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Eila ja täna.
Eila oli suure wale päew. Wiimne tema
walitsusepäew.
Wanast ajast saadik kudusid inimesed
oolikalt, niit niidi järele, nagu ämblikud,
ettewaatlikku wäikekodanlikku eluwõrku,
seda järjest ikka rohkema walega ja ahnusega täites. Ümberlükkamata tõeks oliäbemata wale: inimene peab end ligemise
werega ja igiga toitma, ja walmistuseabinõud — sõjariistad loodusega wõitlemiseks — olgu rahwarõhumise abinõudeks.
Eila jõuti sel teel ilmasõja meeletuseni;
selle painajalik kuma walgustas järsult
wana kindla wale kogu kõlwatut alastiolekut, ja meie näeme: wana maailm on
põhjani wapustatud, tema tumedad saladused paljastatud ja isegi pimedad näewad täna, nägijaks saades, kogu minewiku kõlwatust.
Tänane päew on irmus kättemaksupäew,
selle wale eest mis eila walitses.
Rahwa kannatuse katkemise plahwatuse
jõul on äramädanenud elu purustatud ja
teda ei saa enam wanades wormides
jalale seada. Kas on aga kõik wana ukatud? Ei! See ukatakse om me.
Täna sünnib palju koledusi, aga see on
kõik loomulik ja arusaadaw. Kas pole see
loomulik, et inimesed, kes kangete mürkide wõimus, alkoholi ehk sifilise läbi
kihwtitatud, suuremeelsed ei wõi olla.
Kas pole see loomulik, et inimesed warastawad, kui warastamine eilse päewa
põhiseaduseks oli. Loomulik on inimesi
kümnete, sadandate ja tuhandate wiisi
tappa, kui meie neid nelja aasta jooksul
miljonitewiisi tapma oleme arjunud. Eilne
külw ei wõinud täna tärkamata jääda;
alastamata on tänane päew, aga mitte
tema ei sünnitanud alastamatust. Kurjus
tekib inimeste jõu läbi ja mitte midagi ei
sünni ilma meieta. Minewikuwaremete
keskel on see kõik näha, millest minewik
koos seisis, ja kõik see mis rõhutud inimeste ingedes peitus, äritab neid täna
rõhumisele. Inimene seisab ajaloopeegli
ees alasti nagu loom, iljaksjäänud ilmaaegse kättemaksu leegis põledes, — palju
alba wõib tänase päewa inimesest kõneleda.
Aga peab meeles pidama, et liig selge
on päew ja sellepärast ka warjud nii
paksud. Peab aru saama, et täna tolmus,
poris ja lagunemisekorratuses juba on
alganud suur inimeste wabastamise töö
tugewast raudsest minewikuwõrgust, töö
mis waluraske ja irmus on nagu sünni-

tusewalud; peab tundma, et eilse päewa
wiletsus ühes eilse päewa inimestega oma
wiimseid tundisid üle elab.
Juhtus nii, et õigluse wõidu nimel rahwaste ees otsustawale wõitlusele kõige
arjumatam ja nõrgem — Wene rahwas
läheb, majanduslisea ja kultuuraliselt mahajäänud maa inimesed, kes minewikus
teistest rohkem kannatada on saanud.
Alles eila pidas kogu maailm neid poolmetslasteks, aga täna lähewad nad, pea
surres nälja kätte, julgelt ja mehiselt wõidule ehk surma, nagu wanad arjunud
wõitlejad.
Igaüks kes tõsiselt usub, et inimsuse
wõitmata püüd wabadusele, ilu ja mõistliku elu poole mitte tühipaljas unistus
pole, waid täis tegelik jõud, kel ainuüksi
wõimalik on uusi eluwormisid luua, et
see jõud tõelikult teguriks on, milleläbi
maailma wõib ümber pöörda, — iga aus
inimene peab tunnistama selle töö üleilmlist tähtsust, mida praegu kõige ausamad Wenemaa rewolutsionäärid korda
saadawad.
Seda mis praegu Wenemaal sünnib,
peab mõistma kui iiglakatset elu uueks
muuta, nende suurte aadete ja sõnade
kehastuseks, millest suured õpetajad, Euroopa targad, on kõnelenud. Eila õpetas
Euroopa sotsialistline mõte Wene rahwast mõtlema; täna töötab Wene tööline selle Euroopa mõtte wõidulesaamiseks.
Ja kui nende wähearwuliste waenlastest
ümberpiiratute, näljastpiinatute, ausamate
Wene rewolutsionääride üle wõitu saadakse, siis langewad selle irmsa õnnetuse tagajärjed raskelt kõigi Euroopa rewolutsionääride Õladele, kogu Euroopa töölisteklassi kaela.
Selle õnnetuse eest — kui see sünnib —
tuleb siis oma werega ja eluga kõigil maksta, kes sellest irmsast wõitlusest aru ei saa ega seda tunda ei taha,
mida Wene töölised päewast - päewa
peawad.
Aus süda ei kahtle, aus mõte on järeleandmiste awatlustele wõõras, aus käsi ei
wäsi töötamast kun^Wda. lööb. Wene
tööline usub', et tema" mõttewennad Wenemaa rewolutsioni ära ei lase kägistada,
sellest midagi üles ei luba tõusta, mis surmawalt aawatud ja inge eitmas, mis kadumas Ja kaob — kui tänase päewa suurtest ülesannetest Euroopa rewolutsiooniline
mõte aru saab.
Maksim Gorki.
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Liiwimaa talurahwa ^wabastamine".
Sajaaastaseks mälcstnspäewaks, 8. aprillil 1919.
I

peatükk.

^Wabastamise" ajalugu.
Kaks suurt rewolutsiooni süüdis Ohtu-Euroopas XVIII aastaja lõpul., mis sealsetes riikides
walitsewa feudaalse korra purustasid ja uuele,
kapitalistlikule ilmakorrale pinna tafandasid. Need
olid: esiteks „tööstuserewolutsioon" Inglismaal
XVIII aastasaja 70. aastates, nimelt tööstusmasinate ülesleidmine, ja teiseks poliitikaliue rewolutsioon 1789—1800 Prautsusmaal. Mõlemate
otsekohene mõju wapustas kõigepealt sügawalt
oma sündimise maa pinda. Kuid warsti jõudsid
ueude ühiskondlikkude marude läbi tõstetud laeued Euroopa kõige kaugemate "otsadeni, igalpool
euam ehk wähem tuntawaid käärimist senises elu
sumbunud umbsoos tekitades. Ei jäänud suurtest Õhtu-Euroopa rewolutsioonidest puutumata
ka purutagurlane Wenemaa, ning isegi Baltimaa, see kiwinenud feudalismusekants akkas,
kuigi waewalt märgatawalt, uute wõimfate tuulte
käes pudenema ja pragunema.
