel rahul.
„Sina oled nüüd minu," ütles Jaan armsasti neiu õtsa wadates. „ Surmast
olen ma sind enesele saanud, hauast olen ma sind wälja toonud, mu kallis pruut.
Nüüd enam ei lahuta meid üksgi wõim ega wägi maailmas."
„Muidugi, muidugi olen küll sinu," ütles noor neiu nagu mõtted laiali.
„Iumala pärast, kust see tuleb, Mai," hüüdis Jaan ehmatades, „et sina seda
nii külmalt ütled, nagu ei oleks fee sulle mitte õnneks, waid õnnetuseks. Oli aeg,
mil seda enesele õnneks arwasid, kui meie kord üks teise päralt oleme abielus elamas!
Ütle, armas Mai, kust see on tulnud?"
„OH, ei see ole midagi," ütles Mai ja pööras näo kurwalt kõrwale.
„Asi ei ole nõnda, Mai," ütles Jaan, „sul on midagi südame pääl."
„Ei ole ühtigi," wastas Mai. „Raägime teisest asjast."
Nad rääkisiwad küll teisest asjast, aga õige südamelik toon ei tahtnud nende
wahel aset wõtta. Mai kannatas küll, et Jaan teda kui oma pruuti kaenlasse wõt°
tis, aga midagi oli nende wahel, see oli kindel. Teisel päewal oli metsawaht ja ta
poeg Jaan mõisas tööl. Kui nad õhtu koju tuliwad, oli Mai Jaani wastu ikka.
lahke, aga ometi oli wana ning usaldaw olek nagu kadunud. Kui see ka teisel päewal niisamati edasi kestis, kui Jaan töölt tuli, ei wõinud Jaan end enam pidada^
waid ütles:
„ Nüüd, armas Mai, ei jõua ma enam oodata, waid palun sind, räägi südame
päält ära, mis sind waewab ja mis meie wahele on tulnud. Kas ei armasta sa
mind enam?"
„Armastan küll, Jaan," ütles Mai, ja ta kahwad paled lõiwad punetama.
. M a armastan üksi sind: kedagi teist ei saa ma iganes armastama."
„Kns sa siis ka hääl meelel minule naeseks tuled?" küsis Jaan.
„Iah tulen," wastas neiu, „üksnes sinu naeseks wõin ma saada, ei ühegi teise."
„Noh, siis, peab ka wiimane kahtlus meie wahelt kaduma, kui ühist elu algame,"
ütles Jaan. „Ütle mulle kõik, miks sa nii kurblik oled, minu õtsa tihti haledalt
waatad, minu wastu nagu tagasihoidlik ja umbusaldline oled?"
„ Kui sa siis just soowid," ütles Mai wiimaks, kui tüki aega oli wait olnud jct
nagu iseenese wasta wõidelnud, „siis tahan sulle tunnistada, mis minu meeles Mõlgub. Waata, Jaan! Kui haige olin, siis tuli Jüri minu wanemate juurde ja
rääkis, et sina olla joodikuks ja laisklejaks saanud. Parast tuli küla päewawaras
meile ja rääkis, et sina — sina — "
„Räägi aga edasi, Mai," ütles Jaan wahele. „Waga weri ei wärise, õige
hõlma ei hakka üksgi. Räägi aga julgesti edasi!"'
„ Sina olla mõisast — warastanud, ja selle pärast lasta sind mõisast lahti,"
lisas Mai Wärisewal häälel juurde ning ootas Põlewal silmal wastust.
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„Kas kõik oled ära ütelnud, wõi oled sa weel midagi kuulnud?" ütles Jaan
wahele. „Räägi kõik ära, siis wastau ühe korraga."
„ I a siis," kõneles neiu edasi, „ja siis tuli wana nõia-Klirt meile ja jutustas,
et sinul olla taga metsa noor ilus — armuke, kellega sa — elnd!"
Jaani silmad lõiwad kiirgama, aga ta talitses end, Maie mitte ehmatada.
„Nagu näen," ütles ta, „on minu ja mu hää auusa nime ümber otse walede wõrt.
koetud. Et mina seda wiisi asja ei wõi jätta, see on selge. Aga ütle armas M a i ,
kas sina usud neid juttusid?"
-,
„ Ei usu küll," wastas M a i , „aga ütle mulle, et need jutud ei ole õiged ja
et nad põhjata on?
„AH siis see oligi, miks sa wiimastel päewadel minu wasta nagu kurblik ja
kahtlane olid?" küsis Jaan nüüd.
^
„ M a ei olnud kahtlane," wastas M a i , „mn olen sinu eest seisnud, aga mulle
jäi ometi okas südamesse, ja selle pärast ütle mulle, kuda on."
„Waata, kallis M a i , " ütles Jaan, „kuda inimest wõib ära teotada ja laimata,
kus ta sugugi süüdlane ei ole. Kõigest sest, mis sa oled minu üle kuulnud, ei ole
mitte niigi palju tõsi kui küüne all mustal Mina ei ole terwel eluajalgi joonud ega
saagi jooma; ei ole ka mitte midagi wõõra oma kusagil enesele wõtnud ega ole miud
ka mõisapidaja iganesgi kohast lahti lasta tahtnud. Kõige inetum on see jutt, nagn
oleks minul kusagil armuke olnud, kellega mina — kokku elanud olla l "
„OH Jumal tänatud, et see tõsi ei ole," ütles M a i ning hakkas Jaani kaela
ümber kinni. „ M a näen juba, et sul mingit süüdi 'pole."
„Aga see on niisama tõsi, et mina nii raskeid laimamist ei wõi kannatada,"
ütles nüüd Jaan. „Ast on liig hull."
M i s on sul nõuu teha?" Küsis M a i .
, M muud midagi," oli wastus, „kui et asja kohtu katte annan. Saame siis
näha, kes niisuguseid laimamist laiali laotab!"
„See on küll kuri laimamine," ütles M a i . „ Ta tegi minule hirmus haiget.
Aga nüüd näen küll, et see muud ei ole kui kurjatahtline wale. Ära pane pahaks,
armas Jaan, kui ma natuke kahtlesin,, aga mõtlesin, et ju ka sina inimene oled, kes
wõib kiusatuse sisse sattuda ja eksida. Nüüd armastan sind seda enam weel, mil
wälja tuleb, et ilma süüta oled." — Armastades pani noor neiu oma käe ümber Jaani
kaela. Kaua istus armastaw paar metsawahi maja ees pingil. Tasa sosistas haljas
lehekuune õitest õhkaw mets ümber maja. Armsad ajad oliwad need, mis Jaan oma
pruudi kõrwal mööda saatis, kuna kõik inimesed arwasiwad, et M a i ju ammugi hauas hingab. Üksnes üks tundmus rikkus weel Jaani rõõmu, see oli see tundmus, et Maie
wanemad teda joodikuks, wargaks ja liiderlikuks inimeseks arwanud on ja weel arwawad.
„ M a ei pane sugugi enam imeks," ütles Jaan pikema waikimise järele, „et sinu
wanemad minu wasta oliwad. Waene ma olen muidugi, ja pahaks ning hukka läinud inimeseks on nende silma ees ka tehtud. Kuda wõisiwad nad sind oma ainust
last, oma silma-tera, niisuguse inimese naeseks uskuda? Aga mina pean oma hää nime
nende silma ees jälle tagast saama. Sind palun ma südamest seni kaua kõikidele
tundmata ja teadmata siin minu wanemate majas armsa ema hoole all elada. Kui
Jumal kõik aitab hästi korda saata ja mina kui laitmata inimene wõin igaühe silma
waadata, siis astume mõlemad käsi käes sinu wanemate ette ning ootame ära, mis
nad ütlewad. Wististi ei saa nad enam sinu õnne wasta olema, päälegi oled sa ju
minu läbi hauast wälja toodud, see on mart, et sina Jumala poolest minule oled
määratud."
M a i oli sellega rahul, wanemad ta, nõnda jäi siis surnuks arwatud neiu ra'
hulisti metsawahile. Keegi ei teadnud sellest midagi.
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Kõigist neist laimamistest oli wäga selgesti näha, et nad ühest Hallikast wälja
oliwad hoowanud. Jaan oma terawa mõistusega sai warsti aru, et Sambla Jüri
kõigi nende taga seisis. Ta kaebas asja esiotsa walla-kohtusse. Kaebtus käis Sambla
talu peremehe poja Jüri wastu kahekordselt: 1) pealekippumise pärast metsas ja 2)
laimamise ja tühjade juttude wäljalaotamise pärast ja tema abide hulkuja Matsi ja
waua«moor Kärdi wastu. Kohus kuulas asja järele. Jüri püüdis kohtu ees küll
salata, aga ei see läinud hästi korda. Kaks küla noort meest, kes päälekippumift kogemata eemalt oliwad näinud, tunnistasiwad tema wasta. Ka hulkuja Mats kuulati
ära ja ei jõudnud salata. Maie wanemad kutsuti ka ette, kes ütlesiwad, et Sambla
Jüri neile ütelnud,, kuda metsawahi Jaan joodik ja kelm olla. Nad ütlesiwad ka
kohtu ees, et hulkuja Mats olla neile ütelnud, et Jaan ka liha ja õlut mõisast warastanud. Mats kutsuti jälle ette ja tunnistas, et Sambla Jüri olla teda käskinud
nõnda Jaani üle ütelda. Siis tunnistasiwad nimetatud kaks küla noort meest, nemad
olla kuulnud, kuda Sambla Jüri wanamoor Kärdi juures olnud ja wanamoor! käskinud Jaani üle Kopli taln rahwale ütelda, et Jaanil Tagametsa külas armuke olla,
kellega ta koguni kokku elada. Kahe tunnismehe wastu ei wõinud ka ette kutsutud
wanamoor Kärt ära salata. Nõnda tuli siis asi täiesti ja igapidi wälja. Kahwatanud näol seisis Jüri kohtu ees ja ei saanud enam sõnagi suust wabanduseks.
Tema süü oli koguni awalik. Et asi liig suur oli, siis ei wõtnud wallakohus otsust,
waid asi läks edasi sillakohtusse, mis see kord alles tegewuses oli.
^
Kui kohtu-istumine möödas oli, siis läks Jüri walla kirjutaja juurde ja küsis:
„Mis te arwate, kas saan mina nuheldud wõi mõistetakse mind süüst lahti?"
„Süüst lahti ei wõi kohus teid iganes mõista," ütles wallakirjutaja. „ N i i
hästi teie kui teie abimehed, Mats ja, wanamoor Kart, langete kohtu nuhtluse alla,
mis seadus ette kirjutab. Asi on liig awalik, ja tunnistused on teie wastu täielikud."
„Mis nuhtlust mulle siis mõistetakse?" küsis Jüri wärisedes.
„Wististi kaks wõi kolm kuud wangihoonesse ja peate ka kõik kohtu-kulud kandma;
teie aitajad saawad ka puuri, aga lühemaks ajaks."
Sambla Jüri seisis, nägu kahwa nagu lubjatud sein. Seda ta ei olnud arwata
wõinud, et niisugune nuhtlus tuli I Ta ütles wallakirjutajale: „Miks nii raske nuhtlus tuleb, ega ma mõni luku-lõhkuja ei ole."
„Luku-lõhkujal on weel palju raskem nuhtlus — mitme aasta pääle," ütles
wallakirjutaja. „Agn sellel, kes oma ligimest kiusab ja tühje juttusid ta üle tõstab,
on seaduses ka oma nuhtlus!"
„Aga kas mingil wiisil wõimalik ei ole nuhtlusest pääseda?" küsis Jüri.
„Muul wiisil mitte, kui peate Jaani paluma," ütles kirjutaja. „Wargale,
rööwlite, mõrtsukale ei anta mitte andeks; kui ka see andeks annab, kellele kurjatöö
puutus, kohus ei wõi andeks anda; aga kui keegi teist pahandab ja pahandatud inimene andeks annab, siis nuhtlust ei ole."
Andeks paluda! Metsawahi Jaanilt andeks paluda! See oli uhkele Sambla
pere pojale hirmus mõte! Aga mis pidi ta tegema? Teist wiisi wõimalik ei olnud.
Pää hakkas Jüril ümber käima. Ta ei saanud mitte ainustgi selget mõtet mõtelda.
Ta hukkus koju minema. Ikka käis see kole mõte tal pääs ümber: Andeks paluma
metsawahi Jaanilt! Hirmus! — Otse rusuks rõhutud jõudis ta koju.
Kodus ootas teda uus ehmatus. Ema oli lauta läinud, isa oli wäljal. Tuba
oli tühi. Aga kui ta kambrisse astus siis leidis ta sääl ühe noore naesterahwa eest.
See oli sauniku tütar Tiiu heinamaa äärest. Tiiu oli kahwatanud ning haige, ja
tal oli laps süles. Kui Jüri kambrisse astus, hoidis ta lapse temale wasta, waatas
noomiwalt Jüri õtsa ja ütles siis lõikawa häälega: „Waatll, J ü r i ! Kas tunned
seda lapsekest? See on sinu ja minu laps l Kas oled ka mõtelnud, et see laps kord
küsib: Kus on mu isa? Kes ta on? Mis Pean mina, ta ema, temale wastama?"
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„ T i i u , miks sa siia tulid?" ütles J ü r i pool pahane pool kartlik. „Meie
oleksime selle Ue wõinud sinu kodus rääkida."
„AH wõi nii," hüüdis T i i u täis ahastust ja nuomiwat kibedust, „mina ei pea
enam su silma ette tulema, seda sa tahad! M i n u kodus tahad sa rääkida? M i l l a l
sa sääl oma nägu näitad? Siis sa tundsid küll teed sinna, kui sa mind petsid
"
Sel silmapilgus astus Sambla peremees, kes wäljal: oli tagasi tulnud, ka
kambrisse ja jäi kahwad naesterahwast nähes juhmilt seisma. Kohe pääle selle astus
ka perenaene sisse niisama nagu ehmatanud seisma jäädes. Keegi ei saanud esiti

sõna suust.
„ M i s see on?" küsis wiimaks Sambla peremees waikust lõpetades.
, M see ole muud kui tulin oma sieidmehele meelde tuletama, mis ta kohus
on," ütles Tiiu. „Waadake, see laps minu süles on teie poja lihane lasis ja teie
lapselaps."
, M i s pöörast juttu sa ajad, tüdruk!" käratas Sambla Peremees. „Kasi minema!"
„Ei. see ole ilus, kui sa tüdruku minema ajad," ütles nüüd perenaene wahele.
„ T i i u l on õigus, nagu näha, meie poeg J ü r i on siin paha teinud."
„Wõi nn kaugel un sinuga juba lugu olnud," müristas isa poja poole, kuna
poeg juhmilt akna all seisis ja sõnagi suust wälja ei saanud. „Noh, mis sa nüüd ütled?"
„ M i s ma ütlen, isa!" wastas poeg. „ M a tahtsin teda wõtta, aga sina ei
lubanud, ja nüüd on asi nii kaugele läinud, ei muud midagi."
„Soo, ei muud midagi! Nagu see nii wäike asi oleks, et minu pojal sohinaene
külas on," käras isa. „Kas sa ei wõinud end wiisakalt üles pidada ja Tiiu rahule
jätta! Nüüd on asi hukas!"
„ M a püüdsin sinu tahtmist ära täita, isa," ütles poeg, „nm katsusin rikast
neiud saada, tead küll, isa, et see asi ei läinud. Nüüd olen selle pärast koguni kohtu
kaebtuse all ja saan wiimaks nuhtluse kaela. Luba nüüd, et ma T n u naeseks wõtan,
siis saab asi paremale korrale."
Kõwa mees wõitles iseenesega. M i s sündinud, oli sündinud. Teisiti teha ei
olnud enam. Perenaene ütles ka wahele: „ M a usun, Jaak, et asi küll nõnda kõige
paremini läheb. Luba pääle! Laps on kord meie J ü r i jagu. Tiiu ei ole ka mitte
sant naesterahwas olnud, on usin, töökas ja puhas tüdruk. Tema saab mehe ja
laps leiab õige isa."
„Noh, olgu pääle," ütles wiimaks isa. „Tulewal pühapäewal lase esimest
korda kirikus maha kuulutada ja üle-tulewal pühapäewal wõite teist ja kolmandat
korda maha kuulutatud olla ja siis laske mõlemad ka endid laulatada. Pulme pidada
ma teile ei luba, sest et olete hää kombe wasta eksinud."
Tiiu silmad hiilgasiwad rõõmu pärast. Seda õnne ei julgenud ta loota.
Suure rõõmuga audis ta isa ja ema käele suud. J ü r i oli täiesti meeleparandamise
teel, tuli tema juurde ning andis temale suud. Nüüd ei jäänud ta enam häbisse,
ja ta lapsel oli päris isa. Waewalt jõudis ta uskuda, et lugu nii parema poole
oli pööranud.
(Järg tuleb.)

J . W. Jannsen.
Sündinud 4. mail 1819 Wändras.
Surnud 1. juulil 1890 Tartus.

Kord sa tegid waimu wäljal tööd,
Lahutasid raske une ööd,
Hüüdsid koidikul siis, kallike,
Wennad kokku laulu pühale.

Läbi maa ja linna läks su hüüd
M i s sa külwsid, kannab wilja nüüd
Mõni ohakas, nii okaslane,
Tekkis ka su nisupõllule.
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Wanemuisea sa wõtsid ka
Auusas elus helkisid sa ees,
Taara mäel maja ehita'.
Eesti ehatäht ja esimees;
„ Edasi I" säält tõuseb Eesti hääl
^ Waimurikka rahu-sõnaga
Taewa Poole laulu leegi pääl. ,
- Mõistsid südamed sa üheuda'.
Kuni kõlab Eesti kulla keel,
Kuni kestab Eesti kindel meel,
Kuni koit käib üle meie maa,
Saab ka sinu nimi elama.

Lühike tagasivmade ^Wanemuine" lauluseltsi 25-aatase
tegewuse Piiale
t e m a j u b i l e u m i p i d u l 15. j u u l i l 1890.
Eesti rahwa ajalugu on säärane olnud, et seltsi-elu, mis teiste haritud rahwaste
juures mitu sada aastat wana, siin alles algamas on. Tänawu 1890. aastal on
Eesti seltsielu weerand »sada aastat wanaks saanud ja nimelt „Wanemuife" seltsiga.
„Wanemuine" on Eesti rahwa kõige wanem selts, kõik teised Eesti seltsid on alles
pärast teda ilmale sündinud. Tema on siis nõnda ütelda teiste Eesti seltside isa
wõi kõige wähem eelkäija. „Wanemuine" pühitseb tänawu 1890. aastal oma 25aastast jubileumit. Tema weerand-saja aastase tegewuse ja elu pääle heidame siin
lühedalt pilgu. Lauluselts on lauljatele tähtjas.
Aastal 1865 oli see, ja nimelt õtse Iaani-päewal, kui õnnis Eesti kirjamees
J . W. Jannsen mitmed Eesti mehed enese juurde kokku kutsus ja nendele ette pani
ja nõuuks andis, Eesti seltsi asutada, nimelt laulu-seltsi. Koosolijad, 14 meest, oliwad suure waimustusega selle poolt, et selts peaks asutatama ja tõusiwad püsti. Sellega oli „Wanemuise" seltsi põhjendamine nõuuks wõetud. J . W. Jannsenal oli juba
Pärnus mõte olnud Eesti seltsi asutada, aga ei saanud see sääl teoks. Kui ta 1863.
aastal Tartu tuli, siis mõltus see mõte ta meeles ja sai nüüd 1865. aastal tõeks.
Et seltsi asutamise nõuu nii häästi oli korda läinud, siis pani õnnis J . W. Jannsen
ette „ S u l l ' , sull', Jehowa, tahan laulda" kiituseks laulda, mis wäga waimustawal

wiisil sündis.

- Teisel koosolekul, mis peeti, oli õnnis J . W. Jannsen uuele asutatawale seltsile ka nime muretsenud. T a tuletas meelde, et wanadel Eesti esiwanematel muistsel
ajal hulk jumalaid olnud, keda nad teeninud ja uskunud. Üts kõige tähtsamatest
olnud laulu-jumal Wanemuine. Selle nimi olla uuele seltsile wäga sünnis. M u i dugi ei olla see selle pärast sünnis, nagu tahaks uus selts wanu pagana-aja jumalaid
elule äratada ja neid teenida, waid see sündida üksnes mälestuseks. Jannseni nõuu
wõeti suure rõõmuga wasta ja pandi asutatawale seltsile nimeks „Wanemuine."
Jannsen seletas weel Eesti rahwa wana usku, kuda Wanemuine laulu-jumal oma
kandlega ja lauluga nii hästi loomad kui ka inimesed häälitsema ja keelitsema pannud, kui ta end Tartu Taara mäele man pääle lasknud.
Peagi saiwad nüüd uue seltsi põhjuskirja punktid walmis kirjutatud ja Wene
keelde tõlgitud. Nad saadeti warsti Riigi-walitsuse katte kinnitada. Alla kirjutanud
oliwad 24 meest, kes esimesed asutajad oliwad. Nende nimed on weel praegu põh'
juskirja all.
Esimesed neli koosolekut peeti õndsa J . W. Jannseni korteris kullasepp Hermanni majas turu ääres. Et aga ruum warsti waikseks jäi paluti praost A. H.
Willigerodelt luba. Tartu Maria koguduse koolitoas kokku tulla laulu õppima, mis
rõõmuga lubati. Aga selts ei wõinud sinna kauemaks jääda, kui oktobrickuuni, sest
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siis tuliwad Maria koguduse koolilapsed kokku ja tarwitasiwad ise tuba. Selts oli
aga Maria koguduse koolitoas mitmed ilusad laulud õppinud, mis hästi lauldi. Esi.
mestest lauludest, mis õpiti, on nimetada: Flemmiug'i „ Tänage Isfad, suur on tema
heldus," Abt'i „Õhtu kellad on ju hüüdnud," Mendelssohn'i „Tere nüüd sa kallis
piiew" ja teised, mille sõnad J . W. Iannsen Eesti keelde toimetas ja ise ka laulusid
laulma õpetas. Ka on nimetada, et Maria kiriku köster ja organist Luig siin seltsi
edendas.
Wanemuise selts läks nüüd uude korterisse Doome paale universiteedi eksekutori
Eschscholz'i suwemajasse, mis nimetatud lahke herra ilma hinnata seltsile tarwitada lubas.
Waheajal oliwad põhjuskirjad korra ministeriumist tagasi tulnud, milles muudetust soowiti. Kui need muudetused oliwad tehtud, saadeti nad jälle tagasi Riigiwlllitsuse kätte. Oktobri-kuul oli seltsil Efchscholz'i suwemajas suur rõõm teada saada,
et põhjuskirjad juba kinnitatud on. Nowembri-kuul audis selle-aegne Tartu politseimeister, oberst v. Icmucm, kinnitatud põhjuskirjade eksemplari seltsile kätte. Nüüd oli
siis Tartu eestlastel koht, kus nad wõisiwad kokku tulla laulu õppima ja kuulma
ning üleüldse lõbu-elu maitsma. Seltsist wõis terwe Eesti rähmas osa wõtta, sest
maalt külalistel ci olnud milgi kombel seltsi tulla keelatud, kui nad liuna tuliwad.
— Sellega oli selts täiesti asutatud.
Nüüd wõeti ka esimene eestseisuse walimine ette. Laulu juhatajaks ja presidendiks waliti muidugi mõista J . W. Iannsen, kes juba seni oli laulu juhatanud ja
seltsi asju toimetanud. Kassa-pidajaks waliti Martin Raudsepp, maja asjanduse õiendajaks Johann Kuord ja Peeter Zirkel, kirjatoimetajateks I o h . Maddissohn ja J .
Pahl.' Need oliwad nii hästi eestseisuse liikmed kui ka lauljad ja maksjad, nagu teisedgi. Seltsi liimete arw oli nüüd 36 paale kaswanud. Liikmeid tuli weel
juurde, ja pea oli jällegi seltsi ruum kitsaks jäänud.
Küünla-kuul 1866 läks noor „Wanemuine"°selts jälle uude suuremasse korterisse Freidangi majasse Erne uulitsasse kroonu aia taha, kui ka weel mitte täiesti,
wllid see sündis suwe poole. Freidangi majas peeti alles esimene kuuõhtu ära, millel
J . W. Iannsen kõnet pidas selle üle, „ M i t s meie selts on asutatud ja miks ta nime
„Wanemuine" kannab." Selle järele pidas praost Willigerode kõnet, seltsi tegewufest
ja laulu õppimisest ning seltsi seisukohast koguduses. Ka seltsi laulukoor ei jäänud
wait, waid laulis mitmed ilusad laulud. Teisel kuuõhtu! märtsi-kuul pidas jälle õnnis J . ,W. Iannnsen kõnet, siis praost Willigerode õndsa Keisri Aleksander I I . hõbepulmast, mis siis peeti. Ka hr Blumberg pidas kõnet. Siis waliti ka seltsile esime»
sed auulikmed, kelle seas oliwad praost A. H. Willigerode, J . Hurt ja mitmed õpetlased Helsingist ja Ungari maalt Pestist.
Oma esimest aastapäewa pidas selts Iaani-päewal 1866 ja sõitis lootsikutega
wälja Ema»jõge mööda Worbufe walda Oleski talusse, kus ilusas aias laul ja mäng
rõõmsasti kõlas ja ilusal ilmal ofawõtjaid lõbustas.
Et seltsile liikmeid juurde tuli, jäi ka see korter jälle wäikseks. Siis wõeti T i ron'i majasse Laia ja Iakoai uulitsa nurgale suurem korter, kuhu oktobri - kuul sisse
mindi. Laulu harjutamine läks õndsa isa Iannfeni hoolitsemisel ja juhatusel tublisti
edasi, ja juba selsamal kuul peeti jälle kuuõhtu ara, kus helisew laul ja õpetlikud
kõned ei puudunud. Iseäranis hiilgas õndsa Iannseni kõneanne. Ka herrad praost
Willigerode ja õp. J . Hurt ning teised pidasiwad kõnesid. Tartu politsei-meister hr
oberst v. Iannau oli seltsi «auliikmeks walitud ja kaitsis seltsi paha ja laimu eest;
igal kuuõhwl ja kõnel oli ta ise, seltsi majas ja wõttis iga pidi feltsi-elust osa; ta
jäi seltsi kõige suuremaks sõbraks kuni, surmani: Rahu tema põrmule l
MZu^llo i^6llI)i)0N. H.SMI5, 20 HL^ciH 1890 I0AH. — Trükitud K. A. Hermanni kirjadega Tartus

Mr. 7.

V I . aastakäik

jm!» p miiM leht.
Kuukiri Eesti muusika edendamiseks.
Wastutaw toimetaja ja wäljaandja v i - . A . A . A e r u r a n n .
I l m u b kuus korra.
^'
Hind aastas kättesaatmisega 1 rubla, pooles aas»
tas 60 kop. — Ise ära tuua aastas 80 kop.;
pooles aastas 50 kop.
,,^

>
Tellimisi wõtab
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kirjadele: ..vr. K. A- Hermann Tartus."

Tähtjas Eesti noodi-raamat.
Igale rahwale, kes hariduses edasi on jõudnud, on tema enese laulud kõige
armsamad ja tähtsamad. Neid lauldakse igatahes kõige rohkem ja kõige suurema
rõõmuga. Ka arwatakse mhwawiisisid alati kõige tähtsama muusika sekka.
Eesti rahwa seas on uuemal ajal wäga wähe ehk ei sugugi Eesti rahwa enese wiisisid lauldud. Need wiisid ähwardasiwad koguni kaduma minema. Nõnda oli siis
üsna wiimane aeg tulnud neid korjata, nootidesse panna ning trükitud näol rahwa
setka saata. Uued kunstlaulud tahtsiwad pea kõik wanad Eesti rahwa enese wiisid
ära unustada. Eesti rahwas laulis nii palju wõõraid laulusid, et omad pärislaulud
kõik ära unustas. Üksnes wanad moorikesed külades ja taludes, mis kaugel metsade
ja rabade taga muudest elu-kohtadest ära, jäiwad weel Eesti laulu lõõritama. Mõni
ainuke laul oli ka üleüldse rahwa suus tuttaw, aga tast ei pandud suuremat ühtigi
tähele.
/ Nüüd on seda Eesti rahwa lauluwiiside järele jäänud warandust korjama hakatud, ja esimene wihk on juba trükis ilmunud. Tema nimi on
„ E e s t i r a h w a l a u l u d s e g a k o o r i l e,"
kogunud ja trükki andnud D r . K. A. Hermann. Trükitud on see raamat Tartus koguja ja trükki-andja juures.
See raamat wõib tõesti küll iga muusika- ja laulu - armastaja eestlase juurest
õigusega lahket wastuwõtmist nõuda. Täies kõlas ja iluhelis astub siin Eesti rahwalani meie ette. See on meie oma laul. See on meie rahwa südame sünnitus.
Raskel püris-põlwe ajal on need laulud Eesti rahwust rõõmustanud ja tema hinge
paremasse maailma tõstnud. Rõõmustagu ja tõstku need ennemuistsed wiisid ka nuudist Eesti rahwa sugu ning.õpetagu armaswst ja waimustust iluheli edendades fuguweichade ja -õdede keskel. Ärgu enam ühtegi pidu ega puhku, kus laulu kuulda, ilma
Eesti rahwawiisideta peetagu. Kõlagu Eesti rahwa-laul wanal wäel, wõimul ning
waimul, kui ka uuel nelja-häälsel näol meie lauljate suus. Ärgu jätku üksgi laulukoor neid laulusid enesele muretsemata. Küll nähtakse,, kui wähegi neid rahwalaulusid ilusasti ette kantakse,, et nad wäga ilusast) ja armsasti' kõlawad. Waewalt on
wõimalik maailmas tuumakamat ja ilusamat laulu kuuldu kui rahwawiisid on. Seda
peab ka meie rahwas ära nägema. Wana Eesti wiis peab jälle auusse tõusma.
Tema tuumakat sisu peab täie wäärtuse järel ära tuntama.
Uus noodi-raamat annab eeskõnes sügawamat õpetust Eesti rahwalauluwiiside
iseloomust ja seletab ära, mis wahe teiste ja Eesti rahu,«wiiside wahel on. Kellel
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siis himu on Eesti rahwalaulu iseloomu sügawamini uurida, see wõtku eeskõne hoolega läbi. Kasuta ei saa ka see iganes olema. Ta õpib Eesti laulude tuumakat
sisu tundma ja temast lugu pidama.
Laulud ise on, nagu üteldud, rahwa suust korjatud ja just nõnda üles pandud,
nagu rahwas neid laulis. Nad on igapidi puhas Eesti kõla, mis Eesti suus ja südames wastukõla leidku.
Jah, armsad laulu-wennnd ja -õed! Laulge siis l Pange wana Eesti heli uuele
ilule! Pange Eesti wanale kandlele uued kõlawad keeled pääle, seadke nad puhtale
häälele! Ärge wäsige Eesti laulu edendamast! Ärge kartke 50 kopikuast kulu, mis
raamat maksab I Wististi ei saa teie seda summa kahetsema. Aga ilus ning armas
on, kui meie rahwas kord jälle uuel wõimul wana ilusat laulu laseb. Laulgem!
Jah, laulgem lõpmata!

Kaks noort meest.
(Uudisjutt.)
.(Jara).

Perenaene wiis ta aita ning andis säält mõndagi söögi kraami ühes. J ü r i
saatis teda kodu ja tunnistas nüüd ka T i i u wanemate ees, et ta juba üle tulewal
pühapäewal Tiiu enesele naeseks wõtab. Surmani kurwastatud waesed wanemad oliwad muidugi selle üle rõõmsad.
Kord paremuse teele saanud, wõttis J ü r i nõuuks nii palju kui wähegi wõimalik
oma pahategu hääks teha. Ta seadis sammud kodu poole minnes esiti Kopli talu
poole. Peagi oli ta sääl ning astus tuppa. Toas ei olnud kedagi, aga kambris
kuuldi kõnelemist. Metsawahi Jaan oli enne Jürid sisse astunud ja kõneles, nagu
kuulda, peremehega ja perenaeseaga. J ü r i jäi nagu tahtmata tuppa seisma ja kuulis
kõik, mis kambris räägiti.
„Wlllldake, auusad Kopli perewanemad," ütles metsawahi Jaan, „teie armas
tütar oli minu pruut. Kurjad keeled oliwad mind ära laimanud. M i n u eest seistes
läks teie tütar hauda. Ta teadis, et mina mitte see õel inimene 'põlnud, kelleks
mind arwati ja tehti. Nüüd saate teie seda ka küllalt ära tundma. Teie tütar on
seda ütelnud, teie olete seda wististi kuulnud, kohtu-kuulamine on seda ka näidanud,
kus ise tunnistajaks olite. M a olen siia tulnud teilt kuulama, kas teie weel minu
üle pahased olete."
„ E i , armas Jaan," wastas Kopli peremees kurwal häälel, „meie oleme oma
armsa lapse, ainsa tütre Maie, surma pärast nii suures leiuamises ja kurwastusas, et
meie kellegi üle pahandada enam ei jäksa. Jumal on meid raskesti laristanud. T a
on meie ainsa lapse meilt ära wõtnud. Meie südamed on täis walu ja wiletsust,
keegi ei suuda meid enam trööstida. M a i oli, armas, hää, sõnakuulelik laps, tegi
meile alati rõõmu, oli usin, wirk ja töökas, lahke ja tubli, laulis meile armsa häälega ilusaid laulusid ette, nagu seda koolitoas, kontserdis, ja kirikusgi muud inimesed
ka kuulsiwad, nüüd on ta surnud — "
Perenaene hakkas haledasti ja suure häälega nutma, ja peremees ei wõinud
arduse pärast enam edasi. kõneleda. Leinamise walu oli uuesti nende üle tulnud, nagu
ju sagedasti Maie surmast saadik. Jaan auustas seda walu ning oli tükk aega koguni wait, alles siis rääkis ta edasi:
^ '
!.
',
M u l on weel sõnake teile ütelda: Ärge pange pahaks, kui ma teile küsimise
ette panen: Kui teie tütar M a i weel elus oleks, ehk elusse tagasi tuleks, kas lubaksite teda minule ja kas wõtatsite mind oma wäimeheks wasta?"
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„ K u i minu lasis teid saada tahaks, miks mitte!" wastas peremees, „aga mis
niisugusest Mimisest praegu kasul M a i on surnud, ja haud ei ole ial enam kedagi
enesest wälja tulla lasknud!"
,
„Muud mina sel korral teäda ei tahtnud," ütles Jaan. „Nüüd lähen ma
jälle kodu. Palun teilt enesele luba, õige pea jälle siia tulla, ja siis loodan teie
lubamisest ka kasu s a a d a — " ,
S i i n wahel astus Sambla J ü r i toast kambrisse, teretas ja ütles: „Palun,
Jaan, weel natuke siia jääda, minul on mõni sõna siin rääkida, ja õnn on, Vet kõik
need inimesed siia on juhtunud, kellele mul midagi ütelda on."
N i i hästi Kopli perewanemad kui Jaan oliwad koguni täis imestust, kui korraga, J ü r i kambrisse tuli. Kõigi kolme näost oli näha, er neil just J ü r i tulemise
üle rõõm ei olnud. Teadsiwad ju küll kõik, et J ü r i läbi kõige rohkem see õnnetus
oli tulnud ja et tema kõige pahanduse asutaja oli olnud.
^
„Teie waatate küll imeks pannes minu õtsa," ütles Jüri, „olete 'ka pahased
minu üle. Ühes raamatus lugesin mina, et Eesti loomus wäga kangekaelne ja pühaduste parandamine eestlasel raske olla. Mina pean ütlema ja tunnistama, et see
ka minul raske on. Aga mina olen ära näinud, et ma pahal teel olin, ja ma palun
selle parast wäga teid, Kopli perewanemad, andke mulle andeks, et kogemata minu pühaduse läbi on teile suur mure tulnud. M i n u meeles ei olnud muidugi mitte teie
tütrel juukse-kattvagi kõwerdaba, ja ma ei oleks mitte unesgi kedagi taga kihutanud,
kui oleksin teadnud, et see nii raskesti mõjub. Nüüd on õnnetus juhtunud, ja minule
teeb see rasket südame-walu. Andke mulle andeks, siis annab teie tütar teises ilmas
ka mulle andeks!"
„Nüüd, kus meie ainus laps surnud," ütles Kopli peremees, „ei wõi meie küll
kellegi üle wiha kanda. Meie poolt ei wõi teile midagi suuandmist olla, olime ju
isegi nõuus, et meie tütar Sambla talu miniks oleks läinud. Tunnete oma südametunnistuses raskust, siis pange see Jumalale ette, kes üksi wõib andeks anda wõi andeks andmata jättab
„Nõnda siis'annate teie mulle andeks/ ütles Jüri. „Iumala ees tahan püüda
oma süüd lepitada, nii palju kui see minu jõuus on. Aga siin on weel keegi, kellega
leppima pean." J ü r i pööras end Jaani poole. „ I a a n , ma olen sinu wastu paha
olnud. I l m a tahtmata olen süüdlaseks saanud, et sinu kallis pruut suri. Ka
oleu siuu üle pahu juttusid laotannd. Koik see teeb mulle nüüd rasket südame-walu.
Siruta mulle oma käsi wasta ja lepime ära. Tõmba oma kohtU'kaebtus minu wasta
tagasi, oleme sõbrad. Mina olen pahal teel olnud, edespidi ei taha ma enam niisugusele teele jääda. Kas lepid minuga ära?" J ü r i jäi kätt pakkudes ootama, mis
Jaan teeks..
i
, .. Raske oli I a a M lugu: Rängasti oli J ü r i tema wastu eksinud. Küll oli Jumal imeliku saatmise M i siin asja hästi pööranud, millest weel Maie wanemad ega
J ü r i seni ajani ei teadnud, aga asi oleks wõinud koguni teisiti tulla, nagu ta ikka
tuleb; sest surnud ei tõuse pea ialgi enam hauast elule, waid see sünnib küll mitme
kümne aasta tagast korra, et weel inimene kogemata juhtumise läbi elusalt hauast
pääseb^ kõik maetud surnud jääwad hauda.
Tüki aega oli Jaan wait, ei teadnud isegi, mis pidi wastama; wiimaks Ales
t a : „Wäga raske on mul sinu soowi täita. Sinu eksimine on tõesti suur. Kui
Jumal mitte õtse imet ei oleks teinud, siis ei wõiks mina wist enam sugugi leppida,
waid üksi Jumal wõiks sinu eksimist parandada ning andeks andu. Ka nüüd on
mul see xaske — "
„ I a a n , juba toolis, kus me ühes koos täisime, õpetati meil usutunnis, et ristiinimese kohus on oma wennale ja ligimesele andeks anda, tee siis nüüd ta sina
seda! Mina olen raskesti nuheldud oma teo eest: Eluajal ei jõua ma, seda ära unus-
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tada, et M a i minu laasmõjudusel on surma läinud; alati saab see Mälestus miud
waewama ja minu südames nagu nõel torkima, ehk minu hinges küll kõige wähemat
aimugi ei olnud, et asi niikaugele wõis tulla. Noh, Jaan, kooliweud, lepi ära
ning anna kätt."
'
„Olgu siis," ütles Jaan, „ma lepin ära." T a andis Jürile katt.
„Kas lubad kohtu - kaebtuse minu wastu ka tagast wõtta?" 'küsis J ü r i paluwal häälel.
'
, : >
„Wõtan tagast," ütles J a a n ; „ kui lepitus on tehtud, siis olgu see kll täieline."
„ M a tänan sind, Jaan," ütles J ü r i liigutatud häälel. „ I u m a l tasugu sulle
seda armastuse-tegu tuhande wõrra!"
,„Aga Jaan," ütles nüüd ema wahele, „mis ime see oli^ millest enne nimetasid,
et see olla Jumalast õnneks tulnud?"
.
^'^
.' ^
„Seda ei wõi mina teile praegu mitte ütelda," kostis Jaan, „aga teie saate
seda pea ise oma silmaga nägema ja Jumala saatmist imeks, panema. N i i palju
wõin teile ette ütelda, et teil siin ärarääkimata rõõm oodata on. Walmistage
endid seks ette."
Sel silmapilgul tõusis õues õige suur kära sulaste ja tüdrukute keskel, kes
waljult lõunele tulnud oliwad. Sõnad „kodukäija," „tont," „kooljas," ^wiirastus"
oliwad kuulda: Siis tuli üks tüdruk, ehmatanud ja lõõtsutades kambrisse ja rääkis
täis hirmu: „Mõtelge ometi, peremees ja perenaene, mis mina nägin. Läksin natuke
koplisse wasikaid waatama. Näen, üks naesterahwas seisab kopli rõht-aia najal ja
waatab üksi silmi meie toa poole. Mina löön silmad weel terawamini selle naesterahwa õtsa, ja mis ma näen? See naesterahwas on just karwa päält meie surnud
M a i , wähe kahwatum ja wõõras riides. Mina ehmatasin kangesti ära ja kiljatasin.
Ega see muud olnud kui kodukäija, kooljas, Maie waim. M a ju ise nägin, et M a i
maha maeti, ja nüüd on ta korraga siin. Waim pööras ümber ja läks teerada
mööda metsawahi poole. Mina jooksin ruttu koju ja wärisen weel praegu terwest ihust."
„ I u m a l teab, mis wiirastust sina oled näinud," ütles peremees wahele.
„ O l i tõesti kodukäija, ei muud ühtigi," tõendas tüdruko„mina nägin teda enese
lihase silmaga. Üks küla naene käinud hiljuti metsas marju otsimas. Kui ta metsawahi ligidalt mööda tulnud, siis näinud ta metsas ka kahwatut naesterahwast, kellel
just meie Maie nagu olnud! Terwe küla on juba juttu täis, et Maie waim kodu
käib> , N i i siis nägin teda minagi, nagu teised on teda näinud.^
, „Ura nüüd üsna tühja juttu aja," ütles Peremees, „sinu silmad on eksinud ja
mõnda teist Maie nägu inimest Maie Maimuks arwanud."
„ E i ole tõesti mitte,", waidles tüdruk, „see oli kadunud M a i . "
Jaan, kes seda kõike kuulis, teadis küll, mis see oli. M a i oli wististi armas-,
tüse ja igatsuse pärast kodu natuke näha tahtnud ja läbi metsa kopli aia äärde jalutanud. Niisama oli Maie kogemata nähtud/ kui ta metsawahi juures kaasikus oli
käimaläinud.

-/,"', ' > , ^ v : - > / ^ "

i^ ^

,','-,

^

^

> „Küll me asjast aru saame ja järele waatame, kes see kodukäija on," ütles ta
tüdrukut' waigistaaks ja pani siis Maie wanematele järgmise soowi ette: „Nüüb
palun teid, Kopli peremees ja perenaene, wäga> olge nii lahked ja tulge tänu õtztck
poole kell 6 natuke minu wanemate juurde, sääl ootab teid. iseäraline suur rõõm.
Kas lubate?" ^
,
, .-^'^
'
,
^,,^ ,^, ^
.: M e tuleme küll," ütles Kopli peremees, >,eks ole tõsi?" küsis ta perenaese käest^
, M s me lähe pääle>" kinnitas nMd ka perenaene.
''
„Siis soowin ma ka, et Sambla J ü r i täna kell 6 meile tuleks. -. Kas tuled,,
J ü r i ? " küsis Jaan end' Jüri poole pöörates. '
^ .
-^
^
„Kui mind sinna juurde waja on ehk minu tulekust midagi kasu loota, miksmitte?" ütles Jüri selles nõuus olles.
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„Noh siis ootan teid täna kell 6 meile tulema," ütles Jaan. „Nüüd lähen
esiti kohtusse ja wõtan protsessi Jüri palwel tagasi."
Jaan jättis jumalaga ja laks ära. Ka Jüri läks kodu, kuna Jaan kohtu
pääl teatas, et ta kaebtuse Sambla Jüri ja tema abimeeste wasta tagasi wõtab. —
Päew läks õhtu poole.' Kell oli warsti kuus. Nii hästi Kopli peremees ja
perenaene kui ka Sambla Jüri sammusiwad metsawahi maja poole. I l m oli ilus,
mets haljendas armsasti, , Peagi jõudsiwad nad metsawahile ning astusiwad tuppa,
kus neile Jaan lahkesti wastu tuli, tema järel astus ka wana metsawahi,ja ta
naene tagakambrist wälja ja teretasiwad.
„Noh, Jaan, mis on see suur rõõm, mis meile peab osaks, saama?" küsis
nüüd peremees, ja perenaene nähti õige uudishimulik olewat.
„See rõõm on tõesti wäga suur," ütles Jaan, „ja ma palun teid üksnes teda
wälja, kannatada ja rõõmu asemel mitte ehmatada."
„Mis rõõmu aga wõib meile weel tulla, meile, kelle ainus laps alles mõne
nädali eest hauda läks!" ohkas Kopli ema.
„Iumal on oma helduses teid trööstida tahtnud," ütles Jaan ja laks tahakambrisfe, kust ta teisel silmapilgul, Mai kae kõrwül, jälle wälja tuli ning end Kopli
peremehe ja perenaese ette seadis.
„ M l l i ! " karjatas perenaene nii äkisti, et aru ei wõinud saada, kas see rõõm
wõi ehmatus oli. Nii hästi Maie isa kui ema jäiwad nii seisma, et nad püüle korra
kiljatuse mitte sõna suust wälja ei saanud. Näod mõlemal walged nagu surnutel
waatllsiwad nad Maie kui wõõra wõi waimu otsa, kehad karged ja silmad seismas.
Juba kahetses Jaan, et ta nii äkisti oli surnuks arwatud Maie nende ette toonud.
Ta tahtis wanematele seda enam rõõmu teha, aga nüüd armas.,paremaks, kui oleks
wllnemaid natuke rohkem ette walmistannd. Kartus, ehmatus ja rõõm tegi neid otse
lllwlltllks.
^ '^ "
'
„Mai, kas oled ise wõi on see sinu waim?" sai isa wiimaks hüüda.
„ Mina ise olen, ei mitte mu waim," kostis Mai lahkesti.
„Aga kuda see wõimalik on? Meie matsime sind ju hauda I" hüüdis isa.
„Matsite küll," ütles Mai, „aga Jumal on mind Jaani läbi hauast päästnud."
„ Räägi ometi, räägi!" ütles isa nüüd ruttu.
„Iaan, räägi sina!" käskis Mai Jaani. „Sina tead paremini, kudas asi oli."
Jaan rääkis nüüd lühedate sõnadega, kuda N a i hauast oli päasnud, mida lugeja juba kõik teab. Maie wanemad sattusiwad ühest imestusest teisesse. Kes oli
seda enne kuulnud, et inimene weel elawalt hauast wälja saadi, kui juba matus olnud l
Nüüd alles aega mööda taganes kartus ja hirm wanematelt, ja ärarääkimata rõõm
täitis nende südant oma tütart jälle nähes, kes surma suust elule tõusnud ja üsna
terwe, kui ka näost kahwatanud,, nende ees seisis. Nüüd alles wõtsiwad wanemad
lapse, oma tägllleinatud armsa Maie, kaenlasse tundmusega, mis wõimalik ei ole
sõnadega ütelda: Korraga uuesK elusaks tõusnud Maie nähes oliwad nad seda hitmuga ja ehmatusega ära unustanud. Missugune tundmus peab aga fee olema, kui
wanemad oma maha maetud last korraga terwelt ja elusalt enese silma ees niiewad olewat^
^.-"' ^^^ ' ^ ^ ^ ,^ " ^ '
,^^ " .
'-/''
Kui esimene jällenägemise rõõmu hoog möödas oli, siis astus seni kõrwal seisnud'
Jaan ette ja ütles: ,,Noh, nüüd on aeg, armsad Kopli wanemad, et mina ka enese
asja ette - toon. Jumal on minu õiglast armastust Maie wastu ära näinud .ja on^'
imettkult mind selleks määranud, kes teda hauast ektle tagasi tõi. Ma olen^ üsna
oma kasu püüdja, kui ma teda nüüd koguni eluajaks enesele palun. Alles täna ennelõunat ütlesite mulle, et teie teda niülle ei keelaks, kui ta weel elus oleks. Nüüd
wõtan teie sõnast kinni, sest Mai on ju elus ja terwe."
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„Wõtke Jumala nimel minu lüps enesele, kui ta ise sellega nõuus on," ütles
isa ja pani Maie ja Jaani kaed kokku. ,„Mina ja ema õnnistame teid kõige suurema
rõõmuga." Isa ja ema andsiwad noorele paarile oma õnnistust käte päälepanemisega.
Siis astus Sambla Jüri ette ja ütles Maie wastu.: „ M i n a astun teie ette
plltu-tunnistajana. M i n u pahadus ott teile wäga suurt kahju ja häda teinud. Andke
mulle andeks, et olen eksinud."
M a i waatas imeks pannes Jüri'õtsa, kelles niisugune muutus oli tulnud, siis
ütles t a : „ M m a olen täna liig õnnelik, et kellegi üle pahane wõiksin olla. E i ole
teil enam palumist midagi, kõik on möödas ja unustatud." ,
„Tänan wäga," ütles Jüri. „ E t teie siin nii õnnelikud olete, siis annan ka
enese poolt midagi teäda. M a olen raskesti heinamaa ääre sanna T i i u wastu eksinud; et seda hääks teha, wõtan ma T i i u enesele naeseksa Tulewal pühapäewal
kuulutatakse mind maha."
>
.- ! ^
^
Nüüd tuli üleüldne wastastikune õnnesoowimine. Järgmisel pühapäewal kuulati kaks paari kiriku kantslist maha: Jaan ja M a i , J ü r i ja Tiiu. Pühapaewadel
pärast seda kuulutati needsamad paarid teist ja kolmandat korda maha ja lüülatati
pärast jutlust meheks ja naeseks.
.
Sambla isa, oli küll pahal meelel ütelnud, et ta Jürile Tiiule sugugi pulmasid
ei tee, aga ta ei teinud oma ähwardust mitte tõeks. N i i hästi Koplil kui Samblal
oliwad rõõmsad pulmad, mis üheskoos peeti, sest pulmalised käisiwad üksteisega läbi,
tord Koplil, kord Samblal. M a i oli õtse ilust hiilgaw noorik, ja T i i n oli oma
lühikesel pruudi»ajlll nagu l i l l uuesti õitsma läinud, . Inimesele on õnn, nagu lillele
päikese paiste. Mõlematest noorikutest on õnnelikud naesed saanud, kes oma meeste
õnneks elanud. Jaanist sai Koplile tubli kodu-loäi ja Tiiust Samblale alandlik,
truu, töökas ning tänulik mini.
Suur kõma käis läbi terwe kihelkonna selle ime üle, et M a i oli elawalt hauast
pääsnud, ja M a i ja Jaan saiwad palju õnnesoowisid.
Jaan ja M a i käisiwad ja käiwad weel praegu koolmeistri juures laulmas ja
rõõmustawad oma ilusa lauluga kooris tihti terwet kogudust. — Metsawahi, Kopli
ja Sambla rahwas elab sest saadik rahulises kõige paremas naabruses ja on õnnelikud ja rahulised.
'
U.4.2. (Ots.)

Lühike tagasitvaade „Wanemuwe" lauluseltsi 35-aastase
tegewuse pääle
-

t e m a j u b i l e u m i P i h u l 15. j u u l i l 1890.

Et Tartu Maria kirik oma koguduselea
tõusis nõuu koM u s t kaheks jagada ja uut kirikut chitada. Nõnda tekkis nüüdne Peetri kogudusea
nõuu temale kirikut asutada. Wanemuise selts J . W . Jannseni saatusel andis uue
koguduse kassa kasuks 5 januari! 1867 Maria kirikus esimest korda waimuliku kont»
serti, mis puhast kasu 240 rubla koguduse kasuks sisse tõi. Iseäranis armas oli, et
õndsa J . W . Jannseni tütred Lydia (Koidula) pärastene D r . . Michelsoni prõua, ja
Eugenie, piirastene Dr. Rosenthali prõua, kooris oma ilusate häältega ühes õppisiwad ja kontserdil ühes laulsiwad^ mis kontserti laulu wäga tõstis.
Suwel 1367 läks „Wanemuise" selts M e unde suuremasse korterisse Molleri
majasse Tiigi uulitsasse, kuhu ta aga Wigest mõneks kuuks jäi ja siis jälle uude suuremasse, Asmuse aiaga majasse, Ropka wälja äärde, linna lõune poole Tähe uulit»
sasse, läks. Siia korterisse jäi selts kuni 17. aprillini 1870 aastani. Seltsi töö
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selles korteris oli wäga õnnistatud ja wiljariias. Siin peeti esimene suur Eesti
laulupidu aastal 1869 ära, mis igawesti terwe Eesti rahwa ajaloossfe üles tähendcktud on.
Juba Wanemuise seltsi asutamise esimesel koosolekul oli õnnis Jannsen seltsi
üheks tähtsaks ülesandeks ja alustamise põhjuseks nimetanud: Eesti rahwa wabaks»
saamise 50-aastaseks mälestuseks suurt Eesti laulupidu teha, millest kõik Eesti rahwas pidi osa wõtma. Nüüd tuli see aasta 1869 ikka ligemale. Tarwis oli siis ettewalmistamisega tublisti pääle hakata, mis ka sündis. Luba-palumise kiri Riigi-walitsusele sai üles paudud ja ministeriumisse saadetud, ja loota oli kindlasti, et luba,
pidu ära pidada, mitte tulemata ei jää. Seltsis eneses oli palju tööd ja walmistamist. Seltsi lauljad õppisiwad ning harjutasiwad laulusid, ja koosolekutel peeti nõuu,
kuda pidu hästi korda saata. Seltsi president ja laulu-juhataja õnnis J . W. Jannsen andis laulusid wälja, mis pidul pidiwad lauldud saama ja mis „Iuubeli-pidu
laulude" nime all ka pärast rahwale armsaks mälestuseks jäiwad. Need laulud saadeti üksikute poognate kaupa, nõnda kuda nad trükis walmis saiwad, lauljate katte,
kes endid pidule tulemiseks üles oliwad andnud. Nõnda laks aasta 1868 mööda ja
1869 aasta algas.
Juba küünlll-kUul 1869 tuli Riigi - Walitsuse poolest luba suurt priiuse laulupidu ära pidada. Küll o l i . nüüd mõnel Tartu linna tähtsamal mehel suur hirm,
et pidu hästi ei lähe ja et laul liig lühikese õppimise-aja pärast pidul raisku minna
wõib. Nimelt oli Tartu bürgermeister Kupffer, kes seda ja muud kartust pidu kohta
awaldas, iseäranis seda, et ehk ka pidul rahwa-hulk mitte küllalt wiisakalt end ei
wõiks üles pidada; aga õnnis J . W. Jannsen oli kindel ja jäi kindlaks pidu ette
wõtta, ja walmistamisea läksiwad seda agaramini edasi. Muidugi ei unustatud ka
ära MUul wiisil seltsi lõbu eest hoolt kanda kuuõhtuid ja muid lõbu-pidusid asutades.
Wahe-ajal oli pidu-aeg katte tulnud. Peaaegu terwel Eesti maal oli liikumist
ja elu, põnewust ja walmistamist. Mõnigi mees, kes seni ajani midagi üleüldistest
asutustest ei teadnud, hakkas asjast südamelikult osa wõtma. Laulude kõla helises
terwe rahwa seas.
„Wanemuine" oli pidu toimetajad walinud, kes kõik walmistasiwad, mis tarwis. Ligi tuhandele inimesele korteritgi muretseda ei olnud wäike töö, aga sai tehtud.
Pidu üleüldiseks presidendiks waliti seltsis praost A. H. Willigerode, ja pidu
laulu-juhlltajaks hakkas seltsi president ja laulujuhataja õnnis J . W. Jannsen ning
A. Säbelmann (Kunileid).
Päew enne pidu hakkas laulu-koorisid maalt ligidalt ja kaugelt linna jõudma,
kus neid „Wanemuine" selts lahke teretusega wastu wõttis. Pidu hakatus oli sellega
hästi tehtud. Pidule oli 40 laulu-koori ligi 900 lauljaga ilmunud.
Esimene pidu-päew, 18. juuni, tuli katte. I l m oli wäga ilus ja suwwe, paike
paistis heledasti, linnud laulsiwad rõõmsasti taewa all. Hommiku wara kõlas pasunate korali-laul Iaanija Maarja kirikute tornist. Linn olikaunis lipuehtes. Koik koorid kogusiwad endid kella 9 ajal ^Wanemuise" seltsi aeda, kust siis pidu-rong läbi linna üle
Doome-mae waW kiriku waremete ligi wäga ilusasse puudest warjatud orgu läks.
Siin oli jumala-teenistus, millest ära wääramata mitme kümne tuhande arwune -rahwa-hulk osa wõttis. Laul kostis ära ütlemata ilusti. Jumala - teenistust . pidasiwad
õpetajad Praost Willigerode Tartust, õp. Hörschelmann, pärastene ülikooli professor,
K. Laaland, pärastene kindral-superdent Peterburist, ja Rõuge õp. Hollmann, kes parast
walla-koolmeistrite seminari direktor oli ja wiimaks Liiwi maa kindral-superdendiks walitud sai; nõnda siis tähtsad kirikuõpetajad. Pidu jutlust tegi wägewal mõjuwal häälel
õp. Knüpffer Wäike-Maarjast. Wägewasti mõjusiwad jutluse rõõmusõnad, Võimsasti
kõlas laut kõikide südamest läbi. Koik oliwad waimustatud ja liigutatud.—^Pärast lõunat oli waimulik kontsert Ressursse aias. Kontsert laks wäga ilusasti. Laul kõlas suurest
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koorist nn suure wagewusega, et kõikide südamed õtse rõõmu wärinasse pani. Sadanded lauljad, kesiganesgi elus üksteist ei olnud näinud, laulsiwad nii mõjusasti ja monusasti kokku, kuda seda waewalt wõis loota. Rääkimata waimustus täitis kõikide südant.
Õnnis J . W. Jannsen kui laulu-juhataja tõstis tanuga silnn taewa poole. Kõnesid pidasiwad kontserdil praost Willigerode ja õp. Hörschelmann. . ^
(Järg tuleb).

Armmlauljalte äpardused.
Kord asisid armu-laulikud ,
Siidkingadega kööki,
Et enne laulu laskemist
Sääl wõtaks wähe sööki.
.,
Siis lõõritasid luiskcides,
Kui kisendaksid sada.
Sest näitas luua-warrega
Neil' tüdruk õiget rada.
Ka naabri prõua esises
Neid teretas üks kaigas,
Ja koer suure käraga
Neil wähe puksa paigas.

Kui rikka preili trepile
' M e laulu kogu astus,
Tall' tuli kale sõnaga '
J a külma weega wastus.
T a otsis õnne õue pääl.
J a saie püssi paugu,
M i s iga laulja nahasse
Sõi suure soola augu:
Koik aeti wiimaks keldrisse.
Et kodu jätuud passid.
Kuis kiunusid, kuis kannusid
Sääl armu lauljad — kassid!