Õhtu-Euroopa suureste edenenud tööstus püüdis sel ajal kõigepealt waigistada walitsewate
klasside nõudmisi elu mõnususe ja joowastuse
järele. Prantsusmaal oli nimetatud ajaks suureste edenenud just uhkusasjadetööstus, mis koikibe maade rahwakuruajate ihasid äratas ning
neis seni tundmata soowisid ja nõudmisi tõstis.
Wana majapidamifewiis ei suutnud aga enam
ajanõuetele wastata. Iseäranis maaomanikkude,
feudaalide sissetulekud olid täieste kokku kuiwamäs, tekkiwate kuludega wõrreldes, weel enam
seal, kus maapidajad sugugi tööstuserewolutsioonile ette ei olnud walmistatud, nagu Wenemaal
ehk Eestis. Feudaalid, endised wägewad rüütlid, kes endi mõisates ilma paha aimamata orjatöösaadustega endid lõbustasid, seisid äkki tundmata külalise waesusega silm silma wastu. Nende
kauasest töötaolekust nüriks jäänud peaajud ei
suutnud enda seisukorra paranduseks midagi mõistlikumat wälja mõelda, kui uusi orjusid ja maksusid endi pärisorjadele peale suruda. Aga tuli
aeg, kus isegi Eesti orjade kannatus lõppes.
Wältawate sõdade, taudide, ikalduste ja näljaädade läbi oli talurahwas äärmise wiletsuseni
wiidud; orjustekoorma raskendamine oli weskikiwiks kaelas, mis teda täieste pidi ukatuses
uputama. Orjad leidsid aastasadade jooksul kuulmata julguse: nad akkasid wastu. VXIII aastasaja lõpul ja XIX aastasaja algul tõusewad
a. 1783—1767, 1797, 1602 Baltimaa! tõsised
rahutused. Tuhanded orjad tõrguwad orjastajäte nõudmisi täitmast. Nende waigistuseks (näi-

tuseks Kokenhofis ja Kangershofis Wolmari maakonnas) kutsutakse sõjawagesid suurtükkidega.
Waigistuse juures saawad kümned ininiesed
surma ja aawata.
Arusaadaw, et ori, kes niisugusesse wiletsusesse
aetud, kus temale ükskõik näib, kas ta elab ehk
sureb, enam ei kõlba sissetulekuallikaks ei orjapidajale ega riigiwalitsusele. Wiimane juhtus
sel ajal kaugemale nägija olema. Wene walitsuse 'eesotsas seisis kõnealuse ajal, s.o. Aleksander I
esimiste walitfuseaastate jooksul wõrdlemisi edumeelne „mitteametlik komitee": krahw Wiktor
Kotschubei, Nikolai Nowosiltsew, würst Aadam
Czartoryski ja krahw Paul Stroganow. Nende
seast langes Kotschubei ja Stroganowi ülesandeks
kangutada talurahwaküsimust Eestis sellest mädamülkast, kus Balti feudaalid temaga kinni jäänud.
Juba endiste mitmekordsete nõudmiste ja
pealekäimiste järele walmistas Liiwimaa rüütelkogu lõpmata pika arutamise ja järelkaalumise
peale misgi „talurahwafeaduse" wärdja, kuseta
wakuraamatute sisseseadmise mõtet püüdis üles
wõtta. Talurahwa inimeseõiguste peale ei tulnud neil muidugi meele mõtelda. See seaduseeelnõu ei rahustanud „mitteametlikku komiteed",
kelle juure juba teatawad wastukajad Prantsuse
kodanluse wabastuse filosoofiast olid jõudnud.
Sellepärast tegi walitsus Kotschubeia ja Stroganowia (ühes kolme teise isikuga) kohuseks seda
seaduseprojekti läbi waadata ja tarbekorral parändada. Kõige selle komisjoni töö wiljana
ilmus 20. Weebruaril 1804 esimine Wene walitsuse ajal enam-wähem täieliselt wäljaantud Liiwimaa talurahwa seadus. Walitsuse nõudmise
peale pandi seadus ka kohalisesse Eesti ja
Läti keele ümber, mis seni kuulmata oli.
1804. a. talurahwaseadusel, tema sissejuhatüse anietliku tunnistuse järele, oli ülesandeks
talurahwast wälja aidata wõimatu wiletsast seisukorrast, kuhu teda feudaalide omawoli ja wägiwald oli saatnud. Et talupoega uueste maksuwõimuliseks teha, seks pidi tenia elujärge mõisnikkude piirita kuritarwituste eest kuidagi kindlustämä. Selle poole ongi seäduse tähtsamad punktio sihitud. Osalt peame meie nende waatlemise juures peatama, sest muidu ei ole wõimalik
selget arusaamist 1819. a. Wabastamise" seadusest omandada.
1804. a. seadus tunnistab talurahwaseisuse
Liiwimaal poliitikaliselt olewaks. Seks püüab
ta tema majanduslisi seisukorda tõsta ja õigus-
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tikult kinnitada ning annab talurahwaseisusele
kohalise omawalitsuse loomiseks teatawad algelemendid. Igasugune talupoja lahutamine maast
ilma tema nõusolemiseta keelati seaduse poolt ära
(I peat., p. 4). Niisamati keelati talupoegade
müümine ning annetamine ilma maata (p. 5).
Mõisateenritele, neile meie sõna mõttes täielistele proletaarlastele, anti wõimalus uueste maa
peale asuda (I peat., 2. osa). Kõigele talurahwale anti õigus maad ostuteel omandada,
seda maad pidada, teda müüa, parandada, „nagu
kõigil riigiseisustel see õigus on" (II peat., p. 31).
Edasi, ehk seaduse andmise silmapilgul weel küll
talurahwal maad kui omandust polnud, waid
kõik maaknmdid, millede peal talupojad elasid,
mõisnikkude omandus oli, „kuid et talupoeg wõiks
oma tööwilja kasutada, mis ta maa wäetamife
peale kulutanud, seks peab nüüdsest peale iga
maakrunt, mis mõisnikkude poolt talupojale
tarwitada antud ning mis maksude ja kohustustega seotud, talupoja ning tema pärijate ilmalahutamata tarwitada jääma, wäljaarwatud allpool seaduses nimetatud juhtumised (II peat.,
p. 32). Need „juhtumised" pidid talupoegadest
koosseiswa wallakohtu otsuse järele kindlaks tehtämä, nimelt suured wõlad ja ooletus maaarimifes.
Orjuste ja maksude kindlaksmääramiseks wiibimata tööle asuma pidid rewisjonikomisjonid, kes
kindlate reeglite u järele wakuraamatud kokku
pidid seadma. Üle wakuraamatute määra ei
olnud mõisnikul õigust orjust ega maksusid nõuda,
selle järele pidid kohtu- ja walitsuseasutused
walwama.
Seaduse IV peatüki V osa annab küll mõisuiku katte kodupolitfei õigused. Mõisnik wõib
talurahwast korratuse, tooruse ja laiskuse eest
mõisatööl karistada 15 kepioobiga ehk „lastewitsadega". Nii wõisid mõisnikud oma timukaametit rahuga edasi pidada. Ainult ühe tähtsa
kitsenduse tegi seadus, nimelt: koduse karistuse
alla ei langenud taluperemehed (p. 136). See
on üks wähestest punktidest, kus seadus tugewamate elementide kaitseks talurahwa keskel
wälja astub. Mitu korda püüab ta zust maatatalurahwa, nimelt mõisateedate ja sulaste peale
mõtelda, neile, näit., õigust andes maad omandada, wallakohtu liikmeks walitud saada n.n.e.
Niisugune on lühidalt kokkuwõttes 1804. a.
seäduse mõte. Wiletsad ja puudulised olid need
varandused, mis walitsus talurahwa elukorra
tõstmiseks kinnitas. Aga' nad olid ometi p ar a n d u s e d, sihitud feudaalide omawolile piiripanemiseks. J a sellega ei suutnud Balti orjadepidajad leppida. Kohe akkasid nad teesid otsima,
<t uut seadust tühjaks teha. Kõige otsekohesemalt wiis neid ülesandele — mõjumine wakuraamatute ahk regulatiiwide kokkuseadmise peäle.
Paari aastaga jõudsid nad nn kaugele, et walitsus ennast uueste asjasse pidi segama. Aastal
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1809 tuli juba ilmsiks, et regulatiiwide kokkuseadmise juures liig palju kuritarwitusi sündinud,
milletõttu Walitsuse poolt
talurahwaseaduse
täiendused regulatiiwide õiglasema kokkuseadmise
asjus wälja anti. Need täiendused mõjusid
nagu erilastepesasse torgatud kepp. Nad panid
terwe rüütelkonna kihama. Liiwi ja Eesti feudaalid nägid ära, et kui nad mitte otsustawaid
sammusid ei astu, tuleb neil piiramata omawolist orjadepidamifes lahti ütelda. Selletõttu
akkasgi nende keskel walmima misgi faadanlik
plaan, mille täidewiimine neile ka warsti kõige
paremine õnnestas.
Aga et selle plaani warjatud sihti paremine
mõista, seks waja meil weel kord selleaegses
majandufeilmas walitsewasse olukorda pilku eita.
Meie nägime juba oma wäite alguses, et aastat
nelikümmend enne kirjeldatumaid sündmusi Inglismaal suur tööstuserewolutsioon masinatetööstuse
tekkimise näol tõusis. Ülesleitud ketramise- ja
kudumismasinate abil, mis auruga töötasid,
wõis juba esimiste katsete juures üks ketraja ehk
kangur 200 korda rohkem lõnga ehk kangast
walmistada kui käsitsi töötades. Arusaadaw, et
kiutööstuses iiglakasw awalikuks t u l i ; ühes sellega aga kaswis ka nõudmine tooresainete: puuwilla, lina, willa järele. Nüüd alles said Inglise
suurmaaomanikud, lordid tõsiselt aru, mis nad
sellega wõitsid, et oma ajal, X V I — X V I I I aastasaja jooksul Inglise talupoegade maad ära
rööwisid ja rööwitud maade peal suureste lambaid akkasid kaswatama.
Lammastekaswatamine ja willamüümine tõi neile mitme- ja mitmewõrra rohkem sisse kui feudaalaegsed pärisrahwa
maksud ja orjused. Arusaadaw, et Inglise
lordide osawus ka Balti rüütlite ahnuse põlema
sütitas. Nad tulid järjekindlalt mõtte peale:
waja orjadelt maa wõtta ja seda iseseiswalt,
tulusamalt, noorele kapitalistlisele korrale wastawal
wiisil arima äkata. O l i ka teisi tõukeid. Kaswaw
rahwaarw Euroopas sundis sealseid teadlasi
otsima wiljakamaid põlluarimisewiisisid kui senine
kolmepõllupidamine.
Preisimaal, kust Balti
mõisnikud endile ammust ajast eeskuju otsisid,
omandasid nimetatud ajal põlluteadlafe Thaeri
tööd kuulsuse. Tema suur töö „Põllupidamise
ratsionaalsetest alustest" ilmus just nimetatud
aastates 1809—1612. Selles töös kuulutab
Thaer oma õpetust paljude põldude pidamisest,
wiljadewaheldusest ja põllueinakülwamisest. Koik
need uuendused, mis terwe maaarimife Euroopas
uuele alale seadsid, panid ka Balti mõisnikkude
Pead käärima. Waja oli tingimata riigiwalitsuse
plaanidest — talupoegadele nende maid kindlustada — kriipsu üle tõmmata. Waja oli,
olgu mis on, talurahwaa nende maad ära
wõtta. Iseendast arusaadaw, et otsekohesel teel
seda wõimata oli kätte saada. Waja riigiwalitsust petta, temale näidata, et rüütlite tegewust kõige paremad, kõige inimlikumad püüded
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juhiwad. Waja näidata, et mõisnikud walmis
on wastu tulema tsaar Aleksander I poisikesepõlwe unistustele — talurahwast wabastada.