Seda ja teift.
C h a r l e s G o u n o d , kuulus Prantsuse helimeister, ehk ta küll ise muusikamees on, arwab siisgi silmanägemise puudust suuremaks õnnetuseks kui kurtust. „Kes
ei näe, selle ümber walitseb igawene haud ja pimedus, aga kes ei kuule, on palju
õnuelikum, sest ta wõib lugeda, kirjutada, ka muusikatgi maitsta. Kurdiks jäänud
Beethoven kirjutas just siis, kui ta täiesti kõrwakuulmise oli kaotanud, kõige ilusamad
ja armsamad muusikatükid. Ta tegi siis muusikat waimus; la kuulis waimus kõiki
neid iluhelisid. Aga kes ei näe, see peab eud igaühest alles tallutada laskma, kui ta
kuhugile tahab minna. E i , ennemini olgu inimene kurt, kui et ta pime v n ! " —
Neil sõnadel on oma jagu tõde, aga eluõppus näitab ka teist külge: See inimene,
kes enne selgesti on kuulnud ja näinud, on õnnelikum siis, kui ta kurdiks, ja õnnetum,
kui ta pimedaks jääb. Teisiti on asi aga siis, kui inimene ühes selles õnnetuses on
sündinud: Pime inimene õpib hoopis ennemini ja saab hõlpsamini haritud inimeseks,
sest temale on wõimalik kõik ütelda ja teda kaswatada; aga kurt on hoopis raskem
kaswatada ja õpetada, ta jääb täitsa elajaks kui mitte armastus tema eest hoolt ei
kanna ja teda kurtide kooli ei saadeta. Jumal hoidku igaühte kumbagi õnnetuse eest,
mõlemad on hirmus rasked kanda.
,
M o z a r t , kes oma elukäigu imelapsem alganud, oli sellegi pärast ise nende
wastane, kes wäga noorelt algasiwad. Kord mängis keegi noorelt walminud poisike
tema kuuldes klawerit. Kuulus häälestaja kuulas, wahete wahel kärsitust awaldades,
ja ütles wiimaks noorele wõimelasele: „ T e i l andi ei puudu, töötage, ja teie jõuate
kaugele." — „AH, tahaksin aga nii hää meelega häälestada," arwas pisike, „ütelge
minule, isand, kuda seda algama peab." — „Esiteks peate weel õige palju õppima,
ka natuke wanemaks saama, siis saate aega häälestamist mõtelda." — „ Aga teie
olete j u ise 13 aastaselt häälestama hakanud!" tähendas poisike tuliselt. — „Mui«
dugi," wastas Mozart naeratades, „aga ma ei ole mitte kellegi käest küsinud, kuda
ma seda algama pidin."
N. i i . x .
Trükitud K. A. Hermanni kirjadega Tartus

Ur. 8.

V I . aastakäik.

Kulu ja M M lcht.
Kuukiri Eesti muusika edendamiseks.
Wastutaw toimetaja ja wäljaandja Dr. A . A . A e r m a n n .
I l m u b kuus korra.
A
Hind aastas kättesaatmisega 1 rubla, pooles aastas 60 kop. — Ise ära tuua aastas 80 kop.;
pooles aastas 50 kop.
A

Tellimist wõtab
iga raamatukauplus ja muusika-edend aja wastu.
Toimetuse adress tellimise-, raha» ja muudele
kirjadele: „ v r . K. A- Hermann Tartus."

Aleksander Sergejewitsch Puschkin.
Nende kuulsate meeste seas, keda Wene maa on sünnitanud, on Puschkin üts
lõige kuulsamatest. Enne teda oli Wene kirjandus ja luuletus küll ka mõndagi sooja
sõpra ja edendajat leidnud, ja kaunis elaw tegewus liikus 18. aastasaja lõpul Wene
kirjanduse ja luuletuse põllul, aga just suuremat waimu ei ärganud selles tegewuses
mitte. Siis astus Puschkin kirjanduse wäljale, ja temas elas wägew suur waim.
Grahw Mussin Aleksander Sergejewitsch Puschkin on sündinud Pihkwa linnas
14. (26) mail 1799. Juba õige warases nooruses saadeti teda Zarskoje Sselo suurt
sugu rahwa laste kooli, lyceumisse. Selles õpeasutuses oli koguni wähe Wene waimu;
Prantsuse kooliõpetajad andsiwad siin juhatust. Sellegi pärast sai Puschkinist täis
Wene kirjamees ja luuletaja. Pärast kooliaega elas Puschkin mitu aastat õige toredat hiilgawat elu Peterburis suurt sugu rahwa seas, aga oma luuletamist ei unustanud ta sellegi pärast ära, waid jõudis end oma suüre ande ja terawa mõistuse
läbi Wene rahwa kõige suuremaks luuletajaks tõsta.
Puschkiu oli tulise werega ja elawa waimuga mees: Üks tema esiwanematest,
oli neeger Afrikast olnud. Selle pärast kirjutas ta mõndagi, mis riigi-walitsuse ja
zensuri poolest mitte hääks ei arwatud ega läbi ei lastud. Et ta end pidada ei
lasknud, saadeti ta Peterburist eemale Bessarabia maale Kischinewi, kus ta kuberneri
kantseleis teenistust leidis. Pärast sai ta sarnasesse ametisse Odessa kindral-kuberneri
grahw Woronzowi juurde. Aga et ta siin ühe pilke-salmiku kindral-kuberneri üle
tegi, siis saadeti ta aastal 1824 Pihkwa kubermangu isa mõisa pääle meelt parandama ja rahulikult elama. See oli temale õnneks, et ta siin elas, sest oleks ta
Peterburis olnud, siis oleks ta wõinud rahutuste osawõtjaks saada, mis aastal 1825
päälinnas keisri Aleksander I surma järel oli ja mil mitmed tema sõbrad rasket
nuhtlust leidsiwad.
Juba oli Puschkin oma kirjade ja luuletuste läbi nii tuttaw ja kuulus, et
tema nimi ka keiser Nikolai juurde tungis. Terawa meelega keiser Nikolai nagi
ära, et Puschkinil suur wõim Wene kirjanduses oli, andis temale 1826 luba jälle
Peterburi tulla ja nõutas talle koha wiiljamaaliste kollegiumis. Keiser oli helde
Puschkini wasta ja lubas ise tema kaitsja ja zensor olla. Puschkin elas nüüd tüll
Peterburis, aga oli ka tihti Moskwas. Oma keiserliku soowija ja isa silma all kirjutas nüüd Puschkin ja jäi 1831. saadik koguni üksi Peterburi elama.
Puschkini wiimane ots oli kurw. Üts noor mees Prantsuse maalt oli tema
juures tuttaw. Et see noor mees tema kodurahu püüdis rikkuda ja tema noore abi-
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kaasa südant ära meelitada, siis tuli 16. (28.) januaril 1838 Puschkini ja noore
mehe wahel kahewõitlus pistolite pääle. Selles wõitluses sai Puschkin nii raske
haawa, et ta fesse suri.
Puschkini kirja-töösid on palju ja on neid igast Wene raamatupoest saada.
Ka Eesti keelde on mitmed paremad neist ümber pandud. Nad on täis luulelist
ja kirjandust ilu.

J . W. Jannsen.
Kes ei tunneks I s a Jannseni nime I Terwesse rahwasse on tema kirjatööd
mõjunud. I g a eestlane tundis teda tema töödes, igaüks armastas, auustas, kiitis
teda, ka tema wastased ei wõinud lugupidamist suurele waimutöö kangelasele keelata.
J . W . Jannseni elulugu on juba nii mitmel korral jutustatud, et teda küll
arwame tuttawa olewat. Üksnes mõne sõnaga wõime seda meelde tuletada. Jannsen sündis 4. mail 1819 Wändras. Noorel eal oli ta sääl ja pärast Pärnus kooliõpetaja. Pärnus oli ta ajalehe ^Postimehe" 1857 asutanud. Aastal 1863 tuli ta
Tartu ja asutas siin uue ajalehe, kelle toimetajata 1880 aastani oli, mil rabanduse»
löök tema terwise murdis. Kümne aasta kidumise järel heitis suur kirjamees aastal
1890 heinakuu 1 . päewal hinge.
Oh kui lühike ja kuiw on see elulugu siin lugeda, ja ometi kui töörikas oli
tema elul Juba enne, kui ta ajalehe toimetajaks sai, oli ta mitmed ilusad ja mõnusad raamatud kirjutanud. M i s meil siin iseäranis tähele panna on, see on tema
luuletuse töö, mida Jannsen wäga rohkesti on teinud — küll waimuliku! kui ka
ilmalikul kirjapõllul. Asjata oleks, kui tahaksime siin Jannseni tööde nimesidgi nimetada. Aga kahte tööd peame siisgi meelde tuletama, need o n : „Siioni kannel" ja
„Eesti laulik." Esimeses on kolmes jaos täitsa 1003 laulu rahwa katte läinud ja
neid laulusid lauldakse weel praegugi waimulikkude! puhkudel. „ Eesti laulik" on ka
weel igal pool rahwa käes, ja tema wiisid on rahwa suus kõlamas.
M i s aga siin tähele panemata ei wõi jääda, on see, et J . W. Jannsen ka
tähtjas muusikamees oli. Tema oli nooremal ja keskmisel eluigal tuline ning agar
laulu-juhatajll. N i i hästi Pärnus kui ka Tartus juhatas ta lcmlukoorisid. „Wanemuise" selts on tema asutatud. Sellele oli ta esimene President ja laulujuhataja.
Aastal 1869 asutas ta esimese laulupidu. Aga weel enam: Jannsen oli see, kes
ka esimesed tuumakamad laulud meeste- ja sega-koorile Eesti keeles wälja andis.
Meeste-koorilaulude seas on iseäranis nimetada „Iubelipidu laulud" Eesti rahwa
50-aastaseks priikslaskmise mälestuseks. Need on wäga rahwa setka läinud ja palju
lauldud. Tema „Koorilaulja kodu ja kirikus" ei puudunud ühelgi laulukooril.
Wäsimata meelega on Jannsen Eesti kirja- ja laulu-wara kaswatanud. Tema mälestus ei saa rahwa seast kustuma. Koik, kellel Eesti rahwa edenemine kallis, mõtlewad ka tänuga isa Jannseni pääle. „Isa Jannsenas" on teda tänulik rahwas hakanud nimetama. Tema on oma tubliduse ja hääduse läbi seda nime ta teeninud.
Auu ja kuulsus tema nimele, rahu ta põrmule!

Eesti rahwa-laulude ja -mängude alalhoidmisest.
Koguni rohkesti on imeks panna seda, kuda Eesti rahwa-laulud ja -mängutükid
on wanast hallist muinasajast meie ajani alal hoitud. See alalhoidmise kombe on
küll wäärt, et mõne sõna temast räägime. Enne juba nimetame siin, et Eesti rahwa-laulude ja -mängude alalhoidmine wististi teiste rahwaste omaga mitmelt küljelt
wõib ühte wiisi olla, siisgi on ka iseüraldust selle juures olnud.
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Eesti rahwal on wanal ajal õtse laulikute seisus olnud, kui nõnda seda wõime
nimetada. Muidugi ei olnud asi nõnda, et sellel seisusel iseäralised õigused on olnud,
mis isalt lapsele osaks saiwad ehk et laps laulikuks pidi saama, kui isa laulik oli
olnud. Kõike seda ei olnud. Ainus asi, mis selle laulikute seisuse omandus ja
omadus, määramine ja tunnismärk oli ja neid nagu iseseltsi rahwaks tegi, oli looduse anne laulda ja mängida; see tegi neid laulikuteks ja pilli- ehk mängumeesteks.
Igale pidule kutsuti laulu- ja mängumehed rõõmu rohkendama ja liiku lõbustama.
Laulu-mehed ja niisama sagedasti laulu-naesed laulsiwad Kaasitasiwad" ja ^ e r u tasiwad" lugusid; pilli-mehed ehk mängu-mehed „lõiwad" kannelt ehk pärastesel ajal
ta wiiulid ja muid mänguriistu. Et nende järele terwe rahwas oma jagu laulma
ja mängima õppis, on iseenesest mõista. Eesti rahwas armastas muusikat.
Pidudest ehk „jootudest," nagu neid hüüti, oliwad iseäranis järgmised pruugis:
1) W a r u d ja m a t u s e d , mille juures laulu ja mangu hoopis wähe kuulda o l i ;
ka nmutusiwad need ristiusu ajal tublisti teiseks. 2) P u l m a d , mille juures wäga
palju wanu pruukisid ja kombeid peeti, aga kõige rohkem lauldi ja mängiti; pulmadel oli laulik ja pillimees alati auu sees. Lõpmata hulk on pulma-laulusid ja -mängusid muistsel ajal mõistetud, lauldud ja mängitud. 3) T a l g u s e d , need oliwad
pidud, mida wist wähe wõi ei sugugi teiste rahwaste juurest leida. Kes peremees
soowis, et tema rukki-wäli, mõni kord ka odra-, kaera- wõi lina-põld, ruttu ära koristataks, see tegi talgufe, see on lõikusepidu, millest igaüks wõis osa wõtta, kellel himu
oli. T u l i rohkesti talgulisi kokku, siis sai wili ühe ainsa ehk ka poole päewaga
lõigatud, ning siis algas talguse peremehe juures suur pidu tantsuga. Aga ka talguse töö juures oldi hästi rõõmsad, laulikud laulsiwad ja pillimees andis iluhelisid
kuulda, kuna õllekann talguliste rõõmu ülendas ja tuju toetas kähku käies.
Niisugustel pidudel ei lauldud wanal ajal muud kui aina üksi Eesti wanu rahwalaulusid. Ilmalikkudest lauludest ei mõistetudgi muid kui neid. See on ka üks
põhjus, miks üsna tubli osa neid laulusid on seni ajani järele jäänud. Need
inimesed, kes Eesti laulusid lõõritasiwad ja Eesti pillilugusid mängisiwad, oliwad
enamasti alati koguni waljud ja kindlad selles asjas. Iseäranis kõwa meelega waatasiwad nad selle pääle ja walwasiwad selle üle, et Eesti laul ja mäng mitte muu
rahwa omaga segamini ei läheks. Iseäralise peenikese tundmise- ja tundmusega oskasiwad nad Eesti laulust ja pilliloost iga heli ja jätku wälja jätta, mis mitte puhas
Eesti rahwusline 'põlnud. Neil oli täiesti teäda, et Eesti ehk, nagu nemad ütlesiwad, Maa laulud ja mängud hoopis teised oliwad kui teiste rahwaste omad, ja nad
mõistsiwad hästi wahet teha, missugused laulud ja mängud Soome, Rootsi, Saksa
ehk Wene omad oliwad.
Muidugi teäda oli wanade eestlaste juures wahe laulu ja lauljate ning pillimängu ja -mängijate wahel. Lauljad oliwad naesterahwad, ja laulu edendamine oli
siis enamasti naestesugu asi, kui ka mehed muidugi ka tublisti ligi laulsiwad. Aga
mängimine, fee on riistadega muusika-tegemine, oli üksi meeste asi; seda tunnistab
ka nimi „pillimees," kuna sõna „pillinaene" koguni wõimata ja tundmata ou. Sõna
„laulunaene" on agll tuntud küllalt; ning asja on arwata, et sõna „laulja" nii
palju tähendas kui „laulumees," kuna sõna „laulik" nii palju tähendas kui „laulunaene"; teatud on ju, et Eesti keeles hulga sõnade lõpp -ik naestesugu märkis, nagu
näituseks sõna „noorik." Iseäranis agarad on alati laulma olnud Eesti neiud ja
noorikud. Salata ei wõi ka, et naesterahwale parem ja ilusam pool oli osaks saanud, sest laul on alati kaunim ja ilusam kui mäng. Naesterahwad on ka need olnud, kes Eesti rahwa wanad laulud on meie ajani alal hoidnud; meeste suust oleksiwad nad ammugi juba kadunud ja unustatud. Eesti naestele on meil tänu anda,
et meie rahwa enese wana-wara ei ole õtsa saanud. Praegu on wanad naesed peaaegu ainsad luulelise wana-wara, ^see on Eesti rahwa luuletuste ja lauluwiiside hal-
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likad. See on neile suureks auuks arwata, ja järeltulew sugu saab Eesti wanu
naisi weel enam tänama, kui juba rahwa suust kõik endine järg laulusid otsas on.
Siis alles õpib uus sugu kirjadest wanu laulusid ja paneb nende tuumakat sisu imeks.
Enne nimetasin juba, et pidudele iseäralised laulikud ja pillimehed kutsuti.
Laulu tarwis oliwad need muidugi aina naesterahwad ja nimelt enamasti wanad
naesed. Need laulsiwad rida ette, ja kõik pidulised, kellel häält, kordasiwad sedasama
rida uuesti. Niisuguseid laulunaisi olen mina noorel põlwel weel mitmeid kuulnud
ja tundnud ja näinud, kuda neid pidudele, iseäranis talgustele^ laulma „paluti."
Imekspanemisega kuulasin mina nende laulu. Sõnadest olen palju ära unustanud,
aga wnsid on pea kõik täiesti meelde jäänud; selle pärast mõistan ma weel hulga
eht Eesti rahwawiisisid, kuna need wnsid nüüdse põlwe suust enamasti juba kadunud
on. Aga ka mängutükkisid on mul karmis osa meelde jäänud, sest ma olen mitut
Eesti pillimeest kuulnud. Iseäranis meeles on mul üks Põltsamaa mängumees, keda
ümberkaudne rcchwas „ pilli Willemiks" nimetas. P i l l i Willem oli terwes Põltsamaa
ja paaris naabri-kihelkonnas kuulus wiinli-mängija; ühtegi talgust ega pulma ei peetud
ilma tema „pilli löömata." Willem oskas aga tõesti wäga ilusasti mängida ja oli
eht Eesti mängumees, nhtegi muud mängu ta ei sallinud. Kui ta mõnda wõõra
maa mängu kuulis, lõi ta käega ja ütles: „AH, see on Saksa mäng; mina niisugust
mängu ei tee; mina mängin paris Maa tükkisid." Ta ei knülanudgi wõõrast muusikat, wllid läks koguni ära ja oli pahane. Oma kuusti üle mõtles ta wäga tõsiselt,
ja häda sellele, kes julges halwaks pidades „ M a a " muusika üle rääkidal Palju kordasid olen mina pilli Willemi tuumakat süda-Eesti mängu kuulnud ja südamest selle
üle rõõmustanud. Pühaks pidades otse waatasin ma ta otsa, ja tema mängutükkidest
on kaunis osa weel täna päewani mu meelde jäänud, ja ma olen nad pärast poole,
kui nootisid olin õppinud, üles kirjutanudgi ja mõne trükkida lasknud. P i l l i Willemi
nägu ja mälestus on unustamata mu meeles, ja ma mõtlen mõndagi korda rõõmumeelel tema kui eht Eesti mehe paale, kes paljude südant on oma ilusa mänguga
rõõmustanud.
Nõndllsugufel kombel on Eesti laulud ja mängud muinasajast meie ajani alal
hoitud. Ka raskel ajal on laulud ja mängud — mõnikord koguni salajas sauna
wõi külmas küüni nurgas — südameid soendanud ja meeli mõnustannd. Jäägu
need alalhoitud laulud ja mängud meile kauniks mälestuseks ja kõlagu Nad meie
suus ja pillides. Nüüd on ju neid ka raamatutes saada, kus nad nootide tundjatele
iluheli awaldawad.
x . ^.. n .

Lühike tagasiwaade „Wanemuwe" lauluseltsi 35-aastase
tegewuse piiiile
t e m a j u b i l e u m i p i d u l 15. j u u l i l ,1890.
(Järg.)
Teisel pidupaewal enne lõunat näitas ilmaliku kontserdi proow, et ka siin asi
hästi laks. Suures toredas rongis scimmusiwad lauljad jälle inimestega täidetud
linnast läbi Ressursse aeda, kus ilmalik kontsert anti. Vaimustusega wõttis J . W.
Iannsen taktikepi ning astus laulu-juhataja toolile. Laul kõlas täiest rinnast, jah,
ta kõlas nii kaunisti, kui ta iganes kõlada wõis. Kes wõis selle juures küll külmaks
jääda! Laulude waheaegadel puutusiwad waimustatud kõned lugemata hulga kontserdi
kuuljate kSrwu. Seltsi auuliige kooliõp. J . Hurt, pärastene õpetaja, astus kõnetooli
ja pidas waimustawa kõne Eesti, rahwuse ärkamisest. Õnnis J . W. Iannsen pidas
kaks korda kõnet, milles tema suur kõneline osawus ja ära lõpmata nalja-tegemine
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hiilgawalt kuuldawale tuli. Siis lauldi jälle, nagu programm seda nõudis. Ura
rääkimata waimustus täitis lauljaid ja kuuljaid ja tõusis õhtul pidusöögil, millest
tuhanded osa wõtsiwad, oma kõige kõrgemale tipule. Terwise-joogid ja muud pidukõned ei tahtnud lõppeda. Ka Soome suguwendade nimel kõneles kooliõp. Schwan
pidulaual.
Kolmandal pidupäewal oli homm. kell 10 saadik jälle Ressursse aias üksikute
kooride laul ja pärast lõunat kell 4 Wanemuise enese korteri nias koooride wõidu-laulmine. See tegi uut waimustust. .. T u l i wälja, et juba selle aja kohta Eesti
rahwas laulus kaugele oli jõudnud. Üts ilus laul teise järele kõlas imestawate
kuuljate sekka ikka uut rõõmu tehes. ^Wanemuine" kui pidu-andja ja -peremees ei
laulnud muidugi mõista mitte wõitu. Esimese hinna saiwad „Estonia" seltsi lauljad
Tallinnast, teise auuhinna Puurmcmni meestekoor, kolmanda Tartu-Maarja, Palamuse,
Tarwastu, Maarja-Magdalena, Peetri, Jõhwi ja Koeru lauljad; mängijatest sai Wäägwere mängukoor esimese auuhinna.
Sellega oli pidu mööda. Ära kustutamata ilusa mälestuse jättis ta kõikidele.
Midagi pahandust ega korratust, mis enne pidu kardeti, ei sündinud pidul, midagi ei
rikkunud pidu rõõmu. Seltsi wäsimata sõber ja soowija politseimeister v. Jannau
hoidis ka hääd korda. Juba enne pidu oli ta kõik kahtlased inimesed ja lahti lastud
kelmid kolmeks päewaks puuri pista lasknud, et nad pidu-käiku ei rikuks, ja nõnda oli
asi nii armas kui ta iganes olla wõis. Koik oli wagane, tüli ega paha teinud keegi.
Pärast suurt laulupidu läks „Wanemuise" seltsi elu jälle wanal kindlal ja wagasel wiisil edasi. Kuu- ja pidu-õhtaid peeti tuntud wiisil. Laul kõlas kaunisti.
Aasta 1870 oli nii hästi ^Wanemuise" seltsi kui ka selle läbi terwe rahwa
kohta tähtjas, et kaks lugu sündisiwad, mis wäga tähelepanemise wäärilised ja põhjendajad on. Esimene asi oli see, et „Wanemuise" selts praegusesse korterisse läks,
ja nimelt 17. aprillil õndsa Keisri Majesteedi Aleksander I I . sünnipäewaa See
näib üsna seestpidine ja lihtlabane nsi olewat, aga ometi ei ole ta seda: „V5cmemuise" selts läks sesse majasse, mis ta peagi enesele päriseks ostis, ning selle läbi
sai ta jälle esimeseks Eesti seltsiks, kellel enese päawari oli.
Teine asi, mis 1870. aastat Eesti rahwa elus, nii ka Wanemuise seltsi ajaloos tähtsaks teeb, on see, et sellel aastal suwel esimene Eesti näitemäng „Wanemuises" ette toodi. Terwe rahwa seas pandi seda wäga tähele. See esimene Eesti
keelne näitemäng oli tuttaw „Saare-mlla onupoeg," mis küll Saksa keelest Körneri, järele oli eestistatud, aga õieti Eesti rahwa waimu järele oli ümber walatud. Nmber-looja^a 'walaja ei olnud keegi muu, kui meie kuulus nüüd juba mullas hingaw
kõrgeandmne luuletajatar Koidula, õndsa Jannseni tütar Lydia. Asi tegi suurt waimustust. Osawõtmine oli suur, ^Wanemuise" saal puupüsti kuuljaid täis. O l i nüüd
esimene näitemäng wõõralt wäljalt, siis oli seda omasem kohe teine, see oli nimelt
„Maret ja Miina ehk kosjakased," mis otse meie rahwa elust oli wõetud ja jällegi
meie unustamata Koidula töö oli. Selle läbi oli „Wanemuise" selts meie esimene
teater ja Koidula meie esimene näitemängude kirjutaja. Jannseni pojad Harry ja
Eugen mängisiwad ühes ja on meie näitemängimife põhjendajad. Kui tähtjas ja auus
see lugu oli, selle pääle ei mõtelnud nemad isegi, aga tulewasea põlwed saawad ^eda
weel rohkem mõistma ja sellest lugu pidama. Eesti näitemäng oli sellega põhjendatud ja tuli teda esiti harwemini, pärast ikka tihemini „Wanemuises" ette.
,
Järgmisel aastal 1871 wõttis ^Wanemuise" selts otsuslikult nõuuks oma korterit Jaama uulitsas täiesti päriseks osta. See sündis ka: Selts õstis maja 7000
rubla rest ära ja jäi temasse tänapäewani elama. Selle läbi on tema kõige jõuukamaks Eesti seltsiks tõusnud ja seisab kindlal põhjal oma enese majas. Tähele on
panna, et C. R. Jakobson sel ajal oma. kuulsad „kolm isamaa kõnet" „Wanemuises" pidas.
-
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Weel tuli sellel 1871. aastal ette, et õnnis J . W. Jannsen oma teise ameti,
see on laulu-juhatamise maha pani, kuna ta seltsi presidendiks ikka edasi jäi ja seda
ametit suure hoolega toimetas. Laulu-juhatajaks waliti nüüd kooliõpetaja A. Thomson, meie tuttaw rahwaloomuliste laulude looja. Tema ei wõinud aga kauaks juhatajaks jääda, sest et ta Tartust ära läks. Tema järele sai „Wanemuife" laulu-juhatajaks R. Kallas, kes see kord Tartus kooliõpetaja oli, pärastene Rõuge õpetaja.
Aga ka tema ei jäänud kaua sellesse ametisse. Selle pääle tuli aeg, mil seltsil laulu-juhatajat ei olnudgi, nõuda siis ka mitte laulukoori. Seltsi liikmete arw oli ka
wäga wähenenud, ja seltsil oli wäga palju wõitlemist halwaks-pidamisega. Iseäranis
tehti üliõpilaste poolest sagedasti seltsile ja seltsi ruumides kära ja „standali." Selle
pärast oli seltsi elu ja olu õige raske. Aga koguni waiki ei jäänud laul „Wcmemuises" sellegi pärast, sest üks meeste-kwartett, kelle liikmed herrad R. Sachker, J .
Tõnnisson, C. Napp ja A l . Müller oliwad, pakkus oma laulu läbi seltsi pidu- ja
kõne-õhtutel osawõtjatele iluheli kuulda. Ka oliwad nimetatud mehed osawad muid
seltsi talitusi edendama ja mängisiwad ka näitluses agarasti ühes. R. Sachker oli
sel ajal üleüldse näitemängu juhatajaks.
Waheajal oli Eesti Kirjameeste selts asutatud. Esimene koosolek peeti 1872.
algul talwel Wiljandis, aga teine kousolek suwel selsamal aastal „Wanemuise" seltsi
ruumides, kuhu see uus selts üleüldse elama jäi.
Esimene linn, kus pärast „Wanemuise" seltsi Tartus Eesti näitemängu tehti,
oli Peterburg. S i i n oli kooliõpetaja K. A. Hermann selle asja ette wõtnud ja 1873
aasta algusel näitemängu „Linnas ja maal," mis ta eestistus, ühes teistega etendanud. Aga juba selsamal 1873 aasta suwel tuli K. A. Hermann Tartu end studendi-eksami tarwis ette walmistama. Tartus waliti K. A. Hermann juba nimetatud
suwel „Wanemuise" seltsi laulu-juhatajaks. Õige tubli segakoor kogus end nüüd seltsi
kokku, ja laul hakkas uuel jõuul seltsis kõlama. Ka endine meeste-kwartett, milles
Sachker, Tõnnisson, Napp ja Müller oliwad, heitis selle segakoori liikmeks, aga laulis tihti ka ise ja jäi kaua kokku.
Warsti hakkas uus ehk uuendatud laulu-koor end awalikult kuulda laskma K.
A. Hermanni juhatusel. Seltsis eneses andis koor kontsertisid ja laulis pidu-õhtutel
ja muudel puhkudel. Uue asutatawa ja ehitatawa Peetri-kiriku kasuks andis Wanemuise segakoor nii hästi Jaani kui ka Maria kirikus mitmed kontserdid, mis hulga
raha sisse tõiwad. Niisama andis koor ka asutatawa Aleksandri-kooli kasuks kirikutes
ja ^Wanemuise" enese ruumides kontsertisid, mis raha õige rohkesti sisse tõiwad.
Ka oli K. A. Hermann peagi eestseisuse liikmeks ja nimelt kirjatoimetajaks walitud.
Tema juhatuse alla jäiwad seltsis ka õpetlikud kõned pidada, mida palju rahwast kuulma tuli pühapäewal. Ka näitemängudest, mis R. Sachkeri juhatuse all seisiwad, wõttis tema tegewalt osa, kuna laulukoor ikka enam edenes ja suuremaks läks.
Liikmete poolest kaswas selts jälle õige tähtsasti.
Aastal l 875 januari-kuul sai K. A. Hermann ülikooli studendiks, aga jäi edasi
„Wanemuise" seltsi laulu-juhatajaks. Et see kord Eesti sugu studentide arw suures
koolis ikka suuremaks läks, kes rahwast osa wõtsiwad, siis tuli neid ka kaunis osa
Wanemuise seltsi ning heitsiwad seltsi lauljaks liikmeks. Mitmed mängisiwad ka näitemängudes ühes. - Isa Jannsen, seltsi presidendina, rõõmustas end wäga seltsi edenemise pärast. Tema pojad studendid Harry ja Eugen Jannsen laulsiwad waimustusega ühes. Seltsis tekkis ka wäike wiiuli-koor, kelles esimest wiiulit Eugen Jannsen,
teist wiiulit K. A. Hermann, brasched J . Leilow ja cellod Harry Jannsen mängis.
Mõni kord mängis K. A. Hermann klawerit ühes, luua teised kolm wiiulitega mängisiwad. Pidu-õhtutel mängiti nõnda sagedasti ühes lauluga. Ka waimulikkude!
kontsertidel kirikutes tõiwad wiiulid mõndagi tõsist mängutükki, kord koos, kord üksikult, kuuldawale.
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Laulukoor kaswas ikka enam ja sai uusi liikmeid. Ta laulis õige puhtasti
ning andis ka Tallinnas ja pärast Põltsamaal suure kiitusega kontsertisid.
Kõned „Wünemuises" oliwad sel ajal kõrgel järjel. Iga pühapäew kello p. l.
oli saal kuulajaid puupüsti täis. Eesti üliõpilased oliwad agarad kõnesid pidama.
Kõnepidajärest on iseäranis nimetada Kallas, Jürmann, Kerg, Leilow, Hermann,
Harry Jannsen, Eugen Jannsen, pääle nende Kunder ja Stamm. Jürmann, Pärast
õp. Tarwastus, kandis ka raamatukogu edenemise eest hoolt. Aasta 1877 lõpul ja
1878 algul jäiwad kõued kõige rohkem K. A. Hermanni hoolde.
Näitemäng õitsis seltsis ka wäga ilusasti R. Sachkeri juhatusel. Suur hulk
näitemängusid kanti rahwale ette, kes rohkesti ja himuga mängu waatama tuli, nii
et ka näitemängul alati palju waatajaid oli. Näitemängudest ja lauludest wõttis ka
August Wiera osa. J . Kõrwgi, pärastene „Walguse" toimetaja, oli seekord „Wanemuise" laulja ja pärast ta seltsi kirjatoimetaja. Nõnda oli siis „Wanemuise" seltsis
waimulist ärgast elu ja liikumist aastast 1875—1878 üsna küllalt. Selts seisis
õige kõrgel järjel ja oli lugu peetud. Elu oli palju, seltsis käijaid õige rohkesti.
Juba esimese suure laulu-pidu ajal oli seltsi president J . W. Jannsen seda lootust awaldanud, et wiie aasta pärast Eesti rahwal teine suur laulu-pidu wõiks olla.
Aga see ei läinud nii ruttu. Alles 1875 hakati tõesti teise suure laulu-pidu wasta
ette walmistama. Luba-palumise kiri saadeti Riigi-walitsuse katte. Lootus oli ehk
juba järgmisel aastal pidu ennast pidada, aga see ei läinud korda. Piduluba tuli
alles 1876 aprilli kuul ja nii oli wõimata, pidu weel sellel aastal ette wõtta, waid
pidi aasta hiljemaks jääma. Aasta 1877. algusel saadi alles pidukomitee kokku, kellel
umbes poolsada liiget oli. Pidu presidendiks waliti Hermann v. Samson, aupresidendiks J . W. Jannsen, pidu-laulude wäljaandjaks ja Pidu laulu-juhatajaks K. A.
Hermann ja mängukooride juhatajaks praost A. H. Willigerode ning selle abiks T>.
Wirkhaus, pidu-komitee kirjatoimetajaks seminari kooliõp. J . Kurrik. Pidu-komitee
hakkas nüüd õige täiel jõuul tööle, et aastal 1877 pidu ära pidada.
Pidu-laulude wäljaandmine hakkas peagi. K. A. Hermann oli selles mõttes,
et rohkesti Eesti laulusid pidu raamatusse tuleb wõtta. See soow tuli ka tungiwalt
C. R. Jakobsoni poolest Wiljandis:. Wõeti siis ka Eesti laulusid üles, nii palju kui
neid saadawal oli. Esimesed laulud oliwad juba poognate kaupa lauljate katte saadetud, siis tuli A. Grenzsteini, Hollmanni seminari kooliõpetaja, käest kaebtus, et laulud wigased olla. Muusikaline kommission, kelle liikmed ülikooli muusiia-oirektor
Brenner ja prof. v?. Weihrauch oliwad, leidis pikema läbikatsumise järele laulud
õiged olewat. Mis enne seda otsust sündis, ei ole ruumi ega mahti siin jutustada.
Laulud läksiwad nõnda lauljate katte.
Pidukomitee president H. v. Samson tahtis teäda, mis tarwis pidu puhas sissetulek saab ja soowis seda üksi laulude ja nootide trükkimiseks. Komitee ei wõtnud
selles otsust anda. H. v. Samson, kartes, et sissetulek Aleksandri - koolile antakse,
mida tema ei soowinud, astus ametist ära, temaga ühes ta praost Willigerode, kes
aga pärast jälle tagasi astus. Pidukomitee presidendiks paluti nüüd Tartu linna-päii
prof. Dr. G. v. Oettingen. See auuline herra wõttis ameti wasta ja jäi presidendiks. Pidu-komitee koosolekud läksiwad oma soodu edasi, aga just sel ajal tuli Wene-Türgi sõda, ja igapoolne soow oli, et nii kurwal ajal, kus Eesti isamaa pojad
waprasti Wene wäe hulgas sõjawäljal seisawad, mitte sünnis ei ole laulu-pidu pidada.
Jällegi jäeti pidu aasta hiljemaks, ja pidu ettewalmistamised, mis ju lõpule oliwad
jõudmas, pidiwad seisma jääma. Türgi sõda loppis küll 1878. aasta algul, aga
uuesti oli tüli Inglise maaga karta ja rahu ei olnud kindel. Nii ei julgenud pidukomitee ka 1878. aastal pidu ette wõtta, waid jäeti weelgi teise aasta pääle, see on
1879. Sõjahirm lahkus, ja pidu-komitee wõis nüüd uue jöuuga töösse astuda.

—

64 —

„Wanemuise" seltsi ja eeltulewa pidu laulu - juhataja K. A. Hermann lahkus
sesitembri-kuul 1878 Tartu ülikoolist ja läks Leipzigi linna Saksa maale, kus ta keeleteadust studeeris. Seltsi laulujuhatajaks waliti nüüd August Wiera, kes ka näitemängude juhatamise enese hoolde wõttis. Aasta 1878 lõpul ja 1879 esimesel poolel läbi talwe elas selts wana wiisi laulu ja lõbu pakkudes. Pidukomitee kais n i i
tihti koos, kui seda leiti tarwis olewat suurt pidu ette walmistada.
Pidu aeg jõudis kätte. LinnapääG. v. Oettingen oli agarasti koosolekuid pidanud ja kõik ette walmistanud. Pidu laulu - juhataja K. A. Hermann tuli piduks
Saksa maalt jälle tagasi ja jõudis päew enne pidu parajasti Tartu. — Piduks oliwad endid ligi 1600 lauljat ja umbes 400 mängijat üles andnud. Nõnda oli siis
pidu tegewate inimeste arw poole suurem kui esimesel pidul 10 aasta eest.
Laulu- ja mängu-koorid jõudsiwad siäewal enne pidu üks teise järele Tartu ja
wõeti nad „Wanemuises" waimustusega wastu. Waimuliku kontserdi proow, mis
warsti ette wõeti, läks hästi, ja loota oli, et pidu ka hästi läheb.
Esimene pidu-päew 20. juuni tuli kätte. I l m oli äraütlemata i l u s ; jaani-kuu
hiilgaw päike säras taewast maha; puud haljendasiwad; linnud laulsiwad. Linn oli
nagu täis pühadust; mitmel pool lehwitasiwad lipud. Hommiku wara kuuldus, nagu
kümne aasta eest, wägew kõlaw pasunatega puhutud korali°laul Jaani kiriku tornist
üle linna. Kõik näis nõnda tulewat, nagu esimesel pidul, ja tuli ka, muud kui et
osawõtjate hulk pool suurem oli kui esimesel pidul. — Peagi hakkasiwad endid lauljad „Wllnemuise" seltsi koguma. Säält läks päratu suur pidu-rong lippude lehwitamifel, pidu juhatajad ees otsas, läbi rähmaga täidetud' linna üle Doome mäe waremete ligi puude alla haljale platsile, kus jumala - teenistus algas. Koori-laul kajas
wägewalt nii mitme kümne tuhande suust. Iumala-teenistust pidasiwad õpetajad prof.
F. Hoerschelmann, T ü r i õpetaja A. Kurrikoff, ja jutlust pidas Otepää õpetaja J .
Hurt. Pidu jutlus mõjus wõimsasti kuuljatesse.
Pärast lõunat oli waimulik kontsert wäljanaituse ruumides, mis siidu-ajaks oliwad korda seatud. See wägew laulu-heli waimustas lauljate ja kuuljate südameid,
kui ta ligi 1600 mehe suust wälja helises. Teada ja loota oli j u , et ka see teine
pidu pidi hästi minema. N i i hästi pidu laulu kui ka mängn juhatajad ning lauljad ja mängijad oliwad täis rõõmu kontserdi korda-minemise üle.
Kõnesid pidasiwad kontserdil õp. C. Freifeldt Peterburist ja õp. Kuüpffer Amblast.
Teisel pidu-päewal enne lõunat oli ilmaliku kontserdi proow, mis jällegi hästi
läks. Pärast lõunat liikus jällegi määratu suur lauljate ja mängijate rong lippude
lehwitamisel ja pasunate puhumisel, pidu juhatajad ees otsas, läbi linna, mis weel
rohkem rahwaga täidetud oli kui eila. Rong läks Tiigi uulitsasse wäljanaituse majasse, kuhu nüüd ka rahwa pilw langes. N i i suurt rahwa hulka ei ole küll enne
weel kusagil Balti maal ühe korraga koos olnud. Nagu meri laenetas rahwa hulk
kontserdi ruumi ees ja sees, wõis teda küll umbes kolmkümmend tuhat olla. Wäljanaituse suur laialine ruum oli puupüsti täis, pää oli pää kõrwas. Kontsert algas.
M a g u maru müraga" kajas wägew laul enam kui poolteise tuhande laulja mehe
suust ning äratas ära rääkimata waimustust ja kiituse plaksutamist. Laulude wahel
oliwad ka see kord waimustawad kõned. Esimesel wahe ajal pidas kõnet seekordne
Nõo koguduse õpetaja M . Iürmann. Laulude wahel pidasiwad weel kõnesid Peetri
koguduse õpetaja Eisenschmidt, seltsi president õnnis J . W. Iannsen, pidu laulu-juhataja K. A. Hermann ja pidu muusika juhataja praost Willigerode. Wägew laul kajas
siis jälle ja kontsert loppis kõige suurema waimustusega. Õhtul oli neissamades
ruumides pidusöök, millest jälle põhjatu hulk inimesi osa wõttis. Siin oli waimus»
tus ara rääkimata. Pidu-kõned ja terwise-joogid ei tahtnud lõppeda. Täis kõige
ilusamat ja elawänmt mälestust laisimad pidulised hilja öösel korterisse. (Järgneb.)
ZMVOHeuo yeuZnwN. HtPiNi 5 eenmSM 1890 i<M. — Trükitud K. A. Hermanni kirjadega Tartus.
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V I . aastakäik.

Mu ja miiM lcht.
Kuukiri Eesti muusika edendamiseks.
Wastutaw toimetaja ja wäljaandja Dr. A . A . A s r m a n n .
I l m u b kuus korra.
A
Hind aastas kättesaatmisega 1 rubla, pooles aastas 60 kop. — Ise ära tuua aastas 80 kop.;
pooles aastas 50 kop.
A

Tellimisi wõtab
iga raamatukauplus ja muusika-edendaja wastu.
Toimetuse adress tellimise-, raha» ja muudele
kirjadele: „Dr. K. A- Hermann Tartus."

Kuda kolab laul hiisti?
See on küsimine, mis küll iga laulujuhataja ja kogum ka iga lauljagi enesele
peab ette pauema. Selle küsimisele peab wastust leitama, muidu ei ole asi kõlbuline. Meie ei arwa siis ka seda sugugi üleliigseks, kui mõne sõna sellest siin jälle
räägime.
Kõige esiti on muidugi teäda tarwis, et lauljad laulu sisemisest mõttest aru
saaksiwad. Kui keegi näituseks teise käest abi palub, siis ei tee ta seda mitte naljatawll naerwa näuga ega kerge meelega, waid ta on nii hästi wäljast- kui ka seestpidi
täis tõsidust; ta teab ja tunneb, et see mitte nalja-asi ei ole; ka ta hääl on südamelik ja paluw. Just niisamati on laulmisega lugu. Kui tõsist laulu lauldakse, siis
peab laulja ise ka tõsine ja osawõtlik olema, ta peab laulu tuumast aru saama, ei
mitte masina wiisi laulma, waid laul peab elawalt ja südamest wälja tulema.
Laulja peab tundma ja mõistma, mis ta laulab. N i i hästi laulujuhataja kui ta lauljad
peawad nii kaugel olema, et neil haridust küllalt on lauldawate laulude waimu ja
iseloomu ära tunda. Lauljal peab wõimalik olema iseeneselt küsida: „Kuda tuleb see
wõi teine koht laulus mõjusalt hääles kuuldawaks teha? M i s on laulu põhjusmõte?"
Laulus on lugu alati nõnda, et muusikaline wiis laulu sõnu peab seletama,
neid mõjusaks tegema, ueile suuremat i l u ja elu andma. Laulmise juures on siis
kahekordne mõte tähele panna 1) sõnad ja 2) wiis. Sõnade mõte on selle järele,
mis ütlesime, muidugi teäda ülem asi, on juhataw aade laulmises. Wiis on sõnade
seletaja ja ilustaja, selle pärast peab ta sõnade mõttega kokku sündima. Kus wiisil
isesugune iseloom on kui sõnadel, sääl ei wõi laul ilus o l l a : on näituseks wiis lustiline ja sõnad kurblikud, wõi ümberpöördud, wiis tõsine ja sõnad lustilised, siis ei
wõi laulu ilust juttugi olla. Aga ta laulmise juures wõib wiga tulla: Kui näituseks
kurbliku laulu takt liig rutuline on, wõi jälle rõõmsa ja naljaka laulu takt liig pikaline, siis on laul juba rikutud. Juba seegi wõib laulu rikkuda, km laulja tõsist
laulu lauldes naerwa wõi naljaka näo wõi lustilist laulu lauldes surnu - kurwa
näo teeb.
^
Lauldes peab kõik ettekandmise kombe laulu waimuga ühte passima, siis kõlab
laul hästi. Et hoolega on tähele panna, kus laul tasa wõi waljusti peab kõlama,
õrna wõi wägewa loomuline olema, see on isegi mõista. Ka annab see laulule
iseäralise ilusa mõju, kui sagedasti üksikute laul terwe kooriga wahetad; seda on
wäga tähele panna. Ülem asi on aga M i d u . laulu waimust ja wõimust arn-snamine
ja puhtus. On need olemas, siis kõlab laul ilusasti.

—

66

—

Uus komponist.
(Paul F ö r s t e r i

uudisjutt.)

Näitemängu maja ühes suures maakonna - linnas oli kuulajaid puupüsti täis.
Direktoril oli meel rõõmus, sest kassasse tuli raha nii kui raba. Täis põnewust ootasiwad kuulajad mängu, ja muusikandid paniwad., pillid häälele.
Kahte nime kuuldi ühte puhku hüütawat. Üts oli Arthur Roberti, uue ooperi
looja, ja teine oli prõua Verlina, uus kuulus laululind. Uus ooper ehk lauleldus
oli igal pool meeldinud ja mitmesgi teatris mängitud. Tema loojast ehk komponistist ei teatud seni ajani midagi, ja just selle pärast räägiti mõndagi, mis nagu muinasjutt kõlas. Arwati, et iluhelide sünnitaja noor ilus sirge mees on. Prõua Verlina jälle oli päälinnas! esimene soprani-laulja ja oli täna esimest korda maakonnalinna tulnud laulma. Juba päälinnas oli ta sellessamas laulelduses kõige suuremat
waimustust äratanud. Tema minewiknst ei teatud ka Palju, aga kõneldi mõndagi.
Kolme wõi nelja aasta eest, nõnda räägiti, tulnud päälinna näitemaja direktori juurde üks kahwatu kõige wiletsamas riides naesterahwas, päris sant. See palunud direktorit, et ta teda näitemajasse laulma wõtaks.
„Kas Teie olete juba näitemajas laulnud?" küsis direktor, ja kui waeue naesterahwas „ e i " ütles, siis lisas direktor kahtlasest: naeratades juurde: „ I a mis ametisse
pean ma Teid näitemängus panema?"
„Soprani lauljaks," kostis kahwatu naesterahwas, nagu oleks see iseenesest
mõista.
Näitemaja juhataja naeratas uuesti selle lapsiku lootuse üle, mis sandikesel oli,
aga siisgi tundis ta ärdust ja haledust kahwatu naesterahwaga, ja pool naljatades,
pool tõsiselt ütles t a : „Noh, siis laulge mulle midagi ette, et kuulen, kas wõite
laulda." — Siis laulis naesterahwas ühe laulu ette, ja see laul oli ütlemata ilus,
ja hääl, millega ta seda laulis, oli selge kõlaw nagu puhas kell; laulmine oli
sügawa mõistmisega ja muusikalise tundmusega. Kaswawa imekspanemisega oli wana
direktori herra kuulanud, ja kui wiimne toon oli lauldud, siis andis ta lauljale kätt
ja hüüdis: „See oli armas ja i l u s ! Jääge minu juurde laulma Jumala nimel.
Oh laps, laps — niisugune ilus hääl nii suures waesuses ja wiletsuses!"
Miks ta nii waene ja wilets olnud, selle üle ei rääkinud ta sõnagagi; kui küsiti, kes selle laulu tegija oli, mis ta oli laulnud, siis wastas t a : „ M i n u ema laulis kord seda laulu." — See naesterahwas aga ei olnud keegi muu, kui hiilgaw
Verlina.
Kuuljate seas oli juba ka see sõnum laiali lagunenud, et oooperi komponist
esimest korda on enese töö näitlemist kuulama tulnud.
Wiimaks helises näitemängu kell. Kapellmeister laskis mängukoori esimängu
(ouverturi) mängida. Juba selles tuliwad sügawatähenduslised iluhelid kuuldawale:
Rõõm ja kurbtus, kahtlus ja lootus kõlasiwad helidest wälja. Siis tõusis eesriie,
ja mäng algas. Järgust järku tõusis tüki põnewus ja elawus ühte puhku suuremaks.
Igale tähtsale järjele laksutati käsi, ja kui tükk wiimaks mööda oli, siis hõigati suure
waimustusega ka komponisti nime. See astus siis wiimaks ka ette. Imekspanemine
oli suur. Need, kes noort ilusat ja uhkes riides meest oliwad näha saada lootnud,
oliwad petetud: Wana kummardatud olekus mees astus ette, kellest näha oli, et ta
mitte harjunud ei olnud hulga inimeste silma ees seisma. Esiti oliwad kuuljad na<
tuke juhmuses, siis algas uus käteplaksutamine.
Sääl seisis Nuberti nagu pimestatud walguse-merest, mis tema ümber woolas.
Ei ta osanud waimustatud rahwahulga ees ollagi. Suur silmapilk oli tulnud, mida
ta terwel eluajal ootnud ja lootnud. N i i mitu kümmend korda oli lootus teda
petnud, wiimaks oli elu halliks läinud mehele lootuse täitnud.
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Terwe wiletsus, mis ta oli kandnud, läks sellel silmapilgul tema waimu eest
mööda. Tema hinges ilmus tema kadunud naese kuju, kes seda silmapilku nagu
prohweti silmaga ette kuulutas, aga ise ei näinud. Kõigil kurjadel ja ränkadel päewadel oli see abikaas hüüdnud: „Ära karda, armas mehekene! kord saab tund ja päew
tulema, kus sa rõõmu leiad I" Sääraste ja sarnaste sõnadega oli ta õnnis naene
teda trööstinud ja tööle äratanud. Nõnda oli ta talle kõrwa sosistanud, kui teel
juba surmas kangeks jäi ja peagi waikis. Nüüd oli ta juba kaua mullas, aga tema
kuju astus õnnistades ja õnnestades oma mehe juurde, ja ta kuulis ta waikist häält,
mis wärisedes ütles: „Gabriele! Gabriele!"
Gabriele oli tema tütre nimi,, kelle pääle ta haledusega mõtles. Neli aastat
oli tütrekene wana, kui ema suri. Ta oli tütrekest süles kandnud, kui surija ema
wärisen? palaw käsi end wiimast õnnistust andes wälja sirutas: „ Ä r a mine araks,
armas mees!" ütles surija. „ S i n a pead elama jääma — elama meie lapse kasuks.
Kui mind enam ei ole, siis ära unusta, et ma waesusest hoolimata ära rääkimata
õnnelik sinu kõrwal olin. Ära karda, kallis mees. Kord saab meie tütar seda õnne,
mis mina ei suutnud leida, õiskades teretama. Siis saad sa, kallis mees, meie lapse
rinnal ka minu pääle mõtlema, siis — siis saan ma täiesti õnnis olema." — W i i mase jöuuga oli surija oma käe mehe ja lapse ümber pannud. Mees andis talle
weel kord suud. See oli wiimne armastuse - sõna, siis waikis armsa naese suu
igawesti.
Noberti ei olnud see kord weel wana mees. Ta wõis weel elust midagi loota.
Aga rõõmuta ja pime oli ta elu sest saadik. Tema sõbrad ütlesiwad: „ S u l on ju
weel tütar!" Tema ütles kibedalt naeratades: „LaPs I M i s on laps ilma ema-armastuseta! Kõike wõib temale asemele saada, aga ema-armastust mitte!" — Aga
elama pidi ta. Seda nägi ta ise ka. See oli ka tema abikaasa wiimne soow.
Wägisi kiskus ta end kurwadest mõtetest lahti ja elas edespidi üksnes muusika kunstile. Sellest lootis ta weel midagi. Kui tema ooper kord näitemajasse wastu wõetakse mängida, siis oli see õnn käes.
Aastad läksiwad ja tuliwad. Tütar kaswas üles ja oli ema nägu: needsamad
silmad, needsamad paled, needsamad juuksed. Waikne üksik mees nägi nagu und oma
noorest abielu õnnest, kui tütar Gabriele kell-heleda häälega neidsamu laulusid laulis,
mis kord ema oli laulnud. Uus päike soendas mehe südant. Armas mälestus
kattis pehmesti südame sügawat haawa, mis kinni ei tahtnud jääda. Kas ta wõis
imestada, et see päikese paiste, mis teda õnnestas, ka teistele rõõmu tegi? E i , ta ei
imestanud, waid ta arwas,. et ta kord jälle üksik saab olema, kui Gabriele armastatud
mehe naeseks läheb. Aga rõõmus lootus ei lasknud ärduse katte wõimu saada. Selle
pääle ei olnud Noberti mitte mõtelnud, et, nagu päike ka ülekohtuste pääle paistab,
nii ta tema tütar wõib meest armastada, kes armastuse wäärt ei ole. Isa arwas
tütart küllalt kindla olewat enese kaitsmise all.
Kord katsus üks tema õpilastest, kes muusikat üksnes nalja parast õppis, tema
tütrele ligineda ja wõttis üksi selle pärast isa käest tundisid. Noberti märkas seda.
O l i noor mees temale ka armas ja selle muusikalised anded suured, siisgi ei wõinud
loota, et tema armastus tütre wastu tõsine oli. Noor mees oli rikas ja kerge meelega. Noberti ei andnud temale enam tundi ja keelas ka tütrele ära noore mehega
ümber käia.
Terawa meelega nägi ta ära, et sellest muud ei tule kui aga
õnnetust.
Noberti tänas Jumalat, et ta aegsasti asja oli märganud, sest noor mees oma
kergemeelega oli mees, kes noore neiu meelt segada wõis. Kui ta wahemini oleks
oma laulelduste pääle mõtelnud, kui ta seda tegi, siis oleks ta wist märganud, et
Gabriele wiimsel ajal koguni muutunud oli. Aga isa ei märganud seda. T a oli
oma laulelduse jälle ühele näitemaja direktorile saatnud ja ootas põnewusega, et
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see töö wastu wõetaks. Ta laulis waimus weel kõik laulelduse ilusamad wiisid läbi,
ja siis mõtles ta uende pääle. Ta nagi waimus, kuda ta kord kuulus komponist saab
olema. Seda ei märganud ta, et Gabriele ikka wähem rääkis ja ikka wähem
ta laulis.
Ühel õhtul oli ta wälja linna läinud. Siis tuli ta jälle tagast ja leidis toa
tühja ja pimeda, kus Gabriele teda muidu ikka ootas. „Gabriele I Lasis, kus sa oled?"
hüüdis ta. Aga wastust ei tulnud kusagilt. Pitkamisi läks ta pimedas oma kirjutuslaua juurde ja tahtis küünla põlema panna. Otsides puutus ta käsi ühe paksu
paki külge. T a teadis juba, mis see o l i : See oli tema ooper, mis juba nii mitut
korda oli näitemajade direktorite käest tagast saadetud. See tegi tema südame kurwaks ja kibedaks. Pime ja lootuseta oli jälle ta elu. Loodetud õnn oli jälle ära
mõõtmata kaugusesse läinud.
„Tund ei ole weel tulnud, mis mu laps õiskades teretama saab," ütles ta haledasti enesele. „Gabriele, mu laps, kus sa oled?" hüüdis ta uuesti ja lisas tasamini weel juurde: „Tule siia ja ole mulle troostiks, nagu seda su ema ka
kord o l i ! "
Jälle oli tuba waikne. Ta sütitas küünla põlema. 'Lühtri kõrwal oli üks
kiri. Mõtlemata wõttis Noberti selle katte ja pööras teda edasi tagast. Korraga
kargas ta üles ja hoidis kirja tule poole. See oli ju tema tütre käekiri ja temale
enesele kirjutatud I Ta kiskus kirja lahti. Ta luges I Luges I Waewalt jõudis ta
mõista, mis ta luges. Uskuda ei jõudnud ta seda. Tema huuled wärisesiwad. Nägu
läks kahwatuks nagu surnul. Kange walu tõmbas ta näo kokku. M i s oli ta tütar,
muus armas elutroost, ära teinud? Ta oli isa majast ometi ära põgenenud selle
noore mehega, kelle katte isa ial ega iganes oma tütart ei oleks mitte usaldanud.
Hirmus!
Noberti oli üksi I Jah üksi! Paikese paiste, mis tema südant soendas, oli ära
läinud. Kas see oli wõimalik, et tema tütar talle seda südamewalu oli teinud?!
„Gabriele, Gabriele!" hüüdis ta, nagu peaks tütar jälle tagast tulema, nagu oleks
see kõik paha unenägu. Aga ei olnud unenägu. Ta waatas toas ümber. Kui tühi
kole, just kui siis, kui armas naene suri. „Onn sulle, sa armas naene, et sa magad
ja seda wiletsuse ja häbi päewa enam ei näe, mis su südame murraks!" Nõnda ümises
ta. Klawer oli lahti. Gabriele oli enne laulnud, kui ta Põgenes. Klaweri pääl
oli raamat. Noberti wõttis raamatu, hoidis teda käes ja wandus oma ainsa armsa
lapse eksitajat.
(Järg tuleb.)