Aga kui mõisnikud riigile nii suure ohwri toowad, siis peawad nad ka osalt tasutud saama.
Nad peawad omandama õiguse kõike mõisate
all olewaid maid wabalt tarwitada. Niisuguste
plaanitsuste alal ilmus Liiwimaa talurahwa
„wabastamife" seadus 26. märtsil (uue kal.
järele 8. aprillil) 1819.
L i i w i m a a t a l u r a h w a seadus oma
I jaos, I peatükis, I paragrafis annab küll talupoegadele isikliku wabaduse. Nimelt on öeldud:
„ Liiwi- ja Saaremaa rüütelkond ütleb igaweseks
ajaks oma senistest päris- ja ihuorjuse õigustest lahti."
Aga kohe lisab seesama paragraf juure:
„Rüütelkond jätab põhjusseaduse ja kõigekõrgemate seadluste järele enesele ometi täie õiguse
maa omanduse peale ja piiramata õiguse teda
tarwitada, nagu see määratud on isesuguste
õiguste ja eesõiguste läbi, mis rüütelkonnale
annetatud; sellepärast tunnistatakse ka tühjaks
kõigekõrgemalt a. 1804 kinnitatud talurahwaseadus, kui ka tema täiendused aastast 1809,
peale nende juhtumiste, kus siin allpool ette on
kirjutatud nende seaduste järele käia."
Il par. tunnistas wabaks neid talupoegi, kes
kroonu- ja linnamõifates elasid, III p. kõiki neid,
kes mitte rüütelkonnast pärit olewate omanikkude
maadel ei elanud.
IV p. tegi kohe suure kitsenduse sellele wabadusele. Nimelt tehti seletus, et mitte kõike
talurahwast ühekorraga wabaks ei wõi lasta,
ilma et fee maaarimifes segadust ei sünnitaks.
Sellepärast jagas seadus kõik talurahwa neljaks
osaks. Nelja esimise aasta jooksul pidi kõik
ettewalmistused korraldatama. Selle järele a.
1823 pidid pooled taluperemeestest wabaks saama,
a. 1824 teine pool peremehi; a. 1825 pooled
sulastest ja mõisateenijatest, a. 1826 teine pool
nendest, nõnda et 1826. a. jüripäewaks pidi
wabaks saama kõik Liiwimaa talurahwas, kes
kroonu-, era-, rüütelkonna- ehk fugumõifate (fideikomisjonide) maade peal elasid, selle peale waatamata, kui nad ka kas walitsufele ehk eraisikutele
panti olid pandud.
VIII ja IX p. tunnistab mõisnikkude kätte
läinud maad wabaks kõigist maksudest ja kohustuatest, mis talupojad pidid kandma.
X ja XI p. kinnitab mõisnikkudele kõik nende
eesõigused, nagu wiinapõletamise, kõrtsideawamise, weskiteasutamise, jahipidamise n.n.e.
II. peatükk, mis iseäralised määrused wabaks"
laskmiseks sisaldas, kitsendas muuseas rängaste
talurahwa waba liikumise õigust. Nimelt (13. p.)
wõis talumees esimise kolme aasta jooksul ainult
kihelkonnapiirides liikuda; järgmise kolme aasta
jooksul (umbes) maakonnakohtupjirides ja alles
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kuue aasta pärast terwe kubermangu piirides.
Kuni 1832. a. jüripäewani ei tohtinud üksgi
talurahwaseifuse liige linnadesse asuda; alles
parast seda tähtaega wõis ta sinna asuda ning
ainult selle tingimisega, et ta enne linnakogukonnalt ingekirja wastuwõtmiseks luba saab linnaasumiseks (p. 15).
Kubermangupiiridest wäljaasumine oli keeldud
(si. 70). Arukordadel wõis selleks ainult maauõu(Landradi-) kolleegiumilt luba saada.
Seaduse t e i n e j a g u määras ära talurahwa
seisuse õigused.
Siin oli öeldud (Isieat.,punkt 47), et „Liiwimaa talurahwas... sünnitab waba seisuse". 53. p.
andis temale õiguse lepingute- ja kontrahtidetegemiseks, 54. p. järele wõis talupoeg liikumatawarandust päriseks osta, wäljaarwatud rüütlimõisad.
P. 57 määras ära reeglid talupoegade ühendamiseks kogukondadesse.
P. 63 andis kõik politseiõigufed kogukondade
üle mõisniku kätte.
P. 64 andis mõisnikule õiguse uute liikmete
wastuwõtmiseks kogukondade nimekirja.
P. 68 lubas talupoegi, kui nad linnade ingekirja wastu olid wõetud, gildedesse astuda.
Edasi sisaldas seesama teine osa talurahwakogukondade wõimupiirkonda. Arilikult sünnitas
kogukond, mis mõisapiirides elas, ühe walla.
Wallal oli teataw omawalitsus lubatud, mis
ometi igas asjas mõisniku wolist olenes. Ainult
mõisniku lubaga wõis wallakogu kokku kutsuda.
Wallawanemateks, kui ka wallakohtuliikmeteks
pidi iga koha peale kolm kandidaati walitämä, kellest mõisnik ühe kinnitas. Kõik wallakogukonnaotsused said seadusliku jõu ainult
pärast seda kui nad mõisawalitsuse poolt kinnitati (§ 78). Wallawanemateks pidi peaasjalifelt
taluperemehed walitama, wõimalikult jõukad
(p. 89). Walimifeõigus anti kõigile täiskaswanud
meestesoost wallakoguliikmetele (p. 103). Mõisawalitsusel oli õigus wallakohtuotsuste täidesaatmist keelda, „kui nad selle seadusewastase ehk
otstarbekohatu leidsid" (§ 132).
Teise jao V peatükk annab terwe wallapolitseiwõimu mõisawalitsuse kätte. Iseäranis tähtsad
olid siin p. 151 ja 152, mis mõisnikule koduse
karistuse õiguse andsid. Nimelt on öeldud:
„Mõisawalitsuse kaitseks kõiksugu korratuste
ning nende läbi sündiwa kahju eest, kui ka
tarwiliku autundmuse ja korrapärasuse alaloidmiseks on mõisawalitsusel õigus kodust karistust
tarwitada, ja sellepärast wõib ta ' süüalustele
. mõista kaks päewa wangistust wee ja leiwa peäl
terwes kohas, ühes 15 kepioobiga riietes; alaealisi, kes alla 14 aastat wanad ja naisterahwaid
wõib ta lapsewitsadega nuhelda, mitte rohkem
kui 15 oopi.