Lühike tagafiwaade „Wauemuwe" lauluseltsi 35-aastase
tegewuse pääle
t e m a j u b i l e u m i p i d u l 15. j u u l i l 1890.
(Lõpp.)
Kolmandal pidu-päewal oli „Wanemuise" aias suur üksikute kooride wõidu»laulmine. Täis rõõmulist osawõtmist kuulas määratu piduliste hulk, kuda koorid üksteise järel ette astusiwad ja üks teisest üle ja mööda püüdsiwad ikka ilusamaid laulu
helised ette kandes. Esimese auuhinna saiwad „Lootufe" lauljad Tallinnast ja teise
auuhinna kuulus Kanepi meestekoor.
Mõlemad arwati wõimise poolest õieti
ühe wääriliseks.
Nõnda oli siis pidu mööda läinud, nii tore, ilus ja hiilgaw kui aga mõtelda
wõis. „Wanemuife" seltsil oli weel mõni aeg õiendamist, kui kõik korraldatud oli.
Seltsi elu hakkas siis jälle wanal, õige lõbusal wiisil edasi minema.
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Järgmisel 1880. aastal tuli seltsile suur muutus: Seltsi kaua-aegne president
niug isa J . W. Jannsen kaotas rabanduse löögi läbi oma terwise jäädawalt, ei wõinud siis mitte enam seltsi presidendi-ametit pidada. Ta astus sellest ära, ning teda
waliti seltsi poolest elu-aegseks auupresidendiks.
Need kümme aastat, mis selts nüüd ära elas, wõime lühemalt kirjeldada, sest
et seltsi elu muidugi Tartu elanikkudele ja seltsi liikmetele tuntud on, kes temast
on osa wõtnud.
Seltsi presidendiks waliti uüüd H. Seelandt, Raadi-mõifa kirjatoimetaja. Tema
pidas seda ametit suure osawusega neli aastat. Selts kosus tema ajal waranduse
ja töö poolest. Kaks asja on iseäranis nimetada, mis tema ajal algasiwad ning
aega mööda suuremaks läksiwad: Esiteks asus „Wanemuise" seltsi jäädaw kahekordne
muusika-koor, ja teiseks algasiwad aastal 1883 Keisri Majesteedi kroonimise males'
tuseks suured iga-aastased rahwapidud. Mõlemad asutused kestawad weel praegu edasi.
Aastast 1881 kuni 1883 wõttis Dr. K. A. Hermann seltsi laulukoori juhatamise teist korda enese katte ja püüdis laulu seltsis jõudu mööda edendada, mis ka
korda läks. Siis lahkns tema sellest ametist, ja A. Wiera wõttis laulu-juhataja ameti
jälle enese katte ning peab teda seni ajani. .
Aastal 1884 astus H. Seelandt presidendi-ametist ära. Tema asemele waliti
G. Goldmann presidendiks, kes juba seltsi alustajate seas oli olnud ja niisama ka
seltsi esimeste lauljate hulgas ja kes terwel ajal kuni seni ajani on seltsi liige olnud.
Tema tubli ja hoolika juhatuse all kosus selts tublisti. Maja ilustati. Rahwapidud palusiwad ikka suuremaks. Laulu-ioor läks ka suuremaks. Näitemäng edenes.
Kõiksugu lõbu pakuti liikmetele.
Kahe aasta pärast astus Goldmann ametist ära, ja „Olewiku" toimetaja A.
Grenzstein waliti seltsi esimeheks, kes seltsi ruumisid õige tähtsalt suurendas. Rahwapidu oli ka tema ajal õige suur. Enne kui aasta õtsa sai, astus Grenzstein
ametist ära.
Kui aasta möödas oli ja selts kolm kuud esimeheta oli olnud, siis waliti D i .
K. A. Hermann „Wanemuise" seltsi presidendiks. Tema §,pidas ametit kaks aastat
ja püüdis ka jõudu mööda seltsi elu edendada. Kaks suurt rahwapidu peeti sel ajal
ära. Ka uuendati seltsi maja seest poolt. Seltsi näitemäng tõusis õige kõrgele järjele. Peterburi endise, „Gdasi" seltsi liikmed oliwad A. Weizenbergi kaest unustamata lauliku Koidula marmori-rinnakuju ostnud. Selle kuju kinkisiwad nad „Wanemuise" seltsile. Ilusal, armsal pidul 12. augustil awati see kuju, mis seltsile ja
Eesti rahwale kauniks mälestuseks j ä ä b . — Enne oli seltsil juba Dr. Karelli rinnakuju marmorist. — 1890, seltsi M aasta algusel astus Dr. K . A . Hermann ametist ära. Seltsi presidendiks waliti nüüd mitme pääkogu järele endine president G.
Goldmann, kes praegu, millal seda kirjutame, „Wanemuise" esimees on.
. Iubileumi aastal 1890 ja nimelt heinakuu 1. päewal kaotas „Wanemuise" selts
oma kõrgesti auustatud cmupresideudi ja isa J . W. Jannseni. Kõrgeks peetud kirjamees pani sellel päewal oma silmad kinni tähtsast elu-tööst wälja puhkama. Auulise mehe matus oli heinakuu 3. päewal. „Wanemuise" selts wõttis oma auupresidendi matusest elawalt osa, ja seltsi liikmed kandsiwad wäsinud keha majast wälja
ja wiisiwad ta kirikuaial hauda. Kui õp. Eisenschmidt hauakõne oli pidanud, siis
rääkis seltsi president G. Goldmann seltsi nimel südamlisi sõnu kallile mehele järele,
kes seltsi asutanud ja edendanud, ja pani seltsi poolt kalli kannel-pärja hauale. Kui
Eesti Kirjameeste seltsi nimel Dr. K. A. Hermann, Eesti Põllumeeste seltsi nimel
Schmidt ja Jannseni kirjatööde lugejate nimel G. Sachs rääkinud ja pärjad hauale
pannud, oli matus mööda. Wanemuise mängu-koor mängis surmä-laulu ja Wanemuise laulukoor laulis kaks matmise-laulu. Rahwas laulis weel ise korali ja tegi
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palwet. Seltsis oli kahetsus suur, et auupresident enam 25-aastast jubileumi ühes
ei saanud pidada.
Seltsi üleüldisest tegewusest wiimase kümne aasta jooksul nimetame weel lühe»
dalt ja tagasi waadates: Selts on iga pidi kosunud. Laul ja pidud on hästi suured
olnud. Iseäranis kõrgele järjele on näitemäng tõusnud. E i mitte üksnes lust- ja
kurbmängusid ei mängita, waid juba mitu aastat on ta ooperid ja operettisid, üleüldse lauleldusi „Wanemuises" ette tooma hakatud. Esimene ooperi-loomuline näitlus oli C. M . v. Weberi melodram „Preciosa", mis Eesti keeles palju on mängitud. Pärust on weel hulk teisi lauleldusi kuuldawale toodud. Seltsi mängukoor
seisab kõrgel astmel ja mängib, et ilus on kuulda. Nõnda on selts oma 25-aastasel
jubileumil hästi õitsmas.
Elagu, kaswagu, haljendagu, õitsku ja kandku rohket wilja „Wanemuise" selts
ka edespidi kaua, kaua!
x . ^. n .

Lühike muusika ajalugu.
Gäig.)

V o l f g a n g A m a d e u s M o z a r t , teine suur muusikaline täht Saksa muusika taewas, oli sündinud uue kalendri järele 27. januari! 1756 Salzburgi linnas.
Juba wara mängis ta klawerit, et kõik imetsesiwad, sest 7 aastat wana andis ta
juba kontsertisid. Isa käis noorukesega kontsertisid andmas, et poega wara kuulsaks
teha. Esimene lauleldus „Idomeneo," mis Mozart komponeeris, tuli tema 25. eluaastas wälja. Selsamal aastal asus ta Wieni elama ja sai peagi keiser Joosep I I .
käest soowi lauleldusi „Die Entsührung aus dem Serail" ^Ärawiimine naestekojaft")
komponeerida. See lauleldus meeldis. Nüüd tuliwad üks teise järele lauleldused
„Davidde penitente" (Kahetseja David) ja „Figaro pulm" 1785, „Don I u a n "
(mida Saksa muusikamehed kõige ilusamaks ooperiks maailmas arwawad) 1787, „Cosi
fcm tutte" („Nõnda teewad kõik naesed") 1790, „Zauberflöte" („Nõiawile"), „ T i t u s "
ja oma surmalaulu „Requiem 1791." Laulelduste waheajal kirjutas ta laulusid, sonatisid
ja symfoniaid. Juba selsamal 1791. aastal 5. dez. suri suur meister äkisti noores
eas ära. Koik tema muusika-tööd elawad ja kõlawad weel praegu. Mozarti laulud
on ilusad, mängutükid ilusamad, aga kõige ilusamad on tema lauleldused. Ei wõi
mitte salata, et sakslased teda wahe liiga kõrgeks peawad ja muusika-meeste würstiks
arwawad. Just lauleldus „Don I u a n , " mida kõigi ooperite krooniks ja paaks arwatakse, on I t a l i a meistrite mõtete järele loodud, ei ole siis Mozarti omagi. Oma
lauleldused komponeeris ta pea kõik I t a l i a keeles ja meeles. Ka muusika iseloom
on I t a l i a omaga õige tublisti üks, ilma et temalt sügawat sisu tahame salata.
Mozart oli lauleldused loonud, mis waewalt pärast on jõutud järele teha.
L u d w i g v a n B e e t h o v e n , sündinud 17. dez. 1770, nõnda siis 21 aastat
Mozartiga ühel ajal elanud, kui ka teda mitte tundnud, oli see mees, kes helikunsti
mängukoori (orchestri) tükkide poolest kõige kõrgemale järjele wiis. Mänguriistadega
mängimine 'põlnud seni weel mitte sellel kõrgusel seisnud, milles ta seisma pidi.
Sääl ärkas ilmutaw muusika>waim Beethovenis elule. Saksad arwawad Beethoveni
küll eneste omaks, aga lugu ei ole nii, sest Beethoven on were poolest Hollandi (wõib
olla ka Belgia) maalt wälja tulnud, kui ta ka Saksa keele ja meele sees oli üles
kaswanud. Tema isa oli Hollandi maalt tulnud ja Bonni linna elama jäänud, kus
ta pääpiiskopi kooris tenori-laulja oli. Juba 15. eluaastal sai Beethoven pääpiiskopi
kirikus orelimängija koha. Aga 1792 läks Beethoven Wieni ja wõttis Haydni kaest
õpetust, kelle kuulsus fee kord üle ilma käis. Ta jäi Wieni elamagi. S i i n teenis
ta enesele ülespidamist oma rääkimata ilusa klawerimängu läbi. Komponeerimine,
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mida ta hoolega edendas ja milles ilusaid mängusid sünnitas, ei jõudnud teda mitte
toita. Tema elu laks üsna lihtsalt. Aastast 1810 saadik oli märgata, et ta kõrwa,
kuulmine kaduma hakkas. Paraku ei paranenud see mitte, waid läks halwemaks, kuni
Beethoven täiesti kurdiks jäi. See ei keelanud suurt meistrit mitte ilusaid mängusid
luua, ja just tema Wiimaste eluaastate muusik on ilusam ja tuumakam kui tema endine, tui ta küll ise oma loodud mängu enam ei kuulnud. Beethoveni muusik on
sügaw ja tuumakas, on täieline hinge-eln ja -olu pilt helides. Kurbtus ja rõõm, tõde ja
nali, wiha ja armastus ja muud hinge-seisud on tema muusikast mõistjatele wälja kuulda.
Kolm aega on tema mängust ära tunda: 1) aeg, mil ta weel teistest näidatud rada
käis; 2) aeg, mil ta ise oma teed käis kui küps helilooja; 3) aeg, mil ta ise oma
teel täiesti teistest meistritest lahkus ja otse teiste wastane oli. Tema 9-st symfoniast
on wiimne kõige ilusam ja tuumakam 3) alla lugeda ja ta wiimsed 5 klaweri-sonatit.
Tema mängud on weel täna päewani igal paremal kontserdil kuulda ja ei ole naljalt
pärast meest leitud, kes temast mööda käis. Ühe laulelduse „Fidelio" on Beethoven
ka loonud, pääle selle hulga klaweritükta. Tema suri 26. märzil 1827, aga tema
muusik jääb suremataks küll maailma otsani. Tema oli täis ilmutaja waim iluheli riigis.
(Järg tuleb.)

Sõnumid muusika elust.
S u u r r a h w a p i d u Tartus „Wanemuine" seltsis peeti 19. aug. ära.
Mõndasugust lõbu oli pakutud, nagu see tuttaw on rahwapidu!. Ka laulukoorisid
oli hästi kokku tulnud, ja laul kõlas õige ilusasti.
N e i u M i i n a H e r m a n n andis Tartus 2. sept. ilusa- orelikontserdi.
N e i u A l w i n e I a a n s o n andis Haapsalus ja Põltsamaal ilusad laulukontserdid.
H e r r a C õ u s t a n t i n T ü r n p u on mitmed ilusad orelikontserdid Eestimaa
kirikutes, nagu Keilas, Kuusalus, Wäikses Maarjas, Koerus, Waiwaras jne. andnud.
S u u r l a u l u p i d u oli Wienis 2. kuni 4. augustil: täitsa 13,000 lauljat
meest oli sinna terwelt Saksa maalt kokku tulnud. Pidu on päratu ilusasti korda
läinud. Wõis küll wägew heli olla, kui 13,000 mehe hääl kõlas.
P a b l o de S a r a s a t e on Amerikast tagast tulnud, ning annab Inglise
maal kontsertisid.
K õ i g e s u u r e m o r e l maailmas on Riia linnas Peetri kirikus ja on Ludwigsburgi liunas orelimeistri Walckeri tehtud. Iga klahw, mis waotatakse, teeb 132
wilet korraga lahti, kui kõik registrid wälja tõmmatud on. Ka Liibawis on suur
orel — 125 wilet igal klahwil. Saksa maa kõige suurem orel on Ulmis — 101
wilet igal klahwil. Ka Tallinna Olewiste orel on 60 wilega igale klahwile. Riia
orel maksab 65,000 rbl., Liibawi orel umbes 50,000 rbl.. Ulmi orel 40,000 rbl.,
Olewiste orel umbes 30,000 rbl. Koik need orelid on ühe meistri, Walckeri, tehtud.
U u s s u u r m u u s i k a k o o l asutatakse Londonis. Juba on enam kui miljon
raha koos.
A n t o n R u b i n stein, Wene maailma-kuulus muusikumeister Peterburis,
on uue laulelduse komponeerinud, mille päälkiri ou: „Onnetu". Lauleldus jutustab
ühe Wene printsi armu-elu 12. aastasajast. Palju wanu Wene laulusid on selles
laulelduses tarwitatud.
P i e t r o M a s c a g n i , üts Italia muusikamees, on ühe lauleldusega, mille
päälkiri: „Cavalleria rusticana", suurt waimustust äratanud. Helitöö olla ilus.
Dr. H e r m a n n Kretschmar, Leipzigi ülikooli nmusika-juhataja, on ülikooli
Poolest professori auunime saanud.
O l e O l s e n , Norwegi luuletaja, on Saksa keisri käest Preisi kroom-ordu
auutähe saanud.
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P r e i l i P i a v. Sicherer saab Saksa maal ikka kuulsamaks laulu-liununa.
, " I t a l i a k o m p o n i s t B o i t o oy Italia sozialistlaste käest soowi saanud,
ühte fozialistlaste, wiisi teha. Vee on küll wäga weider soow. Ehk, tulewad uüüd
wiimaks ka Italia rööwlid, kes sääl üle käte tahawad minua, ja soowiwad „eneste laulu!"
A. M i ^ h a e l i s Saksa maal on ühe raamatu wälja andnud, milles kõigi
nende naesterahwaste elulood on lühedalt jutustatud, kes iluhelide loojad on olnud.
Neid on õige suur hulk.
, ^
Ado l f Henselt'ile, kes terwe,eluaja on Wene maal Keiserliku koja klawerimängija, olnud ja üleüldse nmailmll-kuulus komponist ja helimeister oli, pidada Saksa
maal Warmbrunnis, kuulsa meistri sünnipaigas mälestusekuju tehtama.
T h a r l e s G o u n o d, , kuulus Prantsuse mnusika-meister, on Mozarti „Don
Iuan'i^ üle raamatu kirjutanud.
^
, 7
7 ^
P. ,v. I a n k d , uus klaweriNahwirea wälja mõtleja, leiab ikka enam kiitust
ja on tema klaweri mängijaid juba kaunis hulk. Tema klahwid ei ole mitte ridastikku, waid on oktawikllupa üksteise taga.
,,
P r o f e s s o r J o h n G e y e r on weider mees. Tema on kontrabassi wiiuli
wälja mõtelnud, mis täitsa 14 jalga kõrge on. Muidu ei saa ta seda wiinud mängida, kui jookseb mööda redelit üles ja alla. Redel seisab suure wiiuli kõrwas üles
pandud. Ühel laulupidul Amerika maal on ta oma mänguga palju kiitust leidnud ja
tahab ka Inglise ja Saksa maal kontsertisid anda.
T h o m a s Koschat annab Saksa maal Tiroli rahwa-laulude loomulist meesteioorisid wälja, mis palju kiitust leiawad. Saab näha, kas Eesti rahwalaulud
eestlaste seas ka waimustusega wastu wõetakse.
, '
E d u a r d S t r a u s s , walsi-Strausside poeg, käib oma isa jn wana-isa jälgedes
ja mängib oma mängukooriga lustiliste tantsude abil ameriklasta pääd sõgedaks.
E u g e n d' A l b e r t komponerib uusi mängutükka, ei mängi praegu, mil fee
leht ilmub, mitte kontsertides.
A m e r i k a l a u l u l i n d N i k i t a , noor neiu, paneb kõik laulu-armastajad
ilutsema. Omal ajal mullu käis ta Tartus ja tegi siin sedasama. G e o r g L i e iil i n g , Saksa komponist, saadab teda ja mängib klaweriga laulule kaasa.
M i n n i e Hauck laulab Amerika maal ja saab iga laulu-õhtu eest 1000 dollarit (umbes 1500 rubin).
T h e o d o r Reichmann laulab ka Amerika maal ameriklase meele järele.

Seda ja teist.
P r e i l i ü t l e b : „Mis arwate, herra leitnant, sellest tenorilauljast, eks ta
hääl ole hele ja kõrge?" Leitnant wastab: „Oo preili, mina laulaksin weel hele«
damini.ja kõrgemini, kui mul häält oleks."
Ühe i l u s a n e i u ku.uldes kiideti ühte muuusikameest, kes neiule.meeldida
tahtis. Aga noor neiu wastas: „Wõib küll olla, et sellel muusikamehel mõistust on,
aga ta^ ei anna ju sellest midagi teistel? kuulda."
ten 0 r i l a u l j a tahtis rikka talupoja tütart wõtta ja ütles, et oma armastuse suurusi Näidata: „Esnnesel korral, kui sa muste ütled, et sa mind ei armasta,
lasen end püstoliga surnuks!" — „ I a mis teisel korral sünnib?" küsis külm neiu jahedalt. Tenorilaulja, ei teaduud, mis wastata,
'- '
B e ^ W o P e ^ i w end, kes temaga just hästi läbi ei saanud, Arjutas, et oma
rikkust ja kõrgust näidata, ikka oma kiMbe alla: „van Beethoven, mõisaomanik."
Kuulus muusika-meister kirjutas selle pääle iga kirja alla: „Lüdwig van, Beethoven,
mõiMse^omaM"!, .^^ ^, .
. . . ,,.
,
. ^
Z,03Ü0^20 II.L227V0V. L,exuLi,, 5 c62i«6VÄ 1890 ro^H. — Trükitud K. A. Hermanni kirjadega Tartus.

I l r . 10.

V I . aastakäik-

Kulu j« M M leht.
Kuukiri Eesti muusika edendamiseks.
Wastutaw toimetaja ja wäljaandja Dr. A. A. Aormann.
I l m u b kuus korra.
^7.
Tellimisi wõtab
iga raamatukauplus ja muustka-edendaja wastu.
Hind aastas kättesaatmisega 1 rubla, pooles aas»
Toimetuse adress tellimise-, raha> ja muudele
tas 60 kop. — Ise ära tuua aastas 80 kop.;
'
pooles aastas 50 kop.
kirjadele: „ v r . K. A- Hermann Tartus."

Nelja ja kolme häälega laulmisest.
Ilus on nelja häälega laul, kui teda puhtasti ning ilusate häältega
lauldakse. Tema mõjub inimesesse iseäralise armsa mõjuga. See on kahju,
et mõnel pool meie maal nelja häälega koorilaul küllalt rahwa poolt edendamist ja tähelepanemist ei leia.- Edendamine ja tähelepanemine aga ^pole
muud, kui et rahwas armastusega laulu kuulama läheb ja teda mitte igapäewaseks tüitawaks asjaks ei arwa. Koik weiderdamised ja kometitegemised
ei ole miksgi arwata laulu ja selle ilu wasta.
I l u s on aga ta kolme häälega laul. Mitte alati ei ole wõimalik,
terwet sega- ehk meestekoori kokku saada, küll aga on tihti wõimalik kolme
lauln armastajat kokku kutsuda ja siis kolme häälega laulusid laulda. See
arwamine, et kolme häälega laulud ilusasti ei kõla, on täiesti eksitus.
Kes seda tähele paneb, et nelja häälega laulus peaaegu alati üks hääl kahekorra kas oktawi kõrgemalt ehk jälle teise häälega ühes noodis kõlades,
see teab, et kolme häälega laul wiigu ilusasti ja täiesti kõlab. Wäga hästi
on wõimalik nii hästi kirikus kui ka kontsertidel ja pidudel kolme häälega
lauloa, kuna nelja häälega lauljaid mitte nii kergesti ei saa. Just selle
pärast oleme „Laulu ja mängu lehes" kaunis rohkesti ühe liini-systemi pääle
kirjutatud, kolme häälega laulusid awaldanud, et neid siis lauldaks, kui nelja
hääle tarwis lauljaid ei leita. Aga ka suure koori tarwis sünniwad kolme
häälega laulud wäga hästi, ja neil on weel see tublidus, et neid nii hästi
sega- kui ka meeste-kooriga laulda wõib.
Nelja häälega laulul on see lugu tähele panna, et tema mitte iga
wiisi ei sünni laulda. Nõnda näituseks ei tohi segakoori laul muud wiisi
lauldud olla, kui üksnes seda wiisi, et naesterahwaste ehk laste hääled
soprani ning M d , aga meestehääled tenori ja bassi laulawad. Lauldakse
segakoori muul wiisil, siis ei kõla ta ilusasti. On mõnikord kuulda olnud,
et naesterahwad pandi tenorit laulma, aga niisugune laulmine kõlas koguni
sandisti, sest et siis tenor sagedasti kõrgemale käib tui sopran ja laüln ilu
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koguni ära wõtab. Säärane laul ei ole muud kui toonide kilin ja kõlin,
helide puder ja kört. Kes segakoori laulu laulda tahab, see peab seda wäga
tähele panema. Tenori hääl wõib üksi meestest lauldud olla, kuna sopran
ja alt naeste wõi laste asi laulda olgu.
Hoopis teine lugu on meestekoori laulude laulmisega.
Meestekoori laulusid wõib nimelt kolme wiisi laulda. Esimene ja
ülem laulmise wiis on muidugi teada nõnda, et mehed kõiki nelja häält
laulawad — seda wiisi, et need mehed, kellel kõrgem hääl, esimest ja teist
tenorit, ja need mehed, kellel madalam hääl, esimest ja teist bassi laulawad.
See on kõige mõjusam ja tugewam laulmine, sest wägew täis meestekoor
kõlab ja mõjub täiel mõnul kuulja kõrwa ja südamesse. Aga meestekoori
laulu on wõimalik weel teisel wiisil laulda, ja see on nimelt nõnda, et
kõik nelja häält naesterahwad, tütarlapsed ehk poisikesed laulawad. Ka
nõnda kõlab meestekoori laul wäga ilusasti, kui ka täiesti oktawi kõrgemini.
N i i on pruuk palju laulda; nõnda käiwad wäljamaal meestekooride korwal
tihti naeste- ja lastekoorid kontsertisid andmas ja laulawad meestekoori
laulusid. Kolmas wiis on nõnda meestekoori laulusid laulda, et niisuguses
naeste- ja lastekooris weel mehed alumist häält, see on teist bassi, meeste
hääled oktawi alamalt kaasa laulawad. Niisugune laul kõlab õige hästi,
aga on wähe iseäraline ja üksluine selle pärast, et alumine hääl alati kahekordselt kõlab ja nimelt meeste hääl wäga madalas teistest on.
Wäga ilus on, kui üks koor neid 5, mitmesuguseid laulmise moodisid
kõiki jõuab täita. Kui ühel kooril nii palju lauljaid on, et ta ühte laulu
segakooris, teist kolme häälega naeste häältel, kolmandat kolme häälega meeste
häältel, neljandat nelja häälega naeste ja laste häältel, wiiendat hästi
täies tugewas nelja häälega meestekooris laulda wõib, siis on niisugune
koor, kui ta weel päälegi puhtasti laulab, wäga kõrgel järjel. Niisuguse
koori laulmine on täis i l u elawust ja wahetust ja ei lähe ial igawaks.
On tal weel ilusa häälega lauljaid naeste- ehk meesterahwaid hulgas, et
ta ka mõnda soolo-laulu klaweri-, ehk oreli ehk ka mängukoori kaasmängul
wõib sekka laulda ja ka niisuguseid koorilaulusid ilusasti ette kanda, millel
üksikud (soolo) hlliilekohao on sisse pandud, siis on tema laulmine otse
rääkimata ilus.
Seda kõike 'pole seni ajani meie laulukoorides weel küllalt hoolega
tähele pandud. Pandagu seda edespidi rohkem tähele, küll siis Eesti kooride laulmise i l u tõuseb usina kokkukäimise ning harjutamise mõjul.

Uus komponist.
( P a u l F ö r s t e r i uudisjutt.)
(Järg.)