Niisugune nuhtlus wõib sündida: 1) kui
mõisateenija ehk tööline, kes mõisas tööl on
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(nende all tuleb nii peremehi kui ka rentnikka
mõelda), kes joomise ehk kõlwatu eluga ärrastemaja rahu rikub ehk mõisnikule mingisugust
kahju sünnitab; 2) kui nad jämeduse ehk sõnakuulmatuse läbi mõisnikku teotawad; 3) kui
nad mõisatööl olles mingit süüd teewad."
Nende nuhtluste ülekohtuse mõistmise peale
wõis talupoeg kihelkonnakohtu kaebada (§ 153).
Niisugune on oma tähtsamas osas „taluicahwnwabastamise" seadus. Arusaadaw, et see
„priius", mida ta talurahwaseisusele kuulutas
pidi õelamaks, metsikumaks orjuseks saama kui
endine. Talurahwaseadus a. 1804 audis, nagu
nägime, talupojale teatawa õigusliku kindlustüse; tema otstarbeks oli talupoega mõisniku
piirita omawoli eest kaitsta. Ta määras wakuraamatute sisseseadmisega orjused iga maakrundi
pealt kindlaks ja wõttis mõisnikult wõinialuse
talupoega seadusewastaselt koha pealt ära ajada.
1619. a. seadusega läks kõik see parandus ühe
oobiga kaduma. Seadus ei teiuud nüüd teoorjustele seal mingit piiri, kus talupoeg mõisniku käest
maad rendi peale sai; talurahwa lõpulikule
wäljakurnamisele oli awar tee awatud. 1804.a.
seadus kindlustas talurahwale talumaa tarwitamiseks ühes pärimiseõigusega, 1819. a. seadus wõttis ühe sulekriipsutusega kõik maa talupoegade käest, kes seda maad ärisid, ja kiukis
ta neile rahwakurnajatele, kes ise maad ei ärinud. Siin seisabgi wõti 1619. a. talurahwa
„wabastamise" õietimõistmiseks. Kõik talurahwa
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maa langes nüüd mõisnikkude katte. Nad wõisid seda maad täieste oma caksarwamise järele
tarwitada. Seal kus nad endisi mõisamaid
plaanitsesid laiendada, et lauü'akaswatust ehk
põllupidamist uueiuate metoodede järele sisse
seada, seal sündis see nüüd keelmata. Kus aga
mõisnikul jõudu ehk wiljakadaks maapidamiseks cttewõtlikkust ei jätkunud, wõis ta talumaid talupoegade kätte rendi peale anda, kusjuures abitu talupoeg lcpiugutcgemise jnures
ilma mingi seadusliku kaitseta mõisniku wastu
seisis. Tema „waba" liikumise õigus, kus juures ta ainult kihelkonna-, maakonna- ja wiimaks kubermangupiirides kohta wõis wahetada,
sidus teda käsist ja jalust. Linnadesse ei olnud
tal enamiste lootust pääseda, sest kuidas wõis
ta seks gildede ehk liunawalitsuse luba saada,
kui need tema tööjõudu ei tarwitanud? J a peale
tööjõu polnud tal enamiste inidagi pakkuda.
Talupoeg pidi kas nälga snrema ehk ennast
uueste piirita orjuse ikkesse rakendama. Sellest
saadanaplaanist, mis Liiwi-Eesti rüütlitel läbi
õnnestas wiia, ei suutnud isegi Saksa edukaniad mõtlejad waikides mööda minna. ^Eestlaste
lõpuline orjastamine on alles 1819. a. wabastamisega täide saadetud." Need on kuulsa Balti
loodusteadlase K. v. Baeri sõnad. Kuidas see
orjastamine lähemalt kujunes, seda saame järgmises peatükis näha.

Weera I. Sassirnlitsli.
Sündis juulis 1849, suri 8. mail 1919,

J . J ü r g e n s.
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EESTI TÖÖRAHWA KOMMUUNATEOSTAMISE LÜHIKENE ÜLEWAADE.
(Järg.)

Esimese Brest-Litowski rahulepingu järele
Organiseerimise töö arenes Wenemaal
jäi Eestimaa Wenemaa lahutamata osaks, mitmes sihis. Kõigepealt asuti kõmmukuid „ korra jalaleseadmiseks"
nõudis nistlise partei Eesti osakondade laialisema
Saksa imperialistlik walitsus omale õiguse organiseerimise juure, mis suwelõpul
ajuti Saksa wägesid Eestimaale tuua. Vanu- wõrdlemisi kaugele ulatawaid tagajärgi
läbirääkimiste ajal tuli enne nõukogude- andsid: Peterburi kubermangu elawamates
wõimu langemist, arwatawaste 23. weebr. Eesti asundustes ja mõisades, Jamburis,
1918.
a. Wenemaa keskwalitsuselt tele- Kroonlinnas, Oudowas,
Gatšinas, siis
gramm, millega järele päriti, kuidas Eesti Permi linnas ja ümbruses, Moskwas, Satöörahwa täidesaatew-komitee ülewalnime- maras ja mujal tekkisid partei Eesti osatatud Saksa Walitsuse nõudmise peale waa- konnad ja sektsioonid, mis lähedases ühentab. Üleüldine sõjaline olukord Wenemaal, duses olid keskkomiteega ja ühemeeleliselt
kus tsaari ja Kerenski aegne sõjawägi sise- ühise sihi kättesaamiseks töötasid. Keskmise lagunemise ja wäsimuse tõttu wõimetu komitee äälekandja „Edasi" ja 4. augustist
oli wastupanemiseks ja punasewäe korralda- peale „looline" tungis igale poole, kus
misele alles asuti, ei lubanud teist teed Eesti töölised j a asunikud asusid. Kui
walida kui Saksa imperialistide nõudmi- pealinnas kodanlisea ajalehed juunikuul
sele alla anda, kui raske see ka E. töö- kinni pandi ja nendega ühes kodanlaste
rahwa walitsused polnud.