Noberti ei suutnud mitte tütart Gabrieled kätte saada. Juba oli tütar noore
mehega kaugel fadama-linnns laewale läinud, mis noort inimese-paari Inglise maale
wiis. Tütar oli kirjas isa palunud Inglise maale kirjutada uue nimega, mis ta
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noore mehe abikaasana saab kandma; aga Noberti ei kirjutanud mitte. Tütar, kes
isa meelest kalliks mälestuseks ja kujuks õndsast abikaasast oli olnud, oli temale nüüd
kadunud. Keegi ei kuulnud edespidi enam teda oma tütre nimegi nimetawat. Kalgilt ja uhlelt waatas ta nendegi Paale, kes temale liginesiwad ja teda trööstida püüdsiwad. Tema, kes enne alati oli kõikide wastu lahke olnud, oli nüüd külm ja morssis^
ja wihkaw naeratus mängis ka huulte ümber. Aga kui ta oma tühjas koletus toas,
uneta ja rahuta woodis istus ja palawate põlewate silmadega öö pimedusesse wahtis,
waotas ta küll kätt äkilise südame kohta, mis armastust ja troosti ära rääkimata,
wiisil ihaldas ja kisendas. M õ n i kord t u l i ka nagu pahareti waim tema üle; siis
oli ta kirg nagu linnul marus, linnul, keda maru on enese wõimusesse wõitnud ja
jõuuta ja nõuuta edasi wihistab — kaugele, kaugele ihatud eesmärgist kõrwale. Säärastel silmapilkudel tuliwad Noberti suust kurjad kibedad sõnad wälja, mis mitte tema
iseloomu järel ei olnud, kuni ta wiimaks uimaselt patjadesse langes ja lahti-silmi
rõõmuta päewa ootas.
Sõnll-lausumatll ja kibedalt käis ta oma teed. Nagu üks kord, kui ta naene
furma-ohus haige oli, häda ja hirm teda ikka weel lootma ajas wiimse silmapilguni,
nii näis nüüd kibedus, mis tema hinge täitis, temale keha jõudu cmdwat uhkelt kõrgele tõstetud pääga edasi kõndida. ,Ta oli tunnistus sellest, kuda inimene, kes lülck
ja läbi alandlik, feestpidise walu ja häda pärast kare ja kalk oli.
Aga nagu maailm iga asja ära harjub nägema, nõnda oli ka Noberti olekuga
lugu — seda enam weel, et ta keha poolest suurt ei muutunud. Alles kolme aasta
pärast räägiti temast jälle. Osa wõttes raputasiwad naabrid päid ja küsisiwad:
„ M i s on küll jälle Robertiga sündinud? Ta on äkisti küll kümne aasta wäärt
wanemaks jäänud."
Selsamal ajal oligi, kui Noberti ühel siiiewal nagu sagedasti oma kirjutuslaua
äärel istus ja mõtetes enese ette wahtis. Tema oli pää pahema käe pääle toetanud,
ja rusikasse waotatud parem käsi oli raskesti laulelduse paksu noodiraamatu pääl.
Lauleldus oli sest saadik, mil Gabriele temalt oli ara läinud, ikka weel pakis laual
sessamas paigas. Tuba oli üleüldse täitsa muutmata sest saadik, kui tema silmatera
tütreke temale nii suurt südame-walu oli teinud. Ka wäike naputöö-laud akua all
seisis niisamati. Selle laua ääres oli kord tema õnnis abikaas istunud ja õmmelnud, kui ta weel elas, ja pärast oli tütar Gabriele niisamati teinud, kui tema ise
oli klaweri ees istunud ja mänginud. Ka näputöö-korwikese oli Gabriele põgenedes
sinnasamasse lauale seisma jätnud.
Ühel ainsal korral oli Noberti oma noodi-kirja tahtnud lahti wõtta ja siis
uuesti edasi saata, aga siis jäi ta jälle mõttesse ja jättis asja niisamati. „ S a eksisid, mu kallis naene," ütles ta tasa iseeneses, „see õnne-tund, millest sina und nä»
gid, ei tule maailmas ialgi, aga kui Jumal mulle armuline on, siis tulen ma warsti.
sinu juurde; mina ei heida ka,nüüdgi meelt ara."
Mõtetes istus Noberti toolil toakeses. Uulitsal põlesiwad latrid, ja nende
tuim paistus wõbises toa lael edasi tagasi, sest waljas hulus ja wuhises torm, ja
lume-kibemed tantsisiwad hullul hüppel aknast mööda.
Noberti oli sügawates kurwades mõtetes. Wäljas lawekojas kuuldi wana passija naesterahwa sammusid, kes mõne korra ukse juurde kuulama jäi. Wana naesterahwas kartis, kui Noberti nõnda üksi toas mõtetes audus. S i i s teadis ta, et pahadwaimud ta ümber luurisiwad seda silmapilku oodates, mil nad üksiku kallale wõiksiwad minna. Wana naesterahwas teadis küll, mis niisuguse audumise järel toas
t u l i : Siis astus Noberti klaweri ette, nagu tahaks ta pahad waimud enesest mangu
abil ära ajada, just niisamati kui Saul kord kurja waimu kandle-mängu abil enesest
peletada püüdis. M õ n i kord näis, nagu laheks see ka korda, aga pea lõlasiwad koktuhelid, mis wanast pillist wälja kostsiwad, palju perumini ja tirgsemini, kuni helid
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wiimaks nagu maru ja mäss rajata ja piirita kohasiwad ja mühasiwad. Kui Roberti
siis üles kargas ja suurel rahutul sammul toas edasi tagasi käis äkiliste sõnadega
ise eneses rääkides, siis põgenes wanamoor ehmatades oma puhtasse kööki ja luges
Issa«meie palwet mitu korda oma enese õnnetu herra eest, kes temale weel iganesgi
santi sõna ei olnud, ütelnud.
Wäljast uksele koputamine äratas see kord wana naesterahwa tema kuulamisest
uksel. Kui ta ukse lahti tegi, seisis üks waene kahwa naene ukse taga ja tusis, kas
Noberttga wõiks kokku saada. Wanake tõmbas kergemalt hinge, kui ta kerjannist nägi.
„ I a h , mu laps," ütles ta lahkesti; „koputage aga sinna toa ukse külge, Noberti herra
ei ole weel iganes kedagi wäest inimest ilma troostita enese juurest ära lasknud minna."
„Seda ma tean," ütles päält näha waene annete paluja naesterahwas.
„ I a jaa, seda teawad küll kõik," wastas Passija, ja kahwa naesterahwas
koputas kartwlllt.
Alles, kui ta kolmandat korda kõwemini oli koputanud, hüüdis Noberti toast:
„Sisse I" Wiiwitades astus naesterahwas üle läwe tuppa, pani ukse jälle kinni ja
jäi wärisedes ukse kõrwa seisma.
Noberti istus alles oma kirjutuslaua ääres toolil ja pööras pikkamisi pää sisseastuja poole. Kui ta sirget kahwatanud naesterahwast widewiku paistel nägi seiswat, alandlikus olekus, pää norus ja liiga kartes ligemale astuda, ohkas ta tasakesti
ja tõmbas käega segaseid juukseid uäo eest ära.
„ M i s minult soowite?" küsis ta kurwalt, ja kui ta wastuse asemel üksnes tasast nutmist kuulis, kõneles ta trööstiwalt edasi: „Minge wälja passija juurde, see
annab teile süüa ja juua — ja" lisas ta juurde, kui naesterahwas pää weel enam
norgu laskis langeda uing liikumata seisma jäi, „ja ehk sooja riiet ka."
Aga kahwatanud naene ei liigutanud end paigastgi ära.
„Noh, üks kõik," ütles Noberti edasi ja tõmbas rahakoti wälja, küZ weel ncnuke
raha fees oli, „sähke, siin on, wõtke see! Wõite enesele nndagi osta, mis tarwis."
Aga wõõras naesterahwas tegi käega niisuguse liigutuse, mis näitas, et ta raha
ei taha, aga siisgi tõstis ta paludes käed üles. Nüüd ajas ka Nobeni toolil end
sirgu ja küsis imeks Pannes: „ I a h , mu laps, mis te siis õieti soowite?"
Siis langes kahwatu naesterahwas raskesti nuutfudes tema jalgade ette ja
wõttis tema põlwede ümbert kinni ning hüüdis kogeledes ja nuttes: „Andeks-audmist,
andeks-andmist, isa!"
Heledalt karjatades kargas Noberti püsti, tema käed kaapasiwad läbi tühja õhu,
ja wihased kurja-waimulised Pilgud leekisiwad tema silmadest. Perus rutus tõmbas
ta oma suure noodi-raamatu, tõstis ta kõrgesse, nagu tahaks ta seda oina ees jälle
ilmunud tütrele mööda pääd wirutada, ja tema muigutawatelt huuletelt kärgatas
kõwa tige wandesõna.
Valusasti kähwatas Gabriele, ja ta pisarad jäiwad seisma. Siis tõusis ta
ruttu üles ja wankus sõnn-lausumata toast wälja. Kui uks tema ja isa wahel kinni
läks, langes isa nagu wäsinud ja.roidun'd oma toolile tagasi, ja suur noodi-pakk langes tompsatlldes põrandale,
M e s natukese aja pärast tõusis ta jälle rängalt püsti, nagu ärkaks mõnest
kurjast unenäost üles. Ta litsus rusikasse tõmmatud käe wastu kuumawat õtsa, nagu
tahaks ta meelde tuletada, mis õieti oli sündinud. Ta komistas üle noodi-paki, ja
nüüd alles nagu sai fee talle selgeks, aga tema arwates oli Gabriele alles selsamal
silmapilgul toast wälja läinud. Ruttu tõukas ta jalaga oma noodipaki eemale ja
hüüdis: „Gllbriele, mu laps — tule, oh tule tagast l — oh mis ma olen teinud!"
Ta kuulatas ja mõtles, et Gabriele jälle tuppa tuleb. Aga kõik jäi waikseks —
niisamuti nagu siis, kui ta teda esimest kord maha jättis ja eksitaja järele läks.
Eksitaja oli teda nüüd maha jätnud. Aga kui Noberti tüki aega oli oodanud, siis
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tormas ta toast wälja. Ka siin ei nähtud kedagi, ja suur hirm ja walu tuli ta üle.
Ta hüüdis passijat: „Sanna, kuhu jäi ta, kus ta o u ? "
„AH, see waene naesterahwas wõeh?" küsis wanamoor ja lomberdas köögist
wälja. „See läks wälja! S i i t wäljal Oma teed! Aga Jumala pärast, herra Noberti — ! "
Noberti ei kuuluud enam kedagi, waid jooksis lendawal juuksel wälja talwe
tuisu ja tormi sisse, kergesti riides, nagu ta toas oli istunud. Natukese aega jooksis
ta linna tänawatel ümber oma lapse nime hüüdes. Wiimaks jäi ta äkisti seisma
ja ütles: „ I a h , sääl ta on, säält ma leian teda I"
Rutuliste suurte sammudega ruttas ta linna wärawa poole ja säält wälja.
Wäljas möllas ja tuiskas maru weel hirmsamini; pärnad paindusiwad ja ähkisiwad
maru mässu mõjul, ja sagedasti siidi Noberti end ümber pöörama, sest et tuule hoog
hinge kinni pani.
Aga edasi! M i s tema maru ja tuisu möllust hoolis! Wiimaks wäsinud ja
lõõtsudes ning wärisedes külma pärast jõudis ta oma eesmärgile: ta astus tumedast
wärawast läbi surnuaiale. Ta tundis teed ja leidis teda kindlasti ka kõige pimedamal ajal ja sandemal ilmal. Juba paistsiwad muftrohelised kuused armastatud abikaasa haua äärest silma,' ja walge rist haualt oli eemalt naha, sääl märkas,ta ka
musta kogu, keda ta sääl küll ära tundis: haua äärel oli põlwili seesama kahwa
naesterahwas, just nõnda nagu ta poole tunni eest Noberti toas oli teinud. See
oli Gabriele, tema tütar.
„Gabriele, armas Gabriele!" hüüdis Noberti; aga hirmus hoog tuli silmapilgul ja wirutas teda wasta ühte haua-mälestusekiwi, mille ümbert ta kinni hakkas,
et mitte maha kukkuda. Kui ta sellest äkisest raskest hoobist oli toibunud ja jälle
haua poole , waatas, oli koht, kus ta tütar palwetades põlwili olnud, jälle tühi, ja
tema hirmu täis hüüdmised kadusiwad asjata ära maru sisse.
Sellest õhtust saadik oli Noberti nagu teine inimene. Passija sai küllalt aru,
et see teiseks-saamine rahwast naesterahwast oli tulnud. T a l oli oma herrast wäga
kahju, ja mõnigi kord istus ta köögis ristis kätega ja pani armsale taewa Taadile
ette, kas ehk tema paremaks ei arwaks. kahwatanud naesterahwast jälle tagast tulla
lasta; paha ei wõiks fääraue asi ju iganes olla, sest et fee ju Noberti herrad rõõmustaks.
Muidugi nägi wana naene üksnes wäljaspidist muutust, ja see üksi tegi talle
ka rahutust. Noberti läks aega mööda ikka magusamaks ja waiksemaks, ei jooksnud
enam oma toas wäga rahutuna ümber ega rääkinud pahu sõnu. J a ometi möllas
tema hinges suurem torm kui iganes, kui ka mitte nõnda nagu enne teiste wastu pahu
mõtteid ja sõnu awaldades, waid keeletu iseenese üle kaebamine näris tema hinge
kallal. Ta oli oma surnud abikaasa wastu pattu teinud. Muidu, oli ta widewiku
ajal ikka kõik pahareti waimud wälja wannuianud, aga nüüd tundis ta wärinat ja
hirmu kahwatanud näo eest, keda ta ikka ja ikka jälle üle oma läwe nägi astuwat ja
kes asjata temalt andeks-andmist palus ja siis meele-äraheitmises wälja surnuhauale
ruttas I Säärastel silmapilkudel arwas ta ikka Gabriele häält kuulwat, nagu hüüaks
t a : „Ema, ema, isa on mind enesest ära tõuganud, halasta oma waese õnnetu lapse
pääle I"
Tema ees seisis ia armsa naese pilt, aga kurw, kahwa ja täis ahastust, nagu
see kerjaja— tema laps. Siis ruttas ta toast wälja ja hüüdis: „ Sanna, Sanna,
tooge tuld — t u l d ! "
J a kui wana naene tuli ja lambi kirjutuslaua ehk klaweri pääle pani, siis nikutas Noberti tänulikult pääd, kõneles ka mõne lahke sõna temaga. Kord küsis t a :
„Kas teil ka lapsi on, Sanna?"
„^.ks tütar oli mul, herra Noberti, wäga ilus armas laps, aga kui ta kuus»
teistkümmend aastat wana oli, siis tuli kolera haigus linna ja tappis ka minu tütre,"
ütles wanake, ja heledad pisarad langesiwad kõrtsustelt palgetelt maha.
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Noberti andis wanale naesele kätt, aga ei saanud ühtegi sõna suust wälja,
waid pööras end ära. Wanake mõistis teda, tal oli hää osawõtlik süda. Noberti
mõtteid ei mõistnud ta muidugi mitte: Noberti kaetses wana naist, et see wõis pisaraid walada, mis puhtast südamest wälja tuliwad.
Mõne aja pärast märkas wana Sanna, et see paks palk punaste pitfaritega,
mis nii kaua kirjutuslaual oli tolmunud, korraga oli kaduuud. Sagedasti oli waua
naene lauda tolmust pühkides seda pakki silmitsenud ja mõni kord ka proowinud päälkirja lugeda, mis aga tema wanal silmal hästi korda ei tahtnud miuna. Sõnast
^Kuninglikule Kindral-" sai ta aru, aga ei mõistnud mitte, mis tema herral Kindralitega," üleüldse tegemist wõis olla.
Ka oli temale imelik, et tema herra sagedasti kodu tulles küsis: „Kas midagi
ei ole posti Päält tulnud?" — Kirjasid küll tuli, aga ikka küsis herra uuesti.
Sanna waatles suure uudishimuga iga kirja, mis tuli, kas mitte kord „kindr a l " ei kirjutaks, sest seda kirja ootas tema herra, see oli kindel.
Ühel päewal oli Saunal ometi see rõõm, et arwatud kindrali poolt saadetus
t u l i ; küll ei oluud fee kiri, waid fee salaline pakk ise, sest wana naesele tundis seda
pitfaritest. Aga herra Noberti ei olnud just mitte rõõmus selle üle. Natukese aja
pärast kadus pakk jälle ära, siis tuli ta jälle tagast, kadus jälle, ja nõnda üsna mitu
korda. Noberti küsis ikka, kas midagi postilt ei ole tulnud.
Üks kordnäis ometi, nagu oleks igatsetud kiri tulnud, sest wana passija kuulis üsna selgesti, kuda Noberti rõõmsasti hüüdis: „Ometi wiimaks! M a pean seda
weel näha saamal Jah, sa oled õigesti ette kuulutanud, mu kallis armas õnnis
naene — !"
Siis oli tuba jälle nii kole-wagusaks jäänud, et Sanna end ei suutnud pidada,
waid pani kõrwa wõtme augu kohta ja kuulatas. Kui ta oma herrad kuulis toas
raskesti õhkawat, awas ta ettewaatlikult ukse, sest ta kartis, et mõni õnnetus oli
juhtunud. Sääl nägi ta, et Roberti nägu pihus istus ja nuttis nagu lasis, ja tema
ees oli lahti wõetud kiri.
Wagusalt pani passija ukse jälle kinni ja läks kurwalt kööki tagast. „See
wana pagana kindral," ohkas ta, „uüüd ei ole sest ometi midagi wälja tulnud I
Ja ometi ootas mu herra ja rõõmustas end kaua seda oodates l "
Noberti lauleldus oli „Kuningliku Kindral-walitsuse" see on kuningliku teatrijuhatuse poolest wastu wõetud mängida. Kindral teatri - juhataja andis Nobertile
seda lahkes kirjas teäda.
Selle wäga rõõmsa sõnumi sai Noberti waremini kui ta ootas. Muidu oliwad sagedasti mitu kuud mööda läinud, kui ta mingit wastust laulelduse kohta näitemängu-Mlljade juhatuse poolt sai, seekord oli rõõmus teade juba kahe nädali pärast
tema katte jõudnud. O l i , nagu oleks keegi kindral-juhataja juures tema eest kõnelenud, aga ta murdis asjata pääd, kes see küll wõis olla. Kindral-juhataja kirjutas,
et esimene soprani-laulja, prõua Verlina, iseäranis hääl meelel seda lauleldust soowib
ette kanda ja juba oma laulu-osa hoolega õpib.
Küll kestis weel mõni kuu, enne kui Noberti lauleldus mängitud sai; aga ta
wõeti nii suure kiitusega wasta, et Noberti seda ilmasgi ei julgenud loota. Juba
oliwad mitmed teatri-juhatajad enestele Noberti käest luba palunud lauleldust mängida
tohtida/ ja sagedasti kutsuti ka laulelduse loojat ennast oma töö auu päält waatama,
aga Noberti ei wõtnud seda tänades wastu.
Kõige enne oli kuninglik kindral-juhataja päälinnas Nobertid wäga palunud
laulelduse mängimist kord ta waatama tulla, ja saatis temale pärast esimest etendust
loorberi-pärja, mis prõua Bertina kuuljatelt oli saanud ja nüüd Nobertile läkitas ja
wastu wõtta palus, sest et tema üksnes selle laulelduse looja läbi nii kõrgesse olla
saanud. Noberti raputas imekspannes pääd üle selle ootamata auu, wõttis pärja
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küll rõõmsasti tänades wastu, aga kui õhtu tuli, wiis ta pärja oma armsa abikaasa
hauale surnuaiale. Kaua seisis ta siin haual ja waatas igatsedes õhtuse selge taewa
poole üles, kus õhtu-täht heledasti paistis. Üksikul haua°walwajal mehel oli, nagu
ei oleks täht ialgi enne nii heledasti säranud sest saadik, kui ta abikaas surmaunesse
uinus. ^Kas wõis tema lootus ialgi täide minna, mis õnnis abikaas ette kuuluta»
nud? Õhtuue ja hommikune täht, see un eha-täht ja koidu-täht, on üks ja seesama.
Ja see õnn, mis me nooruses ihaldame, kas ta on wähem, kui teda eluõhtul alles
leiame? Ehk, kui hommiku ja õhtu wahel palaw päew oli, mis meie mõtlemist ja
tundmist selgemaks tegi, anname õnnele teise nime, nagu sellesamale tähele, mis meid
hommikul ja õhtul sellesama säraga rõõmustab.
(Lõpp tuleb.)

Sõnumid muusika elust.
A u b e r i w a s t u kaebas keegi selle õnnetuse üle, et inimene wanaks saab.
„ I a h , armas sõber," ütles Auber, „wanaks-faamine on aga seni ajani ainus abinõuu
kaua elada."
K o m p o n i s t , kes ühte ilusat mängu kuuleb ja ise-enese tükkisid üle teiste arwab
olewat, ütleb: „Imelik, see mäng on peaaegu nii ilus, nagu oleksin mina ta teinud."
K. M . v. W e b e r i l e on Eutin'is, tema sünnilinnas mälestusesammas pandud
1. juulil uue kalendri järele.
W e n e p r e i l i M a n s u r o w , kes Genfis ära suri, on Saksa maa muusikameeste leskede kasuks 23,000 marka (umbes 11,000 rbl.) testamendis pärida jätnud.
G o e t h e , Saksa maa kõige suurem luuletaja, on ka komponist olnud, sest nüüd
on tema paberite hulgast üsna ilusaid lauluwiisi sid leitud, mis ta aga eluajal ei ole
trükki andnud.
I t a l i a t e n o r i - l a u l j a T o m a g n o olla Amerikas, nagu Saksa lehed
teatawad, rikas mees, kes umbes 4 miljonit rubla oma ilusa häälega kokku laulnud;
aga kui w hiljuti Amerikast kodu tulnud, oma rikkust maitsma, siis pidanud politsei
tema reisipakid kinni panema, sest et ta oma korteri üüri, umbes 10 rubla, ei ole
ära maksta tahtnud. Ta elanud wäikeses toakeses 5. korral.
E s i m e n e m u u s i k a l i n e a j a k i r i Rumänia keeles hakkas tänawu 1890.
aastal, Bukarestis wälja käima. Meie eestlased oleme siis Rumänia kuningriigi rahwast ees, sest meie „Laulu ja mängu leht" käib juba kuuendat aastat wälja, kui ka
waewaselt, sest lugejate arw on wäike.
S u u r e d l a u l u p i d u d on Saksa maal nüüd wäga moodis. Nõnda on sellel
1890 aasta suwel Elberfeldt laulupidu olnud 1737 lauljaga, Grimme linnas 600
lauljaga, Dahme linnas 820 lauljaga, Dortmundis ligi 900 lauljaga.
G. V e r d i , maailma kõige kuulsam laulelduste meister, on I t a l i a kirjanikule
Onorio Raugele, kes tema elulugu tahtis wälja anda, nõnda kirjutanud: „ Armas
herra! Teie tahate minu elulugu awaldada ja soowite mu enese käest seks teatust.
See on wäga ilus, aga ma pean kahjatsema, et Teie nõudmist ei jõua taita, sest
mina ei ole ise oma era-elu üle iganes midagi kirjutanud, ei ta oma kunstniku «elu
üle. M i n u lapsea»ea üle ei wõi ma midagi ütelda, sest et ma selle suures waesuses
ja wiletsuses olen ära elanud. Leiate ehk paremaid nimesid ja inimesi, kes rohkem
wõiwad eesmargiks olla. Wabandage mind! Verdi."
F e l i x D r ä s e k e on Saksa muusika-meeste se as üks tähtsamatest. Ta annab
tihti uusi helitöösid wälja. Hiljuti on tema sulest lauleldus „Herrat" sündinud.
P e r g o l e s e j a S a c c h i n i , kaks I t a l i a 18 aastasaja muusika - meistert,
saawad ka mälestussambad Pozzuoli alewis Neapeli ligidal, kus mõlemad on elanud.
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P e t e r C o r n e l i u s , hiljuti surnud Saksa muusika-meister leiab oma ooperitega ikka enam kiitust. Eluajal tal suurt õnne polnud.
M a r t h a R e m m e r t , Saksa klawerimängija neiu, on Amerika maal kontsertisid andmas. Omal ajal on ta ka Tallinnas ja Tartus kiitusega mänginud,
A u g u s t B u n g e r t , Saksa muusikamees, on hiljuti ühe wihu rahwalaulusid
wälja andnud. Need laulud wõetakse sakslaste poolest waimustusega wastu. Bungert on nii hästi helimeister kui luuletaja.
C h a r l e s M a r i e W i d o r , kõige kuulsam Prantsuse orelimängija Parisis,
on mitmed wäga tuumakad helitööd orelile loonud. Widor leiab ka Saksa maal
kiitust ja on sääl suure kiitusega orelikontsertisid andnud.
V i c t o r N e s s l e r ' i l e , hiljuti surnud kuulsale Saksa laulude ja laulelduste loojale, ehitatakse Strassburgis ilus mälestusekuju
A d e l i n a P ä t t i , maailma kuulsam laululind, on januari ja Webruari
kuul 1891 Peterburis ja Moskwas laulmas. Kumbasgi linnas laulab ta 6 korda,
see on kolmes kontserdis ja kolmes laulelduses. Kokku nende 12 korra laulmise eest
saab ta 120,000 rubla.
H a y d n ' i, M o z a r t ' i, B e e t h o v e n ' i , S c h u b e r t ' i ja G l u c k ' i
hauad, mis Wieni liuna kirikaedades mitmes kohas oliwad, on aega mööda kõik lahti
kaewatud ja nende kuulsate muusika-meistrite luud kõik ühe teise kõrwa haudadesse
Wieni suurde Kesk-surnuaeda maha maetud, nii et neid kõiki ühe teise kõrwa! wõib
näha, kes Wieni linna läheb.
E l i n V a n d a a r - F o h s t r ö m , noor ilus ueiu ja tuttawa „põhja-ööpiku"
ehk õigemini „Soome laululinnu" Alma Fohströmi noorem õde, andis oktobri-kuul
Tartus ülikooli aulas kontserti, millest wäga rohkesti osa wõeti. Elin Fohström on
sama suureks laulu-linnuks tõusmas kui tema õdegi. Hääl on ütlemata ilus ja teeb
kõige keerulisemad laulud raskuseta ja täiel ilu jõuu ja wõimul kuuldawaks. Nagu
lõoke lõõritab noor neiu laulda ja on ise selle juures nii lahke ja rõõmus, et iga
teine inimenegi juba rõõmsaks peab saama. Elin Fohström saab, nagu ta õdegi,
Soome maale suureks auuks olema.
Dr. P o r t i g on „Baltische Wochenschriftis" ühe kirjatüki awaldanud selle
päälkirja a l l : „Kas Richard Wagner on uuema muusika Messias?" Kirjutaja wastab selle küsimisele õigusega: „ E i ole I" Richard Wagner ei ole muud midagi kui
üts tahtjas Saksa komponist, kellel iseäraline laad oli. See iseäraline laad ehk heliloomise kombe ei olnud ka Saksngi muusik, mis ju rahwa muusika põhjusel oleks pidanud seisma, waid see oli Wcigner'i kõrge ande iseäraline omandus.
A u g e l o N e u m a n n , kes oma kunstnikkudega 1890. aasta algul Richard
Wagneri „Nibelungid" Peterburis ette mängis, on sellesama aasta lõpul need lauleldused ta Hispania maal Madridis etendanud.
P e t r T s ch a i k o w s k i j , Wene komponist leiab wäljamaal ikka enam kiitust.
Tema lcmleldusi „ I g o r " ja „Pada-emand" mängitakse Peterburis.
H e i n r i c h Z ö l l n e r , kes omal ajal Tartu ülikooli laulujuhataja ja pärast
Kölni meestekoori dirigent (juhataja) oli, on Amerikasse New-Iork'i linna Saksa meestekoori juhtijaks kutsutud, kus temale 6000 rubla aastas palka antakse. Zöllneri asemele Kölni on Otto Singer Heidelbergist kutsutub.
L i l l i L e h m a n n , naljamängude ja kentsakate laulude looja Kalisch'i abikaas, laulab Berlinis ja mujal Saksa maal nii ilusasti, et kõik ajalehed tema kõige
kõlawamat kiitust täis on.
>
L a d i s l a s M i e r z w i n s k y, maailma kõige suurem ja kuulsam tenori-laulja,
annab 28. dez. 1890 Tartus kontserti.
Aonoieuo MLI^ND. ^ Ae?2^, 20 20«6M 1890 I. — Trükitud K. A. Hermanni kirjadega Tartus.
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Kulu jll miinzu leht.
Kuukiri Eesti muusika edendamiseks.
Wastutaw toimetaja ja wäljaandja Dr. A. A. Kermann.
I l m u b kuus korra.
A
Hind aastas kättesaatmisega 1 rubla, pooles aas»
tas 60 kop. — Ise ära tuua aastas 80 kop.;
pooles aastas 50 kop.
A

Tellimisi wõtab
iga raamatukauplus ja muusika-edendaja wastu,
Toimetuse adress tellimise-, raha» ja muudele
kirjadele: „Dr. K. A- Hermann Tartus."

Arablaste luuletamisest.
Suuri rahwaid on maailmas olemas, kelle luulekunstist muud rahwad
wähe teawad. Niisugune rahwas on arablased, kelle kirjandusest näituseks
Eesti keeles nii hästi kui midagi ei ole lugeda olnud. Ja ometi on arablased wäga tähtjas rahwas, ja uende kirjawara, iseäranis luul, on suur ja
tuumakas. Arabia rahwa keel on üle suure osa maailma wälja laotatud:
Põhja-Afrikas, Egiptuses, Hommiku-Afrika rannas, Sudanis, Wäike-Aasias
ja Türgi maal mõistetakse teda ja on tal snur mõju.
Arabia rahwas on juba wäga wanast ajast saadik agar ja tuumakas,
tark ja terane rahwas olnud. Luuletajad, kellel andeid oli, seisiwad kõrges
auus. Muinasajal juba on nende töösid auuhindadega kroonitud. Kui
wäga juba muinasajal luuletajaid auustati, näitab üks wäike sõnum:
Arabia beduin Mohallak oli luuletaja Aascha enese juurde wõtnud ja teda
wõõrusele kutsunud. Selle lahkuse eest salmis Aascha, kelle nime terwel
maal kuulus oli, ühe salmiku Mohallaki auuks, ja see tegi, et Mohallaki
kaheksa tütart ühel ainsal päewal mehed saiwad.
Muiste oliwad arablased waba rahwas ja käisiwad sagedasti teiste
rahwaste wastu sõdimas. Niisugustest sõjakäikudest loodi siis laulusid ja
luuletusi, mis tihti täis ilu ja wõimu oliwad. Arabia keel oli kõlaw. I l u s
armas kliima ja lõunemaa palaw päike oliwad luulewõimul abiks niisama
kuumawaid luuldeid luua. Siia juurde tuli weel, et enne Muhameti usu
sündimist Arabia naene ja neiu täitsa waba ja omawoliline inimene oli,
kes oma armastust sellele kinkis, keda ta armastas. See armastus kahe
sugu wahel oli lõpmata hulga laulude ja luulete sünnitaja. Wanast muinasajast on weel tänapäewani hulk sääraseid järele jäänud ja otse rahwa
omanduseks suhu ja südamesse saanud.
Arabia luuletajaid on Palju, aga meie ei wõi siin rohkem nimetada kui
mõnda Mluuletajat: Kõige kuulsam luuletaja umbes 400 aastat pärast Kristust oli M utzalhall, kelle luuletusi weel nüüdgi rahwa suus kalliks peetakse, sest
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nad on üleüldse mõistetawalt loodud. Teine suur rahwaluuletaja oli
S c h a n f a r a . Mõlemad on suusõnal luuletanud. Nende laulusid kogus ja
pani weel palju kirja A b u Temmam umbes 800 aastat pärast Kristust.
Weel enne teda kirjutasiwad luuletusi H a r e t , 500 aastat p. Kr. ja tema
aeglane Tarafa. Siis on weel nimetada S uh eir, 630 aastat p. Kr. ja
wahwas Antava selsamal ajal, ja warsti pärast neid Lebid ja A m r i l k a i s .
Koik need on imeilusaid luuletusi pärida jätnud. Nende luuletustes on
isalik, emalik, peidmehelik ja pruudilik armastus kõige ilusamal sõnal
kaunistatud.
Siis tuli M u hamet ja tema usu laiali-laotcimine tule-ja mõõgaga.
See mõjus muidugi ka luuletusesse. Naesterahwaa wõeti tema wabadus
ja Pandi ta kinni naestekoja ruumidesse. Puhtast wabast armastusest mehe
ja naese wahel ei wõinud siin enam juttugi olla. Nõnda ei wõidud sellest
ka enam endisel wiisil ilusasti laulda, waid armastuselcmlud muutusiwad
sagedasti lihahimu lauludeks. — Sellegi pärast ei wõi salata, et ka M u hameti ajal ja pärast teda tublisid luuletajaid on tõusnud. Nimelt lauldi
tuliseid sõjalaulusid ja wõimutegude kiitust Muhameti ja tema järelkäijate
sõjakäikudest. Nende luuletuste seas on mõndagi ilusat.
Kõige luuletuse ja kirjade põhjaks sai muidugi Muhameti enese ja
tema päMngrite kirjutatud korHn, see on Muhameti usuliste piibel, mille
sisse Muhamet mõndagi meie piiblist on üles wõtnud. See raamat ei ole
küll salmikutes, waid on lihtsa kõne luuletus. Koik on siin kõige kangemini
Muhameti usu laiali-laotamise kasuks kirjutatud. Usklikule lubatakse, kui
ta usku wälja laotab ja ise usku kõrgeks peab, paradiisi õndsust. Ei wõi
ka salata, et prohwet mõni kord kõige suurema waimustusega räägib ja teisi
selle läbi kõige tulisemini waimustab. Muhameti paradiis on kõige hiilgwamate wärwidega maalitud. Kõige ilusamad neitsid, kes ialgi ei wanane,
wiidawad paradiisis uskliku aega, ja ta wõib neid armastada nii palju
kui süda kutsub. See on Muhameti usu wäljalaotajatele suureks wapruse
sünnitajaks olnud, ja surm ei olnud neile mitte hirmus, sest et see neid
ju paradiisi ära rääkimata rõõmu ja ilu sisse. wiis.
Suur hulk luuletajaid on pärast Muhameti elanud, nõnda I b n D u r e i d ,
aastal 932 surnud, M u t a n a b i a 965, T o g r a i ja Asmaia 1120 ümber ja
mitmed mnud. Kuulsad juttude luuletajad oliwad I b n ess S a i g n ja Hamadany selsamal ajal. Kuulsam neist oli Ha r i r i, armastuselaulja. Nende
laulud ja jutud kõlawad weel praegu Arabia rahwa suus ja waimustawad
rahwast oma iluga. Ka nali ei puudu. Ka Parast nimetatud mehi on
weel kullalt luuletajaid elanud, aga olgu neist küllalt. — Arabia kirjandus
on täis ilu ja luulewõimu. Edespidi ehk saame mõnda Eesti keeles temast
awaldama. ,
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Uus komponist.
(Paul

Försteri
(Lõpp.)

uudisjutt.)

Küll tõmbas Noberti süda teda sagedasti näitemängu-majasse oma töö ja sellega enese auu nägema ja kuulma ja seda silmapilku maitsma, mis tema kallis naene
prohweti wiisil oli ette kuulutanud. Aga kalli naese ettekuulutus ei wõinud ju täiest i täide minna, sest kõige parem osa, tütar Gabriele, puudus j u , puudus päälegi
tema, see on Noberti, süü läbi! Oma lapse südame najal pidi ta surnud abikaasa
meelde tuletama ja siis — siis siidi see alles täiesti õnnis olema. Nõnda oli ta
surres ütelnud. Oh kuda põlesiwad need sõnad kibedasti tema hinges! T a l oli, nagu
oleks ta surnud abikaasa õndsuse ära petnud, ära riisunud!
Kuna Noberti nime auuga nimetati, kuna temale wiirukit riputati ja loorberipärgasid toodi, kuna ka raha-rikkus tema töö eest mitte tulemata ei jäänud, eksis
tema ainus laps mahajäetud ümber maailmas, waene ja wilets! See mõte nööris
tihti tema hinge kinni ning ajas teda meelt ära heitma, ja Sanna seisis mõnigi kord
suures hirmus tema ukse kõrwal kuulates, kas midagi õnnetust ei sünni.
Ühel õhtul, kui ta lampi Noberti tuppa wiis, wõttis ta südame rindu ja tahtis oma herrale mõne sõna ütelda. Ta jäi ukse kõrwa seisma; näpitses häbenedes
põllenuda ja köhatas wiimaks.
Wiimaks küsis ka muusika-meister tähele pannes: „ M i s tarwis, Sanna?
Ntelge aga!"
„Auulik herra!" ütles Sanna. „Waadake, mõne päewa eest rääkis mulle üks
naabri-naene, et teie, Noberti herra, wäga ilusat muusikat olla teinud, mis igal pool
teatrites mängitakse. Ta näitas mulle ka ühte seitungi-lehte, säält seest ma lugesin
teda ise ka. Sellest nägin, et teie, minu herra, suur kuulus muusika-meister olete.
Aga kõik inimesed panewad imeks, et teie oma muusikat ise kuulama ei lähe. M i n a
panen seda ka imeks. J a teie õnnis prõua paneks wist küll ka imeks, kui ta weel
elaks, muidugi teäda!"
„Kes paneks imeks ?" hüüdis Noberti kahwatades ja wõttis wana naese käest kinni.
„Õnnis prõua, muidugi, Noberti herra," kordas wana vassija üsna ehmatanud.
Sügawasti õhkades laskis Noberti vassija käe lahti ja näitas talle waikides,
et ta pidi toast wälja minema, mis see ka tegi.
Esimest kord nii kaua, kui Sanna teenistuses oli, see oli nelja aasta sees, oli
Noberti waljult vassijaga sõna rääkinud ja teda koguni käskinud toast wälja minna.
Waikselt ja kurwalt käis wana naene nagu wari ümber ja ei wõinud seda unustada.
Küll rääkis Noberti herra temaga teisel päewal weel tahkemini kui muidu, aga ta
ei suutnud ega suutnud asja unustada.. Oh kui õnnelikuks aga sai ta, kui umbes
ühe nädali pärast Noberti teda enese tuppa kutsus ja ütles: „Sanna, teie andsite
hiljuti mulle hää nõuu, selle eest ei ole ma teid weel tänanudgi — "
„OH ei ühtigi, herra Noberti," wõttis vassija üsna häbenedes Noberti sõna
sabast kinni, kuna Noberti edasi rääkis:
„ M i n a tahan teie nõuu wastu wõtta ja juba warsti ära reisida, et kord oma
lauleldust näha ja kuulda — sest et teie seda soowite ja minu õnnis abikaas niifasamuti oleks rääkinud." —
Mõne tunni parast juba reisis Noberti ligidamasse maa-linna, kus tema lauleldust just pidi mängitama. Sinna jõudis ta just enne mängu algamist. Direktor
oli täis imekspanemist, et laulelduse looja oli tulnud. Peagi sai teatri-teenrite läbi
sõnum igale poole teäda. Teatrisse tuli palju kuulajaid. Uhkusega teatas teatri
direktor ka seda, et temale korda läinud kuulsat laululindu, prouad Bertina, päälinnast siia kutsuda, kes täua õhtu ligi laulab.
Noberti oli rõõmus, et tema laulelduse ilusam osa tubli ja kuulsa laulja laulda
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oli. Temal oli õige suur himu selle laululinnuga tutwaks saada, kellest juba nii
palju räägiti ja kes tema laulelduse päälinnas nii wäga ilusasti ette oli kandnud
ning siis temale auupärgigi saatnud.
Näitemängu juhataja oli muidugi walmis laulelduse-looja soowi täitma ja teda
laululinnuga tutwaks tegema. Ta läks prõua Bertina juurde, aga tuli täis ehmatust warsti jälle tagasi ning teatas: prõua Bertina olla, kui ta Noberti soowi kuulnud, uimastusesse langenud. Küll olla ta warsti jälle toibunud, aga tal olla rahu
tarwis, muidu ei wõida ta hästi laulda. Pärast etendust olla ta kohe walmis Robertiga tutwaks saama, sest see olla tema südamelik soow.
„OH, auuline komponist ja sõber," lõpetas direktor oma juttu, „Bertina prõua
on täis kõige suuremat rõõmu teid näha ja teiega tutwaks saada. M i n u meelest oli
asi nõnda, et teie ootamata siiatulek nii wäga temasse mõjus."
Noberti naeratas kurwalt, siis aga kuuldi juba teatrist algmängu (ouuerturi) helisid.
Pea algas ka mäng, ja prõua Bertina astus ette. Ta laulis nii taewalikalt
ilusasti, et üksgi tema haaleilu kirjeldada ei oleks jõudnud. Nagu iseenesest ära
kuulas Noberti oma töö ettekandmist.
Kui esimene järk möödas oli, siis langes ka Noberti otse kui uimastusesse.
Ikka ja ühte puhku helises laululinnu ära rääkimata puhas ja ilus hääl tema kõrwus.
Tahtmata tuli suur tänutuudmus tema südamesse prõua Bertina wasta, kes tema
lauleldusele oli oma üliwäga ilusa lauluga tee tasaseks teinud ja selle läbi teda kuulsaks ja rikkaks meheks teinud. Wägewast! tundis ta täna end õnnestatud olewat.
Sume waimustusega katsusiwad kuuljad ka laulelduse loojat ette. Noberti astus ette
ja kummardas. Siis astus ta jälle tagast ja märkas, et prõua Bertina ühe näiteseina najal toetas. Ta tahtis tema juurde minna, aga korraga oli Bertina ära.
Tahtmata mõtles Noberti õhtu-tähe pääle, mis end oli näidanud, kui ta oma abikaasa haual seisis.
Direktor ja näitemängijad astusiwad ligi Nobertile õnne soowima. Siis hüüdsiwad päältwaatajad Noberti ja Bertina, nime.
,Meid kutsutakse ühes koos!" kuulis Noberti üht õiskawat häält oma kõrwas.
Siis tuudis ta ühte pehmet kätt enese käes, astus rahwa ette näitelawale, kummardas, astus jälle tagasi, nagu Pool unes, ei teadnud, mis temaga sündis. Nagu armas joowastus oli tema üle tulnud. Imelik tundmus täitis teda esimest korda elus
rahwa hulga õiskamist wastu wõtta, mis temale auuks pakuti.
Mängimine läks edasi.
Mängu wiimane järk tuli katte. Siis tuli ka suur aria-wiis, kus prõua Verlina otse üleilmliselt ilusasti laulis. See 'põlnud enam inimese waid otse ingli hääl.
Kas see oli tema, Noberti, töö? Nagu kaugelt nooruse ajast segas end ka midagi prõua
Bertina laulu häälesse. See oli midagi, mis Nobertile nii tuntud oli, ja ometi ei
teadnud ta, mis see õieti oli. Ta pidas silmi kinni ja julges waewalt hingata.
Aga kui wiimane toon oli ära lauldud ja ta silmad üles lõi, siis seisis laululind, prõua Bertina, otse tema ligi, ja ta waatas kahte tundmustäiesse lasise-silma.
Pisarad weeresiwad neist silmadest wälja ja langesiwad üle kahwatanud valgete.
Nagu paludes tõstis laululind oma käed Noberti poole, ja see waatas tema
pääle nagu mõne taewase ilmutuse õtsa: „Isa, mu kallis isa, kas sa ei tunne mind
enam?" hüüdis laululind ja tõstis uuesti paludes käsa.
Siis paisus Noberti süda täis rõõmu ning õnne. See prõua Bertina ei olnud
keegi muu kui tema tütar. „Gabriele, Gabriele, mu kallis armas lapsi" jõudis ta
weel hüüda, ja siis oliwad isa ja tütar üks teise kaenlas. Nad oliwad üks teist leidnud. See tund oli käes, mis tema õnnis abikaas oli prohweti wiisil ette kuulutanud.
Armas eluõhtu tuli nüüd Nobertile oma armsa tagasi tulnud tütrega, kes oma
jõuu ja usinuse läbi oli kuulsaks laululinnuks tõusnud.
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Oraw ja siil.
Kord ütles sirge oraw siili wastu:
„OH sulle läheks tõest' harja tarwis.
Sest kare on su karw ja üsna sassis,
Ning okkad seiswad nagu nõelad püsti l
Ja kus su silmad? 'Pole kusgil näha.
Wist kardawad nad puhast päewa walgust?
Ja ühtepuhku nosib sinu nina
Nii mööda maad ja mööda rohujuuri.
Näe, kuda läigib minu kasukas
Ja taga järel, oh, kui tore saba!
Kuis jooksen mina ruttu, ronin, hüppan
Ja kargan kergelt puudel oksast oksal
Ma olen armas igal ühel itta,
Sind põlgab, wäest, ja wihkab kõik maailm!"
Siis kostis talle kohe waikselt siil:
„Ei mina oma halwa riide pärast
Küll wähematgi häbi tunne.
Waid see on minul üsna meele järel',
Et nõnda just mind Jumalast on loodud.
Ma kannan teiste kasuks omad silmad
Ja nina nõnda madalasti pääs."
Nii ütles siil ja ruttas hiiri püüdma
Ja putukaid ja tigusid ja ussu
Maapinnalt rohu seest, kus pelgus oot'wad,
M i l paras noori taimi nürida,
On hulga kaupa föön'd ta söödikuid, —
Ta maia mokale wist magus roog.
Ja kui ta kusgilt maopesa leidis,
Siis oli kartuseta kohe kallal
Ja murdis maha wiimse ussi hinge.
Ehk kui ta läheb korra linnuaeda.
Siis on ta mure, surnud mesilasi
Maast korjata ja ära koristada.
„Sest lind on puhas loom," nii mõtleb tema,
„Ma tahan teha neile meelehääd;
Ka linnuisa isegi mind tänab,
Et tema waewa weidi wähendan."
Ja nõnda tegi tema oma tööd

Koik suwi õtsa hoolsast' iga öösi.
Mis asjamees siis uhke oraw oli?
Kais ühtelugu aina kurm pääl!
Ta jättis esmalt oma metsa maha
Ja jooksis joonelt mäele rohuaeda
Ning kargas krapsti pähklipõõsa õtsa:
Sääl korjas pähklid Wige paremaid,
Suu pärast wäga käbisiurejale.
Ja juba jookseb jälle õunapuule:
Ta lõhub hammastega õunu lõhki

Ja neelab nende seemne-iwad nahka.
Kuid wilja enda wiskab muidu maha.
Just kui ei kolbaks tema kuhugi.
Nii wiidad hommikul ta oma aega.
Ja lõunaks limpsab keelt ta liha järel'
Mis muidugi ta jälle metsast otsib.
Ta läheb laande linnu laulu tõttu.
Sest ets ta tea küll: Kus laul on kuulda.
Sääl pesa poegiga on ligidal.
Ja linnusioegi loodab tige leida
Ning armetult neid ära õgida.
Et waata, eemalt, ennäe, tuli tõuseb!
Sääl kaugel, kahest küljest Põleb mets!
Muud loomad läh'wad kohe põgenema,
Kuid oraw katval istub, kõrwad kikis.
Ja arwab hästi: „Siis kui tuli lahti,
Ei oska linnud ette waadata
Ja hirmuhääled andwad pesa ära.
Sest on mul lõunaks liha hooletu.
Ei minule wõi tuli kahju teha:
M u sabake on tubli tüürimees
Ja ise kärmas karates ja jookstes.
Ei tule kuum mind kõrwetaba saa!"
Ja õigus, kuule, pojad kisendawad!
Ning oraw jookseb otsekohe juurde
Ja murrab neid ja sööb, mis suhu mahub :
Ei pane misgiks wanemate palweid.
Ehk süda waestel surmani täis walu.
Kui pesast wiimse poja tapnud ta.
Siis alles lend'wad wanad linnud ära.
Ju igast küljest tungib ligi tuli.
Et oraw hoopis ümber piiratud.
Nüüd hMM täis ta oma elu pärast:
Ta hüppab hädas sinna, hüppab tänna
Ja kargab tulest läbi tuhinal.
Oi wennike, tuis kõrw es kasukas,
Et üksgi teda enam poleks tundnud!
Ja suurest, uhkest, armsast sabakesest
On järel jäänud paljas jupikene!
Nüüd kutsus kohe leinaw linnupuur
Koik linnud kokku ligidalt ja kaugelt.
Ka teised loomad kuulsid seda kisa
Ja tulid kohe kokku sinna kohta.
Sääl seisid nad siis teine teise kõrwal Nirk, naarits, karp ja jänes, hunt ja karu,
Metskits ja põder, hirw ja mutt ning ilwes,
Määr, rebane ning hiir ja rott ja tuhkur
Ja laanemetsa suur ja wäike loom
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Kõik kuulsid seda lugu lindudelt.
Siis mõistsid kohe ühel meelel kohut:
„See on just orawale paras palk!
Nüüd peab alati ta paljalt käima,
Et kõigile ta kurjus silma paistab.
Ei sile nahk weel näita sugugi,
Et süda sees on hää ja tegu kiita!"
Ja põlgtud siil? Ta oli waheajal
Weel palju kahjulikka loome püüdnud.
Nüüd oli suwi sügiseks ju läinud,
Seepärast wõttis tema nõuuks

—
Ka pisut omast waewast puhata.
Ta kaewas metsas kuiwa lehtedesse
Hää pehme, sooja pesa-aseme:
M ü ü d tule, uni, ja mind muuta!
Kui töö on tehtud, armas hingata."
Siis sirutas end sooja lehesängi
Ja magas talwe läbi magusasti:
Säält kewade tao päike kutsus wälja
Eks ole tõsi? Puhas süüta süda
On kõige parem pehme puhkepadi.

Kilt.
i!
Kuis leegib tuli lee pääl risti rästi!
Ta ragiseb ja raksatab ja wuhab,
Kui oleks täna hoopis meelest ara.
i?
Ja miks ei peaks ta täna rõõmustama?
Sest simsil kõrges istub jälle kilk,
Kes toona kassi mängukanniks
Ja alles eile luuawarre otsast
Kartsupsti maha solgitõrde sattus.
sss.
Nüüd on ta juba terwelt jälle platsis.
Ta laulab ühtelugu: „ K r i , kri, k r i ! "
See kilgikeeli on: „ E i ilmasgi!"
Oh kilk, kuis oled iseennast tais!
Sa arwad, et su tarkus tõuseb taewa.
J a ise oled ilma eksimata.
Just seda ajab tema: „ K r i , kri, kri,
Ei rumalasti tee ma ilmasgi,
Kui siis, kui luuawarre otsast eile
M a solgitõrde maha sadasin.
Ka kõrbe ma ei karga ialgi,
Kus hilja ma hää hingewati sain,
Km kassi reo oma küüntega
M u silmad hirmsal wiisil ära lõhkus.
Eks kassid ole kurjad, pahad loomad?
J u neli jalga näit'wad rumalust!
Ja siisgi kuulsin alles üsna hilja.
Et nimeks lõwi antud aun poolt
J a kuningaks weel kassi kutsutud.
Kas kass siis kõlbab meie kuningaks?
On's teised loomad läbi rumalad?
Wõi tuleb sellest tema tarkus suur,
Et siin Sahara kõrbes tema kõrges
On asupaigaks auujärje wõtnud.
J a oma käpa kurja küünega
M u waese silmi katsus kriimustada?"
Oh kilk, sa loll, kuis eksid lausa n ii il!
Sa, wilets loom, ei näinud lõwilakka,

Sest pead sa köögikappi, kässiafet,
Kus nurudes ta istus igapäew.
J u kõrgeks kuninglikuks auujärjeks.
Ka oli kord ta kusgil lugenud —
Sest kuusti-loomad pannud seda kirja,
Kes ise kaugel käin'd ja palju näinud — ,
Et kõrbe läigib nii kui liiwameri,
Kus kusgil 'pole näha puud ei põõsast,
Ja eks ei paistnud köögi põrandalt
N i i lugemata palju liiwateri,
Ja puid ja põõsaid mitte maimugi?
Weel kilki kinnitas ses walemõttes,
Et omas pisukeses pääkefes
Ta terwet eksitust ei tundnudgi:
Et ise ihkas kuningaks ta saada.
„ I a h , kuningaks ma olen kutsutud:
M u l 'pole eesli, 'pole kassi kõrwad,
Sest peawad tõeks tunnistama kõik,
Et minu pää on kuldse krooni wäärt.
J a päälegi, eks ole kuus mul jalga?
On kaks, ju enam kassi neljast weel.
Ja tõesti, need kaks on sirged, suured,
Just kuningliku käigu tarwis loodud.
Kus on küll kuningas, kes nõnda kargab ?"
Ja kuninglik on tema hääle helin:
Kui ilus kuulda on ta „kri, kri, kri,"
N i i lõbus laul ja mõnus lauluwiis!
Ka auujärg walmis: köögi luuawarfs.
Kus tema järjel just kui kuningas.
J a järje kõrgus, teadis, läheb korda,
Sest hilja alles kukkus kaussi ta.
Kõik asjad läh'wad täiest' talle ühte:
Jah tõesti ta kõlbab kuningaks!
Siis tahtis kilk ka sajawõrra kätte
Weel kassile ta kurjust tasuda.
Üks ainus asi aga puudub weel,
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Siis waliksid kõik loomad teda wistist':
Siis kuningliku kuue wõtmisest,
Kuldkuud kui kuningal ja kuldne kroon.
Ehk warsti koha, nohu-tõbi käes?
„ I a seda wõiksin leelt ma sütest saada,"
Ei, wennike, ets ma ei ütlen'd kri?
Nii mõtleb kilk, „need päris puhas kuld:
Ei elades wõi mina eksida.
Kui kargan kolde, kuld jääb kohe külge
Sest et mu silmad wäga selgest' näewad.
Ja katab mind nii kuningliku auuga
Ei elades ma eksi ilmasgi l"
Kui toona kattis solgitõrre soga. '
Ju lipsti kargas simsilt kilk siis kolde
Kuid, mis siis saab, kui kuub on mulle kuum Ja plahwatas kui püssirohi lõhki!
Ja ajab ihu minul higiseks?
Ning tuli pilkas taga järele:
Wa' müüri praod wahel wäga külmad,
„Kri, ilmasgi! Nüüd õtse ometi! — "
Ja kui ma higistades sisse poen,
—t.

Lühike muusika ajalugu.
(Järg.)

Pöörame nüüd jälle silmad I t a l i a maa poole ja waatame, mis sääl Haydna
Mozarti ja Beethoveni ajal muusika poolest sündis.
Iseäranis hakkas sääl suurema laulelduse (ooperi) pruukimine wäga edenema.
Igal pool linnades mängiti lauleldusi näitemajades. Lauleldus oli kõige rohkem
selleks, et temas osawamad laulu-mehed ja -naesed enese suurt oskamist ja kõri õppust
näidata wõisiwad. Laulelduse jutulise tuuma pääle nii palju ei waadatud. Nõnda
kestis lugu kuni 18. aastasaja teise pooleni.
Siis tõusis ka sääl kuulsaid meistrid, kelle mõju weel täna päewani ulatab.
Üks tähtsamatest oli V i n c e n z o R i g h i n i . Sündinud oli see meister 22. januaril 1753 Bolognas, õppis padre Martini ja Bernachi jumes, oli lauljaks 1776 ja
1777 Italias Parma ja Böömis Prag'i linna näitelawadel, oli 1780—1788 Austria
keisri tütre Elisabethi lauluõpetaja Wienis ja säälsamas Italia laulelduse direktor;
siis oli ta kuni 1792 Mainzis kuurwürsti kapellmeister ja siis wiimaks kuni surmani
Berlinis kuningliku koja kapellmeister. Ühel teekonnal kodu Irakiasse suri kuulus
meister 19. augustil 1812 Bolognas. Tema lauleldused, näituseks Ierusalemme
liberata, Armida, Lazio jne., siis tema surmalaulud, kiituse- ja jumala-teenistuse laulud, siis aga ka ilmalikud laulud on weel praegu tutwad. Kä Eesti keelde on
mõned umber paudud.
Ühel ajal Righiniga elas kuulus muusikameister F e r d i n a n d a P a s r , sündinud Parmas 1. juunil 1771, sai säälsamas õpetust, hakkas juba 1779 'lauleldusi
looma, sai 1781 Venedigus kapellmeistriks, läks 1787 Wieni, oli 1802—1806 Dresdenis kapellmeister ja 1807—1827 Parisis kapellmeister ja pärast kuningliku mängu»
koori juhataja, suri 1839 3. mail Parisis. Tema loi 44 lauleldusi ning arwamata
hulga muid helitöösid, mis täis ilu ja elu oliwad ja palju mõjusiwad, kui nad ka
nüüd enam unustatud on, nagu nii mitmed wäga ilusad mängud, mille asemele
inetumad on tulnud.
Tähtsam weel kui kaks ennenimetatud heliloojat oli kolmas Italia meister,
Maailmakuulus G i o v a n n i P a e s i e l l o , sündinud 9. mail 1741 Tareuti linnas,
õppis Durante juures, elas 1776—1784 Peterburis Wene maal keisrinna Katarina
kapellmeistriks, pärast oli ta kuninglik kapellmeister Neapelis, siis 1802—1803 Napoleoni kapellmeister Parisis, siis jälle endises ametis Neapelis, kus ta 5. juunil 1816
suri. Tema igasugu iluheli-tööde hulk on määramata suur ja tema nimi täitis see
kord üsna terwet ilma.
Aga weel palju kuulsam ja tuumakam kui Paesiello, oli D o m e n i c o C i m a rosa, keda ka Italia Mozartias hüütakse. Tema sündis 17. dezembril 1749 ja
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suri 1801. N i i hästi tõsises kui naljakas muusikas on see mees suremataga närtsimata tööd korda saatnud. Tema kõige tuumakam ja ilusam lauleldus on „Salaabielu," mida weel nüüdgi sagedasti suuremates näitemajades lauldakse.
Siin on ka nimetada suur komponist G i a c o m o R o s s i n i , üts maailma
kõige tähtsamaid laulelduse loojaid. Ta tegi laulelduse koguni elawaks ja oli wäsimata wiiside sünnitamises. Tema äriad on otse ime-ilusad. Weel tänapäew arwatakse iga näitemaja kõige kõrgemal järjel olewat, kus Rossini lauleldusi jõutakse laulda.
Tema moodi komponeerisiwad ka kuulsad helimeistrid B e l l i n i ja D o n i z e t t i .
(Järg tuleb.)

Sõnumid muusika elust.
P a u l i n a L u c c a tahab awaliku laulmise põllult lahkuda. Hiljuti on ta
Münchenis ühel kontserdil suuliste kuuljatega Jumalaga jätnud. ' Ta laulnud nii
wäga ilusasti ja täis waimustust, et kõik nagu nõiduse wõimul tema laulu kuulanud.
Laululind tahta weel Warssawis ja mõnes Saksa maa linnas laulda ja siis, wist
Wieni linnas, erawiisil elada ja mitte rohkem awalikult laulda.
K o o l i õ p e t a j a W i r k h a u s Raad inimsust andis nowembri-kuul ühel pühapäewal Tartus Peetri kirikus ilusa waimuliku kontserdi.
F r a n z A b t i l e on Braunschweigis ilus mälestusesammas ehitatud ja
juba awatud. Abt on seda oma lauludega küll teeninud.
E r i k M ey er - H e l l m u n d , meie maa mees, on terwes Europas kuulsaks
laulude meistriks tõusnud. Tema loodud laulusid lauldakse terwes maailmas igal
pool, kus Saksa keelt räägitakse. Hiljuti on ta ka mängutükkisid looma hakanud.
L y d i a M ü l l e r , noor neiu Tartust, on Saksa maal mitmes linnas, nagu
Berlinis, Dresdenis, Hamburgis ja mujal suure kiitusega kontsertisid andmas.
M a x B r u c h , Saksa maa kuulus komponist oli nowembri-kuul meie kodumaal
käimas. Mõned päewad oli ta Riias ja tuli siis mitmeks päewaks Tallinnasse, kus
ta suure auuga wastu wõeti ja tema oratoriumist „Fritjof" suur osa tema kuuldes
ette lauldi, mille üle meister oma hääd meelt awaldas.
J o s e p h S l i w i n s k i j , tubli klawerimängija, andis Tallinnas ja Tartus nowembri-kuul kontsertisid.
I e n ö H u b a y , maailma-kuulus Ungari wiiulimängua, andis nowembri-kuul
Tallinnas ja Tartus kontsertisid ja äratas oma rääkimata ilusa mänguga kõige suuremat imestust ja waimustust. Hubay on Brüsseli konservatoriumi professor.