„Eesti Päewaleht" suluti, kaswas iseäranis
Ehk küll „ korra jalaleseadmine" pidi jõudsalt keskkomitee äälekandja lugejate
ajuti sündima, oli kõigile käega katsutaw, arw. Keskkomitee kirjastusel ilmunud broet Saksa wäed senini Eestisse jääwad, schüred Eesti küsimuste kohta lagunesid
kuni Saksa wõim kas ilmasõjas wõi rewo- üle Wenemaa laiali ja kadusid peagi müügilt, nii et detsembrikuul Eestisse jõudes
lutsioni teel raugeb.
Sellega tuleb seda asjaolu selgitada, et nende järele suur põud tundus.
Partei tegewuse kõrwal asuti Wenemaale
Brest-Litowski teises, täiendawas rahulepingus Wenemaa lõpulikult Eestimaast jõudes peagi sõjawäelise jõu korraldamisele.
lahti ütles, muidugi nii kauaks kui punane- Tuhanded töölised ja punasekaardilased,
sõjawägi tarwilikuks jõuks areneb ehk kes weebruarikuul laewadega üle lahe
Saksamaa töölised oma Walitsuse kuku- Soome sõitsid ja märtsikuul üle mannermaa piiri Petseri ja Narwa poolt Wenetawad.
Üleilmline kommunismi aadete laiali- maale rändasid, astusid suuremalt osalt
lagunemine ja lootus kõigi maade tööliste- uude asutatawasse punasewäkke, Jambur!
klassi toetuse peale omandas 1918. a. ikka all ja Peeteris seiswatesse wäeosadesse,
rohkem ja rohkem kindlama kuju, mis paljud rändasid aga edasi ja asusid Siberi
puhul ka Eesti nõukogudewalitsus Wene- ja Uurali wäeosadesse.
Üks osa punasekaardilasi Tallinnast asus
maale asudes oma tööd ei katkestanud,
waid peagi asusid walitsuseliikmed peale Peterburis Smolnõi kaitseteenistusesse,
ewakueerimise tööde lõpetamist Eesti töö- millest peagi I Tallinna kommunistide
kütipolk wälja wõrsus. Nagu lätlased, nii
rahwa wabastamise juure tööle.
Kewadel ei tahtnud töö edeneda, sest omandasid ka eestlased Wenemaal tööEestist emigreerinud seltsimehed paisati tades laiema kuulsuse töörahwawalitsuse
taganemiselainega üle Wenemaa laiali, kaitsemisel; olid nad ju klassiteadwad ja
paljud sõitsid Siberi,. Uurali ja mujale arenenud töölisteliikumisest osawõtjad.
Suwel seati Eesti sõjawägede organiseerikohtadele, millega ühendus Peterburiga oli
raskendatud. Kuid suwel ja iseäranis sügi- mine awaramale alusele, akati Wenemaal
laialipillatud seltsimehi Eesti wäeosadesse
sel arenes töö laial alusel.
Juba peale ewakueerimist seati otse- koondama, selleks Tallinna polgu kõrwal
suürtükidiwisjoni
kohene ühendus Eestisse jäänud seltsi- II Wiljandi kütipolku,
meestega jalule, kes kohtade peal organi- ia ratsawäeosasid elule kutsudes. Üks osa
seerimisetööd tegid, üleskutseid, ajalehte seltsimehi, kes kewadel punaste kõman„Kommumsti", kirjandust jne trükkisid ja deride kursustele astusid, wõtsid peale
laiali laotasid, kuna Wenemaal asuti uute kursuste lõpetamist sügisel osade juhatajate
kohused oma kanda.
jõudude organiseerimisele.
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Kultuurariduslikud ülesanded ei jäetud
kõigi aineliste raskuste peale waatamata,
mis Peterburis ja tema ümbruses igal
ajal esinesid, ooletusesse. Juba 14. juunil
awati Peterburis töörahwaülikool, kus
täiskaswanutele ühiskonna-, looduse-, matemaatika- ja teiste teaduste ning tehnika
üle selles mõttes ettelugemist peeti, et
kuulajaid tulewase 1 tegewusel Eestis wastutawatele kohtadele ette walmistada.
Suwe jooksul wõttis neist ettelugemistest üle 100 kuulaja osa, mis Peterburi
suwiste toiduolude juures suurearwuliseks
tuleb pidada. Ülikooli osakonnana töötasid kursused Kroonlinnas ja Jamburis,
peale selle peeti kümned teaduslikud ettelugemised maal ära.
Punasewäelaste ja emigrantide laste jaoks
korraldati 5. juulist Koloshitsa mõisas lastekommuun, kus suwe jooksul ligi 100 last
peawarju ja ülespidamist leidis.
Laiema kihutustöö mõttes jätkati Tallinnas ilmunud ajakirja „ Eesti Kooli",
mille ülesanne oli aridustegelasi ühise
kommunistliku lipu ümber koondada ja
teateid tuua sotsialistliku kooli uuenduse
kohta. Sügisel laienes kultuurariduslik
tegewus koolideasutamise peale. Nii asutati Peterburis 6, Peterburi kubermangus
aga üle 20 kooli.
Kuna sõjawäe korraldamine ja agitatsioon partei käes oli, koondus ärid usline tegewus suuremalt osalt Rahwusasjade Komissariani Eesti osakonna ümber,
mis nõukogudewalitsuse poolt Moskwas
ja Peterburis Eesti proletariaadi uwide
kaitseks oli asutatud.
Kõige selle lühikese aja tegewuse tagajärjel koondati sügiseks suurem pooleoidjäte ringkond, millel ühine püüe oli
Eestit Saksa imperialismuse ja Eesti kodanluse wõimu alt wabastada ja seal
uueste nõukogude wõimu maksma panna.
Saksamaa sisemine kord ja iseäraliselt
sõjawäe distsipliina langemine tiiwustas
kõike kommunista ja nende pooleoidjaid
peagi Eestisse minema. Sügisel õljus õhus
juba tundmine, nagu langeks peagi Saksa
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wõim Eestis, mis puhul 24. oktoobril
Põhjaringkonna Kommunistlise. partei Eesti
osakondade konwerents Peterburis kiirendatud wiisil kokku kutsuti ja Eestimaale
tungimise küsimus arutusele wõeti. Sellel
konwerentsil otsustati esimesed sammud
Eestimaale minekuks ära, mille teostamisele
jalamaid asuti.
Saksa rewolutsioni lahtipuhkemine sundis eeltöödega ruttama ja sõjarewolutsiooniline komitee, mis Eestimaale tungimise
tööde juhtimiseks oli asutatud, pidi juba
22. now. Narwa poole esimesi sõjawägesid
saatma, kellele ülesandeks tehti rahulikul teel Eestisse minna ning seal nõukogude walitsus maksma panna ja ainult
sel juhtumisel sõjalist jõudu tarwitada,
kui Saksa wõi Eesti kodanluse wäed
takistawad Eesti sõjamehi — Eesti töölisi ja maatamehi — koju minemast ja
esimestena akkawad nende peale tuld
andma.
Kuid sõjarewolutsioonilise komitee lootus ei läinud täide: Eesti töölisi — punasewäelasi wõeti Narwa alla jõudes püssija suurtükitulega wastu. Nad olid sunnitud Jambur! tagasi minema. Teist teed
polnud: sõjalise jõuga pidi Eesti töörahwas omale tee. Eestisse wabaks tegema.
27. now. alustati Narwa peale tungimist
ja raskete ohwritega wõeti ta 29. now.
ära.
Selsamal päewal otsustas Eesti sõjarewolutsiooniline komitee Eestit sotsialistlikuks
nõukogude wabariigiks kuulutada ja wabariiki
Eesti
Töörahwa
Kõmm u u n a k s nimetada, meele tuletades,
et Eesti töörahwas kõigi maade töölistega
ühiselt üleilmlise töörahwariigi eest wõitleb, Eestit aga selle suure riigi osaks —
teatud majanduslikuks ja administratiiwseks üksuseks — kommuunaks peab. Ühes
sellega otsustas komitee kõik wõimu E. T.
Kommuuna Nõukogu kätte anda, kes wiibimata asus Narwa linna ja ümbruse
korraldamisele, idapoolset osa Wiru maakonnast iseseiswaks Narwa maakonnaks
eraldades.
AT W
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Saan Anwelt.
1907. a. sügisel ilmus Peterburi Eesti üliõpilaste
ringkondadesse noore üliõprlafena J. Anwelt, kes
peagi kõikide tähelepaneku oma peäle tõmbas. Jaan
Anwelt polnud mitte noor aastate poolest, kui ta
ülikooli astus (sünd. 6. apr. 1884), wald ta oli pika
elukooli läbi teinud ja kõik need waewarikkad ajajärgud läbi elanud, mis töörahwa nooresoole omased: karjas käinud, walla koolis waimu nüritanud,
kihelkonnakoolis köstriga lahinguid pidanud ja
lõpuks Tartu kooliõpetajateseminaaris wiimast
koolireshiimi maitsenud, pealeselle mitmelpool kontorites töötanud, Toilas paar aastat rahwakooliõpetajaks olnud ja 1907. a. kewadel oma käe peäl
õppides Peterburi II gümnaasiumi eksternina lõpetanud. Ta oli noor üliõpilane selles mõttes, et ta
nimetatud aastal esimest korda üliõpilasteperesse
astus.
Üliõpilaste kogu oli sel ajal weel 1905. a. sündmüstikuga ühenduses, poliitikaline tegewus, polnud
tõigi Walitsuse surweabinõude peäle waatamata lõppenud, waid ta kestis wanades oogsthtides edasi
kõigi nende lahkwooludega, mis juba 90-tes aastakes ja iseäranis 1905. a. Wene aritlaste juures nähtawale tulid. Wene üliõpilaste seas wõistlesid omawahel fotsialistid-rewolutsionäärid, kelle poote kõik
„wabmeelsed" ja ilma kindla poliitikalise ilmuwaateta
üliõpilased oidstd, siis wähemlased ja lõpuks klassiteadwad enamlased. Eesti üliõpilaste ringkondades
walitsesad nendesamade parteide waated ja jaotused,
ehk küll juba sel ajal üksikud rühmad, peaasjalikult
altide parunite pojad monarhistlikka kalduwust awaldastd. Sm Anwelt tõi üliõpilastefeltsi astudes enesega wärske elujõulise enamlusewoolu kaasa, mida
ta kõige üliõpilasad jooksul üliõpilaste ringkondades laiali püüdis laotada.
P. E. Üliõpilasteseltsis awaldas sm Anwelt suurt
organiseerimisesuudet; tema ja ta lähedate seltsimeeste laialdase korraldamise töö tagajärjel kaswas
paarikümneliikmeline selts paari kuuga pealinna
üliõpilaste keskkohaks, mille liikmete arw tõusis
üle 100. Korratufesfejäetud seltsiasjaajamist õigetesfe roobastesse juhtides, awaldas fm Anwelt koi"
ges oma tegewuses kindlat ja teadwat poliitikalist
arusaamist käesolewast üleüldisest ja eriti tööliste
olukorrast, niisama ka Marxi õpetuse tundmist.
Üliõpilasteseltst Atsatest piiridest kandis sm Anwelt
peagi üliõpilaste töö Peterburi tööliste ringkondadesfe, korraldades Jaani kiriku kooli saalis ja mujal poliitikalise sisuga kõneõhtuid ja toimetas kirjandust, nagu „Ääst tuli" I ja II, kalendrid, broschüüresid jne.
P. E. Üliõpilasteseltsis töötamise ajajärk etendas
sm Anwelti elus suurt osa; siin kujunes tema organifeerimisesuude> waielustes teritas ta oma kõneosawust, täiendas oma teadmisi marksismuse alalt,
koondas oma ümber laiu üliõpilaste- ja tööliste-

ringkonde, ühe sõnaga pani oma tulewasele tegewusele aluse.
1911. a. wõeti selts. Anwelt ülikoolis lahtipuhkenud liikumisest osawõtmise puhul kinni, eideti ülikoolist ajuti wälja ja saadeti Peterburist Eestimaale.