Sädemed.
Waimustatud waade külwab laulu idusid inimeste südamesse.
Sõbralik sõna on see hele päike, kes laulu õrnemad õied elule wälja kutsub.
Simsona on südame peegel.
Lõbus laul annab heledat häält ja kõlawat keelt meie põue tuksumisele rõõmu
ja lurbtuse tunnil.
I l u s ja mõnus laul on kõige kaunim õis rahwa elu ja auu pärjas.
Kaunis lllulu-kogu on lille- ja wiljapuu-aed laialise waimupõllu ääres, kus
meie peidupaika leiame päikese palawuse ja talwe tormide eest.
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P e r f i a l a s t e llmlekirjanduseft.
Hommikumaa rahwaste luulewõim on suur ja wägew. See tuleb
sest, et nende weri niisama palaw on kui nende paike, ja nagu iseenesest mõjub fee ka luulewõimusse, mis ju end ka üles kirjutatud mõtetes awaldab.
Persia rahwa laul on Arabia rahwa luule noorem õde, sest suur
laialine Arabia kirjandus on temasse aja jooksul mõjunud. Sellegi pärast
ei wõi ütelda, et persialastel enestel kirjanduse põhja ei olnud. Wanal
Persia maal elas ammugi enne Kristust suur mõttetark ja usualustaja ja
-puhastaja Zarathustra, keda ka Zerduscht ehk Zoroaster hüütakse. See
mees õpetas, et olla usuelus wahe walguse ja pimeduse wahel. Walguse
walitseja olla Ormuzd ja pimeduse piiämees Ahriman, kelle mõlema järel
enne Muhamedi usu tulemist kõik maailm „ I r a n " (walguse riik) ja „Turan"
(pimeduse riik) oli. Selle usu järel oli Ormuzd mitu tuhat aastat Ahrimaniga wõidelnud, aga wiimaks oli walgus pimeduse, tõde wale ja õigus
ülekohtu üle hiilgawa wõidu saanud. See usk oli nii sügaw luuletus, mis
iganes inimese meeles tõusnud.
Imelik on aga selle usu lugu. Mitu sada aastat oli ta Persia rahwa
usk üsna rahulisel igapäewase! kombel. Keegi ei mõtelnud selle pääle seda
usku luuletuse kirjanduseks tarwitada. Siis tuli korraga Muhameti usk ja
huwitas I r a n i ja Turani usu ära. Kisa käis ka Persias Muhameti mõõgakandjate suust: „Allah on ainus Jumal ja Muhamet on tema prohwet!"
See usk ei sallinud ühtegi teist enese kõrwas. Kes Allah ja Muhameti
ning selle korani sisse uskuda ei tahtnud, see armu ei leidnud. Selle häwitaja usu eest lauges ka Ormuzdi ja Ahrimani usi tuhka. Ja ometi oli
see üks muhametlane, kellele osaks oli antud I r a n i ja Turuni usku üheks
maailma ilusamaks lauluks palmida ja salmida.
See muhametlane ei olnud keegi muu kui Persia rahwa kõige suurem
ning särawam salmija ehk luuletaja F i r d usi. Juba enne Muhameti
usu tulemist oli laul Persias hääd maad leidnud. Bisurdschimir, waimua
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tatud luuletaja, kirjutas suure ilulaulu „Wamik ja Asra" („Knumaw ja
Õitsew"), mis wäga kaunist lugu ühe armastawa paari wahel jutustab.
Aga kui Muhameti usu laastamised ning häwitamist mööda, rahwas toibunud ja wana Zendi keele asemele praegune uus Persia keel tõusnud oli,
siis näitas Muhameti usk Persias, et tema ka kaunid luulewilja wihkusid
sigitada jõudis, sest luuletaja Firdusi oli kirjanduse-kangelane, nagu neid
wähe maailmas olemas. Tema eelkäija Kekjawus oli mõtteteaduse raamatu
kirjutanud, mis weel praegu Hommikumaal kõige paremaks walitsejate juhtnööriks peetakse, aga siis tuli Firdusi, kelle nimi paradiislist tähendab, ja
kirjutas lugulaulu, mis nii hästi walitsejate kui rahwaste juhtnöör olla
wõis, see oli tema närtsimata wõimu ja wägilaul „Schahname," palju
suurem kui Eesti „Kalewipoeg." Suur luuletaja läks seda laulu kirjutades mõttes tagast Persia rahwa muinasaega ja jutustas luuletades selle
ajalugu nii wägewal wõimul, nagu merelaene ja maru-tuul edasi weerewad. Lihtlabane, aga ilus on tema keelemõnu, milles ta Persia riigi
lugu ette paneb, kuda see õitseb ja kosub, kuda ta Ormuzdi ja Ahrimani
usub, kuda ta wõimsaks ja wägewaks läheb, kuda Aleksander suur temas
ilmub, kuda ta wiimaks Muhameti usu tulemisel langeb. Laul on täitsa
kuuskümmend tuhat salmi pikk ja täis kõige suuremat luulelist ilu. Schahname on üks kõige suurematest ja imelisematest inimesewaimu töödest, sest ta
laulab terwe rahwa lugu. M i l suur Persia laulumees Firdusi, kelle pärisnimi
Ishak Ibn Schereffa Abul Kasem Manssur on, sündis, ei ole teäda, aga tema
surma aasta on 1030 pärast Kristuse sündimist isalinnas, kelle nimi Tus.
Firdusi oli kõige suurem Persia rahwa lugulaulja. Pärast teda tõusiwad Persias muud moodi lauljad. Nõnda laulis E n w e r i , surnud aastal 1152 BllWi linnas, Persia kuningate Must; S e n a j i , s. a. 1180,
püüdis oma luuletustes Jumala ja inimese saladuste järele saada; N i sain i, s. ka a. 1180 isalinnas GendMs, jättis käsikirjas üle 20,000 salmi
luuletusi järel, mis pärast surma koguti ja millest näha, et Nisami suur
waim ja luulemees oli. Salmitöo on wiies suures osas kokku pandud.
Niihästi tundeluules kui jutuluules on siin kõige ilusamat leida,mis luuletatud.
Nüüd Pärast astus suur Persia luuletaja F e r i d e d d i n , kes 1226
surma leidis, ette ja laulis „linnulugusid," milles nimelt linnud lauldes
ja jutustades iga sugu luulelisi asju kõnelewad, mis koguni iseäraline on
lugeda. Selle järelkäija oli M e w l a n a Dschellaleddin Rumi, surnud a.
1273, Persia kõige suurem jumalikkude ja salajate asjade luuletaja. Tema
õpeluuletus „Mesnewi" laulab rääkimata rõõmu- ja waimustusega, kuda,
tõik asjad ja elu wiimaks igawese walgusega ühte sulab. Tema aegne
teine luuletaja M a s l i c h e d d i n S a d i on aga wäga kombline ja auutu üüriline oma luuletustes — üksnes ta naljalaulud on teist wiisi. Tema
kaks päätööd on „Gulistan" (roosiaed) ja „Bostan" (wiljaaed), milles
mõlemas elu-tarkust ja kaunid kombeid õpetatakse.
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Kõige suurem Persia tundeluuletaja on H a s i s , kes aasta 1300 ja
,1390 wahel Schiras^e linnas elas. Hasis on üleüldse üts kõige suurematest luuleloojatest maailmas. Muhcimet Schemseddin Hasis ^oli tema täisnimi. Ta mõistis Korani täiesü pääst. Ühel ajal, mil Õhtumaal alles
keskaja rõhk inimeste meeli litsus ja katoliku usu ike kaelasid waotas, et
midagi, mis wabam, õitsma ei pääsnud, laulis see mees Schiras'e linna
lille-ümbrustes ja roosi-aedades oma salmisid, milles elu-tzimu ja elu-ilu
otse üle äärte mahutas. Kõige lahkemate ja naljakamate kujusõnade all
on siin kõige sügawamad mõtted, mis tihti kõige julgemal wiisil kuiwi ja
elu kurwaks tegewaid liig walju kombe ning ketseri-kohtu luu-mehi pilkab,
elu maitsmist kiidab, armastuse ja marjawiina mõju tõstab, magusust ja
hääd tuju hoidma waimustab ja looduse ning elu ilmutusi haritud waimul
mõistab.
Hasis oli Persia luulekunsti ladwale jõudnud, et enam wõimalik er
olnud inimese waimul kaugemale minna. Sellegi pärast on weel Persia
maal tublisid luuletajaid ka pärast poole tõusnud, nõnda nimelt M e w l a n a
D s c h a m i , s. a. 1462, kõrgeandeline ja wiljakas luulemees, kes oma
suurte eelkäijate tööd ilusasti täiendas. Enamasti käis ta oma eelkäijate
eesmärgi järele. Tema õepoeg H a t i f i sai ka suureks luuletajaks. Niisamati
tõusis Freisi, s.a. 1605, tuumakaks kirjameheks, kes wana Persia walguse usku
kiitis. Pärastene luuletajate hulk Persias on nii suur, et siin ka nende nimesidgi nimetada liiale läheks. Nimetan üksnes weel D s c h u w a i n i ,
kes „papagoi-raamatu" luuletas, ja nõialauliku B e n S a i d ' i .
Nagu sellest igaüks hõlpsasti wõib näha, on Persia luulekirjandus
üks kõige rikkamatest maailmas, wõib olla rikkam kui üksgi muu kirjandus
ja ei ole tänapäewanigi waeseks jäänud. Persia riik ei ole tänapäew hariduses mitte madalal järjel, ja tema praegune walitseja, kes Europas
wäga tuntud ja lugu peetud, on kõrge haridusega mees.
Lühike ajaluguline waade E e s t i kirjanduse pääle.
Eesti kirjandus ei ole wanem kui umbes kolm sada aastat. Kas enne seda ka
Eesti keeli raamatuid kirjutatud ja trükitud, ei ole kindlasti teäda, ehk küll mõnda
sõnumit selle kohta on. Nõnda kirjutanud Saare maa katoliku piiskopp jesuit Kiev e l Eesti keeli katekismuse ja lasknud ta juba aastal 1517 trükkida. Umbes poolesllda aastat pärast seda ilmunud F r a n z W i t t e Luteri katekismus ja pärast seda
W e l t h e r u s e katekismus, aga kõigist neist ei ole ühtegi eksemplari täna päewani
järele jäänud.
Aastast 1600 kuni 1606 on Tallinna linna Püha Waimu kirikus 42 Eesti
keeli jutlust peetud. Iutlusepidaja oli, nagu arwata, G e o r g M ü l l e r . Tema
on Need jutlused üles kirjutanud, ja nad on weel praegu alal. Säält näeme, et
Eesti keelt kolme saja aasta eest wäga Ladina keele wiisi räägiti ja kirjutati. Palju
sõnu, mis sellel ajal Eesti keeles räägiti, on nüüd kadunud. Ka ei olnud Eesti
keeles tol ajal mitte nii suurt wahet Tallinna ja Tartw murde wahel.
Esimene mees, kes Eesti keeles raamatuid laskis trükkida ja kelle raamatud ka
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meie ajani on ulatanud on rngZ. H e n r i c u s S t a h l , Harju praost. Tema „Käsija koduraamat" ilmus aastal 1632 ja tema Eesti keele õpetus a. 1637. Neis ja
teistes raamatutes, mis tema on kirjutanud, on weel enam Ladina ja Saksa maiku
Eesti keel kui enne nimetatud jutlustes. Stahl tõlkis ta kirikulaulusid Eesti keelde,
aga need ei sündinud wiisiga kokku, sest neil ei olnud mõõtu.
Stahli kirjad äratasiwad suurt osawõtmist Eesti keelest, nii et iseäranis Tal>
linna haritudgi perekondades Eesti keelt pruugiti. R e i n erus B r o c m a n n ja
I o h . S a l e mann. Tallinna gymnasi professorid, luuletasiwad Eesti keeli pulmalaulust!), millest mõni meie ajani on ulatanud.
Aastal 1642 andis J o a c h i m R o s s i n i u s esimese. Tartu murdelise.
Eestikeele õpetuse wälja. Tema ja mõnigi muu Eesti keeli kiri on tollest ajast
Meile jäänud.
H e n r i c u s Göseken andis a. 1662 uuesti Eesti keele õpetuse wälja, mis
juba natuke täielikum on kui Stahli oma. Tema ja mõned teised kirjutasiwad jutlusi ja kirikulaulusid Eesti keeli.
Aastal 1694 astus kuulus keele- ja kirjamees J o h a n n H o r n u n g ilmsiks
selle läbi, et ta keeleõpetuse trükis awaldas. Tema mõistis esimest korda selgesti
Eesti keelt kõneleda ja kirjutada. Jutlused ja kirikulaulud, mis tema kirjutas on õiges
Eesti keeles kirjutatud. Tema on Eesti keele suur edendaja. Tema tõlkis ka Uue
testamendi Eesti keelde, aga ei näinud enam seda aega, mil seda trükiti. Uus testament tuli 1717 wälja, mil Hornung just suri.
A n t o n T h o r H e l l c , Jüri õpetaja, oli tubli Eesti keele tundja. Tema
juhatusel andis J o h a n n G u t s l e f f aastal 1732 Eesti keele õpetuse wälja, mille
sees esimest korda suur hulk Eesti rahwa suust korjatud ja trükki antud saiwad. Thor
Helle oli ka see mees, kes täie piibli Eesti keelde toimetas. Piibel tuli aastal 1739
Tallinnas trükitud wälja.
Pärast piibli tõlkimist ei ole palju Eesti keeli raamatuid ilmunud. K a l e n d r i d oli juba umbes 1730 aasta ümber trükkima hakatud, ja piibli, lauluraamatu
ja katekismuse kõrwal oliwad need rahwa waimutoitjaks.
A u g u st W i l h e l m Hüpe l, Põltsamaa õpetaja, hakkas 1770 ümber Eesti
keeles mõndagi kirjutama ja trükkida laskma. Tema kogus Eesti rahwa suust laulusid ja saatis kaunis hulga Herderile Saksa maale. Aastal 1782 andis ta Eesti
keele grammatika ja sõnaraamatu wälja. Ka laskis ta ühte lehte terwise hoidmisest ilmuda.
Aasta 1782 oli üleüldse wäga tähtjas Eesti kirjanduses. Selles aastal ilmus
wäga tähelepanemise wäärt kiri, „ms kaunis Jutu ja õpetuse raamat," mis F r i e d »
rich A r w e l i u s kirjutanud, ja millele ta 1787 weel teise jao juurde lisas. Raa»
mat, ehk küll enamasti Saksa keele järele tehtud, annab selge kuju Eesti rahwa elust.
Teme aastal 1782 trükitud wäga tahtjas kiri oli „Iutud ja õpetused," mis
R e d i k W i l l e m W i l l m a n n , Saare maa Püha õpetaja, kirjutas ja wälja
andis. Ka see raamat annab oma jagu pilti rahwa elust.
Pääle nende kirjutas J o h a n n L u d w i g L u c e tubli raamatu, mis aastal
1790 ilmus ja kirjandusele tubli lisa andis. Luce on üleüldse mitu kirja Eesti kee»
les kirjutanud.
Nüüd oli aeg käes, mil suur Eesti kirjamees O t t o W i l l e m M a s i n g ,
esiti Nigula ja Lüganuse ja pärast Äksi õpetaja, kes 19. aastasaja algul elas, ette
astus. Tema oskas wäga ilusasti Eesti keelt ja andis hulga kirjasid selles wälja,
millest ^Pühapäewa Vahelugemised" iseäranis nimetada on.
Masingi ajal andis R o s e n p l ä n t e r , õpetaja Pärnus, hulga Saksa keeli
kirjasid Eesti keeles wälja. R. W i n k l e r Pani Gellerti mõistujuttusid Eesti keelde
ümber ja luuletas mõnda ka ise.
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Grahw P e t e r M a n n t e u f f e l laskis aastal 1837 tuumaka raamatu
Mannide peeru walgusel" trükkida, mis hästi rahwa elust oli wõetud.
Dr. F r i e d r i c h F ä h l m a n n , Tartu ülikooli Eesti keele lektor ja arst,
oli osaw kirjamees ja rahwa suust wanawara korjaja. Tema on hulga wanast Eesti
jumalate usust üles kirjutanud. Ka uuris ta Eesti keelt. Niisamati on ta hulga
materjali Kalewipoja jutule kogunud.
H e i n r i c h N e u s kogus Eesti rahwalaulusid ning andis neid 1851—54
Tallinnas wälja. Tema töö oli wäga tähtjas.
E d u a r d A h r e n s , Kuusalu õpetaja, oli a. 1844 oma grammatika Eesti
keele üle wälja andnud. Teine trükk, mis Tallinnas 1854 ilmus, muutis Eesti kirjakeele hoopis Uueks: Nus kirjawiis oli tekkinud, mis aegamööda wastu wõeti.
Akademikus J . W i e d e m a n n astus tema jälgedesse ja täiendas teda.
Dr. F r i e d r i c h R e i n h o l d K r e u t z w a l d , Eesti suurem kirjamees,
astus nüüd ette. Tema laskis a. 1856—1860 suure töö Kalewipoeg" ilmuda,
kuna ta wäiksemaid kirjasid juba enne oli kirjutanud. Peagi tuli tema teine suur
töö „Eesti rahwa ennemuistsed jutud" wälja, pääle selle luuletusi, juttusid, õpetusi,
ja pärast surma trükiti „Lembitu."
J o h a n n W o l d e m a r I a n n n s e n asutas a. 1857 Pärnus „Postimehe,"
kuna ta juba enne oli raamatuid kirjutanud. Tema jutud ja laulud on Eesti lõbuja ilukirjandust palju tõstnud. Jannseni kirjade arw on suur ja tähtjas.
L y d i a K o i d u l a , Jannseni kõrgeandeline tütar, loi kaunid luuletusi ja kirjutas tuumakaid juttusid, mis Palju loetud on.
F r i e d r i c h K u h l b a r s on Eesti keeles tuumakaid laulusid awaldanud, mis
täiesti Eesti rahwa omanduseks on saanud. Tema salanimi on Mangu Sild.
Dr. J a k o b H u r t algas oma kirjameheast tegewust juba 1860. aasta ümber;
kogub ka wanu laulusid ja juttusid.
C a r l R o b e r t J a k o b s o n kirjutas Eesti keeles tublisid kooliraamatuid,
õpetusi, andis ajalehte wälja, wõitles ja luuletas laulusidgi.
Dr. K a r l A u g u s t H e r m a n n algas oma kirjamehelist tegewust 1870,
kirjutab juttusid, luuletusi, õpetusi, edendab muusikat, kirjutab ajalehte, uurib Eesti keelt.
D r . M i h k e l W e s k e algas oma tegewust Eesti kirjanduses a. 1874 ja
suri 1890, kirjutas rahwalikka luuletusi, õpetusi ja uuris Eesti keelt.
A. G r e n z s t e i n kirjutab luuletusi, toimetab ajalehte, annab õsietlikka raamatuid ja kirjeldusi wälja.
R. K a l l a s kirjutas õpetlisi raamatuid ja kirjeldusi.
M . J ü r m a n n andis õpetlisi kirjasid wälja: Kodulool.
J o h a n n K u n d e r , kirjamees 1876 kuni surmani 1888, kirjutas luuletusi ja
öpetlikka kirjasid ning muinasjuttusid.
H a r r y J a n n s e n , J . W. Jannseni poeg, kirjutas luuletusi, toimetas ajalehte ja andis õpetusi wälja.
A. M o h r f e l d t kirjutas juttusid.
J . B e r g m a n n kirjutab luuletusi, andis ajalugu wälja, kirjutab õpetusi.
M l l t h i a s J o h. E i s e n algas oma kirjamehelist tegewust 1878, kirjutab
juttusid, õpetlisi tukka, luuletusi, ajalugu, muinasaja uurimisi, Kalewala tõlki.
F. E d e r b e r g kirjutas juttusid ja õpetlisi kirjasid.
J a k o b K õ r w kirjutab juttusid, õpetusi, toimetab ajalehte.
J a a n J ä r w toimetas ajalehte, sünnitas luuletusi, kirjutab juttusid ja õpetusi.
J a k o b P ü r n kirjutas õpetlisi juttusid Eesti rahwa enese elust.
A. R e i n w a l d luuletas „Wiljandi lauliku"; tema wend J . R e i n w a l d ajalehe toimetaja. J . P e e t ja J . T ü l k annawad ajalehtesid Wiljandis ja Tartus
wälja. E d u a r d W i l d e , E. B o r n h ö h e (Brunnberg), J . M . S o m m e r tir-
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jutawad juttusid. A. J ü r g e n s t e i n luuletab. Ch. K a n n i k e kirjutab juttusid
ja luuletab.
J a k o b T a m m , P. J a k o b s o n , G . E . L u i g a , P. G r ü n f e l d ,
G. Õ i s , J . L i i w , M. T õ n n i s s o n , J . P a r w , P. K o i t , K. E. So ö t ,
A. M. S aar, A. S a h l , M . K r u u s , H. P r a n t s , J . L i e w o h , K. K r i m m
ja M. K a m p m a n n luuletawad, kirjutawad näitemängusid, juttusid jne.
A n n a H a a w a luuletab wäga tuumakasti ja ilusasti. E l i s e A u n awaldab luulet ja juttu. E l i s a b e t h A s p e kirjutab juttusid. H e l m i , L i n d a ,
S a l m e luuletawad.
Eesti komponistid E. H ö r f c h e l m a n n , J . W. J a n n s e n , A. K u n i l e i d
(Säbelmann), K. A. H e r m a n n , J . K a p p e l , A. L ä t e , A. T h o m s o n ,
M i i n a H e r m a n n , K. T ü r n p u , K. R u u t , M. R a u d s e p p , J . L a m p son ja mõned weel uuemad.
Eesti maalija prof. J . K ö l e r . Eesti kujuraijuja A. W e i z e n b e r g . Eesti
puunikerdaja A. Adamson.
-^^^^^^'

Lühike muusiko ajalugu.
(Järg ja lõpv.)

Italias on G i a c o m o V e r d i laulelduse loomise kõige kõrgemale tipule
wiinud. M u z i o E l e m e n t i oli suur klaweri-mängija ja -õpetaja. V i o t t^i oli
maailmakuulus wiiulimängua. Naesterahwad C a t a l a n i 18. aastasaja lõpul,
P a s t a , G i u d i t t a ja G t u l i e t t a G r i f i , M a l i b r a n j a P a u l i n a
V i a r d o t - G a r c i a , 19. aastasaja esimesel poolel ja wiimaks kõige uuemal ajal
C a r l o t t a j a A d e l i n a P ä t t i , oliwad ära rääkimata suured laululinnud.
Wiimne neist elab ja laulab weel praegu. Meesterahwasast on Italias R u b i n i ,
T a m b u r i n i ja L a b l a c h e nimetada. Uuemal ajal on A r r i g o B o i t o üks
kõige suurematest heliloojatest ja paljud nooremad.
Prantsuse maal on helikunst 19. aastasajal wäga õitsmas olnud, kui ka kõik sündinud
prantslased ei olnud, kelle nimed hiilgasiwad. Muist 18. aastasajast algasiwad weel Prantsuse maal elanud italialafed: S a c c h i n i (1735—1286), laulelduste meister, millest
„Oedipus Kolonufes" nimetada; S a l i e r i (1750—1825), loi lauleldusi ja laulusid;
C h e r u b i n i (1760—1842), wäga sügaw za suur meister nii hästi laulelduste^ kui
laulude, oratoriumide ja müngutükkide loomises, otse ilmutaja waim iluheli riigis; siia
weel arwata S p o n t i n i (1784—1851), laulelduse „Vesta neiu" looja.
Prantsuse rahwa enese seast sündis ka suuri muusika-mehi. Nõnda on neist nimetada M 6 h u l (1763—1817), kelle lauleldus ^Joseph Egiptuses" weel täna päew
kõige ilusamate ooperite setka loetakse ja palju mängitakse. Suur meister oli ka
A u b e r (1790—1865), kes hulga lauleldusi ja laulusid on loonud, mida weel nüüd
sagedasti kuulda. Weel praegu elab suur kuulus muusika-meister G o u n o d . Ka
maailmakuulus Saksa nimega juut G i a c o m o M e y e r b e e r elas Parisis ja loetakse prantslaste hulka. Tema lauleldused „ Robert Kurat," „Hugenottid," „Prohwet" jne. on wäga ilus muusik.
Italialase Viotti jälgedes käisiwad Prantsuse wiiulimängijad R o d e , K r e u t z e r , B l l i l l o t , L a f o n t , B e r i o t ja kõige suurem neist V i e u x t e m p s , kes
nagu Paganini mängis.
Selle 19. aastasaja esimesel poolel elasiwad Prantsuse suured laulelduse-meistrid: G r s t r y , D a l a y r a c , P h i l i d o r , M o n s i g n y , I s o u a r d , B o i e l d i e u ja A d a m . See on suur rida suuri kuulsaid meistrid, kellest igaühest otse
terwe raamat oleks kirjutada, keda aga siin üksnes nimetada wõime. Siia juurde
tuleb arwata maailma suurem mänguriistade tundja B e r l i o z .
Selle aastasaja teisel poolel elasiwad O f f e n b a c h , pilkamise laulelduste looja,
W a i l l a r t , B i z e t , T h o m a s ja L e c o i g , tublid suured komponistid.
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Praegu elab Prantsuse maal maailmakuulus laulelduste ja laulude looja
S a i n t - S a s n s (ütle: Säng^sang). Tema ja enne nimetatud noorelt surnud B izet on praeguse aja kõige suuremate hulka lugeda.
Saksa maal ei ärganud pärast Mozartit suuri laulelduse - loojaid. P e t e r
W i n t e r (1754—1825) loi mõned; siis ka J o s e p h W ei g l (1764—1641), kelle
järele waheaeg tuli.
Nüüd aga tõusis 19. aastasaja esimesel pool tubli arw muusikamehi Saksa
maal üles. Siia tuleb kõige päält F r a n z S c h u b e r t (1797—1828), üks kõige
tähtsamaid suremata laulude loojaid maailmas; loi aga ka lauleldusi ja mängutükka.
Suur laulelduste komponist oli ka L o u i s S p o h r (1784—1859), ühes osaw ja
tuline wiiulimängija. K a r l M a r i a v. W e b e r (1786—1826) oli rahwalikkude
ooperite suur sigitaja, kelle laulud suurel hulgal weel praegu rahwa suus kõlawad,
ka meil eestlaste seasgi. H e i n r i c h M a r s c h n e r (1796—1861), hulga laulelduste ja
laulude,..looja elab oma wiisides ka .weel praegu edasi.
Üheks kõige tähtsamaks muusika-meistriks arwatakse iseäranis F e l i x M e n d e l s s o h n - B a r t h o l d y (1809—1847), kes suur on nii hästi laulude, oratariumide kui ka muusikamängu loomises.
Nende seas oleks ka nimetada F r a n z L i t z t (1811—1886), suur Ungari
komponist ja üleüldse kõige suurem klaweri-mangija maailmas. Temaga ühes wõiks
nimetada kõrgeandelist Poola klaweri-mängu ja -muusiku loojat F r e d e r i c C h o p i n (1810—1849); koguni oma laadi meister.
Nendega kaugelt muusikaliselt sugulane on Saksa meister R o b e r t S c h u m a n n (1810—1856), üks töörikkamatest heliloojatest maailmas. Tema lesk C l a r a
S c h u m a n n elab weel ja on üks kõige suurem klaweri-mangija maailmas. Praegu
weel elawad J o h a n n e s B r a h m s , keda Saksa kõige suuremaks mängu-koori ja
laulude loojaks arwatakse, siis weel R o b e r t F r a n z , suur laulude meister; J o °
seph H u b e r ja H e'n r i L i t t o l f f , laulelduste loojad, nende kõrwa on arwata
C a r l G o l d m a r t ' ja M a x B r u c h , kes wiimue ka oratoriumisid loob. Nendega
ühes tuleb meelde tuletada Saksa suurem uue aja laulelduste looja R i c h a r d W a g ner
—1883), keda mõnelt poolt otsegu Jumalat auustatakse tema laulelduste
„Nibelungi ringi," „Lendawa hollandlase," „Parsifali," „Lohengrin'i," „Tannhäuser'i" ja teiste pärast.
Schumann'i sugulased muusika poolest on: B a r g i e l , H e r m a n n G ö t z ,
A d o l p h I e n s e n , T h e o d o r K i r c h n e r , R o b e r t V o l l m a n n . Need
on laulude ja mängude loojad. Siis on ka weel arwata A d o l f H e n s e l t ,
F r a n z v. H o l s t e i n , F r i e d r . K i e l , J o a c h i m Rass, F r i e d r . S c h n e i der ja balladide looja C a r l L ö w e . Koik need on juba surnud.
Laulude loojate seast on wiimaks weel nimetada F r a n z A b t , kõige kuulsam
meestekooride helistaja (1810—1886); L i n d p a i n t n er (1791—1856); B r a n d e s
1824—1871); F l o t o w (1812—1883); K o n r a d i n Kreutzer (1782—1849);
L o r t z i n g (1803—1851); N i k o l a i (1810—1849); neli wiimast kuulsad laulelduste loojad; Kücken; Kretzschmer; R e i s s i g e r ; M o hr i n g; S ch mö l z e r ; E r k , kõik rahwalaulu mehed, Bungert, Geisler, nooremad laulelduste loojad.
Wiimaks tantsude ja lustiliste laulelduste loojad: Faust, Gungl, Labitzki,
Lanner, Lymbye, Strauss ja Inglise laulelduste looja Sullivan.
Lõpuks uimetame weel suuri Wene meistrid : A l e x i s 2 w o w , keisri-laulu
sünnitaja (1799—1870); D i m i t r i B o r t n i a n s k i j (1804—1857) tuumakas
kirikulaulude looja (1790—1850); M i c h a i l N i k o l a j e w i t s c h G l i n k a ja
D a r g o m y s c h s k y (1813—1869), laulelduste loojad. Nende juurde weel õnnis
N i k o l a i R u b i n st ei n , kelle wend ja üks maailma kõige suurem meister ja
komponist ning klawerimängija A n t o n R u b i n st e i n. Siis kõige wiimaks
komponist P e t r T s c h a i k o w s k i .
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Sõnumid muusika elust.
W i l h e l m T f i r f c h ja O s c a r V i e r m a n n , esimene Gera ja teine Dresden'! linnas, on wirgad helisünnitajad ja saawad Saksa maal ühtepuhku kuulsamaks.
F r i e d r i c h S u u r , ehk rahwaliku nimega Preisi „Wana P r i t s " , oli omal
ajal, ei mitte üksnes suur walitseja ja sõjapidaja, waid ka tubli wilepuhuja ja helilooja. Tema muusikulised tööd on, hiljuti Saksa maal trükis wälja antud. Nende
üle on suur waidlemine tõusnud: Üts osa muusikatundjaid ütleb, et need helitööd
midagi wäärt ei ole, teine osa kinnitab, et nad wäga palju wäärt olla.
A n t o n R u b i n s t e i n andis aastal 1886 Peterburis, Moskwas ja wäljamaa mõnes
suuremas linnas ajalugulisi kontsertisid, milles ta tähtsamaid helitöösid mitmest aastasajast klaweri! kuuljatele ette tõi, et need õpiksiwad, kuda wuusika kunst aega mööda
on edenenud. Nüüd tahab Leipzigi ülikooli muusika-profesfor Dr. H e r m a n n
K r e t f c h m n r sarnaseid kontsertisid anda.
R i c h a r d W a g u e r i m ä l e s t a s e t u j u tarwis, mis Leipzigis tahetakse
ehitada, on juba 11,000 marka kokku tulnud. Mälestufekuju pidada aga 50,000
marka (ligi 25,000 rubla) maksma.
L u d w i g E r k , kuulus Saksa rahwawiiside wäljaandja, peab selle läbi kõige
parema mälestuse saama, et tema seatud laulud saawad Preisi riigi kassa kulul trükitud.
E r n e s t e R e y e r , Prantsuse helilooja, on uue laulelduse sünnitanud, mille
nimi on „Sigurd." Seda on Parisis hiljuti suure waimustusega näitemajas mängitud ja wastu wõetud.
R. M a t z k o w s k i , kes Saksa maal palju on muusika üle kirjutanud ja ka
ise muusikal loonud, on Vreslau linna mängukoori juhatajaks hakanud.
H e i n r i c h V o g l , kuulus tenorilaulja Müncheni teatris, pidas 5. nov. uue kal.
jr. oma 25-aastast laulja^ametisiäewci, aga ei ole mitte seda suurel wiisil pidustanud.
G a e s t a n o D o n i z e t t i kirjad, mis ta eluajal sõpradele ja tutwatele saatnud, tahetakse nüüd mitu tummend aastat pärast surma weel wälja anda.
P r o f e s s o r F r e i s i n g , ülikooli tantsuõpetaja Berlinis, olla uue Saksa
„ridlls-tantsi" wälja mõtelnud, mis „wõõra" polonaise pidada ametist lahti laskma.
W i l h e l m V e r g n e r on Riia linna Doom-kirikus iuba hulga aastaid orelimängija olnud. Hiljuti olnud wanal herral fee õnnetus, et jalaluu katki läinud,
aga olla juba jälle terwe.
D r . F r a n z L i t z t ' i oratorium „Elisabeth-Legende," on hiljuti Karsruhes
lauldud. Liht'i tütar, prõua Cosima Wagner olnud ka kuuljate seas.
A n t o n R u b i n st e i n on Peterburi konservatoriumi direktori-ameti maha
pannud.
— ^ . — _

H a u l u za m ä n g u leyt.
saab ka tulewal 1891. aastal õigesti ja kindlasti wälja tulema. Tema tee on otsekohene ja ilus. Õpetliku sisu poolest püüab tema edespidi weel täiemaks saada: T a
saab nimelt maailma suurematest kirjameestest ja nende tööst palju rääkima, kus juures muidugi luulekirjandus iseäralist tähelepanemist leiab. Kõige paremat muusikakirjandust ilusamaid laulusid ja mangusid saab ta oma lugejatele pakkuma. Nõnda
loodab tema oma ülesannet hästi ja tublisti taita ja üheks Eesti odawamaks ja ometi
õpetlikumaks ajakirjaks olla. Ta palub enesele selle pärast rohkesti tellimisi Eesti
suguwendade ja -õdede poolt. Selle ühe rubla kulutamisega terwe aasta kohta ei jää
küll keegi waeseks. — Kirjad palun minu nime pääle saata.
Jõulukuul J 890.

» ? . K . A . H e r m a n n , Tartus.
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