Seda juhtumist tarwitas seltsimees selleks, etTallinnas
ja mujal töölisteliikumist äratada ja korraldada
Peale ülikooli lõpetamist 1912. a. sügisel asus
sm Anwelt Narwa adwokaadiks, kus ta töölisi akkas
enamlastepartei lipu alla koondama, tihedas läbikäimises olles Tallinnas töölisteorganifatsioonidega.
Üheks tähtsamaks ülesandeks seadis ta omale tööliste äälekandja wäljaandmise, millele ta aluse pani
„Kiirega". Narwas töötas ta ööd kui päewad awalikka koosolekuid korraldades, kinnistes töölisteorganisatsioonides töötades, ajalehte toimetades ja
kohtudes tööliste adwokaadi kohuseid täites.
Kui 1917. a. weebruarirewolutsioon lahti puhkes,
asus fm Anwelt Tallinna, kus ta oma tegewuse
enamlastepartei ja töörahwanõukogude organiseerimises laialisele alusele seadis. Alaliselt wõideldes
tfaariwalitsuse wastu, omandas ta kodanlusewalitsuse wastu niisamasuguse leppimata seisukoha, mida
ta iseäranis wõitluses nõndanimetatud „maapäewa"
wastu awaldas, mille liikmeks ta Tallinna linnawolikogu esitajana oli. Kui sügisel 1917. a. kovanlusewõim Eestis langes ja wõim töörahwa, kätte
läks, ilmutas sm Anwelt suurt energiat töörahwaWalitsuse wõimu kindlustamises. Tallinna linnawolikogu ja Eesti Töörahwa Täidesaatwa-Komitee
esimehe kohused täitis seltsimees enefesalgawa oolsusega, alaliselt töörahwa kasusid silmas pidades, mitte
iialgi kodanlusega kokkuleppesse astudes.
Peäle 1918. a. töörahwa wõimu langemist Eestis
asus sm Anwelt Peterburi, astus fuurtükiwäe komanderide kursustele, et, nagu ta ise ütles, mingisugust ametit õppida, millega töõrahwale wõiks
käesolewal silmapilgul tegelikult kasulik olla, milleks ta adwokaädikutset iialgi ei pidanud. Sugisel kursust lõpetades sõitis ta wiibimata Uurali
frondile, kust ta Eestimaale tungimise puhul Eesti
sõawägedega Narwa tõttas, mis ajast peäle ta E.Töörahwa Kommuuna Nõukogu esimehena ja sõjawäeWalitsuse juhatajana kuni tänapäewani töötab.
Seltsimehe Anwelti silmapaistwamad omadused
on Andel tahte ja kõigutamata usk wääramata töörahwawabanemise sisse, püsiw püüe isiklistast uwidest
ja läbikäimistest ennast täitsa lahti öeldes ettewõetud
ülesannet teostada, maksku mis tahes innaga, alastamata wihawaen kõigi töörahwawaenlaste wastu,
leppimatus klasstsõja pidamises ja lõpuniwümises.
Wõita ehk surra, kuid mitte ääbuda kapitalismi ja
kodanluse küüntes.
Ei ole Eestis ajalehte ega kodanlast, kes ei peaks
oma Pühaks kohuseks nimetatud omaduste pärast
laimata sm Anwelti igasuguse mustusega, teda röö-
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wikuks, kaabakaks, tlmukaks jne nimetades. Seltsimehe Anwelii peale aga ei awalda need sõimunimetused tema wastaste laagrist mitte mingisugust mõju.
Suuremalt jaolt ei loe ta nende sõimuteateid, kuid
kui seltsimehed talle neist kõnelewad, siis muigab ta
nende peale pehme naeratusega^ilma et ta selle üle
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pikemat juttu teeks. Ta teab, et töörahwas tema
enesesalgllwat tööd indab, sellest lugu peab ja teda
igas asjas toetab, ühes sellega on tal kindel arusaamine sellest, et klassiwõitluses pole lepitusteefid,
et töörahwas wabastab ennast kapitalikütketest oma
ja ainult oma käte läbi.
Ar. W.

Valgekaartlaste metsikud teod.

W a s s i i l i O s s i p , langes raskeste aawatult walgete kätte wangi, kes tal püssitikuga
südame ja peaajud wälja uuristasid.

Parüsaan I w a n J e g o r o w . Tapetud seltsimehe surnukeha leiti Lawrõ
alewist, kiu walged sealt wälja olid löödud. Walged on Egorowil silmad
.. peast wälja torkinud ja siis talle laia tikuaawa otsaette löönud.
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Meie langesime kallale.
. A. G a s t e w.

Lõpetatud! Jätkub meile wagaduselauludest.
Julgelt tõstame oma eesriide. Ja las mängib
meie muusika.
Tööpinkide read ja ulgad, tuleahjude maa.alune kohin, täislaetud tõstekraanide üleswinnaniine ja allalaskmine, tugewate rautatud tsilindrite ingamine,- gaasisilahwatuste rõkkamine ja
waikiwa pressi wägewus, Waat', need on meie
laulud, usk, muusika.
Meile anti kord leiwa asemel wasär ja
sunniti tööle. Meid piinati. . . Kuid wasarat
surudes muutus ta meile sõbraks, iga löök lisas
meile lihastesse rauda, teraZenergia tungis
meie inge, ja meie, kes me kord orjad olime,
langesime nüüd maailma kallale.
Meie ei ihalda tungida sinna wiletsasse
kõrgusesse, mis taewaks kutsutakse. Taewas on
logelejate, laisklejate, lodewate ja kartlikkude,
sünnitus.
Tungime alla poole!
Ühes tule, ja metalli ja gaasi ning auruga
kaewame meie kaewaudused, puurime läbi kõige
suuremad tunnelid maailmas, gaasiplahwatus-;
tega taastame maakera sügawustes irmsaid
lõhkumata mürakaid. Oo, meie kaome, meie
kaewame end sügawustesse, lõikame nad läbi
tuhandate teraskäikudega, me walgustame ja
paljastame niaaalufeid kuristikka walgusefammastega ning
täidmne neid metalliuugamifega.
Mitmeks aastaks lahkume taewawõlwi alt,
päikesest, tähtedesäräst, ühineme Maaga: tema
on meis ja meie temas.
,
Meie läheme maa alla tuhandetena, meie
läheme sinna miljonitena, sinna läheb terwe
inimestemeri! Kuid sealt ei ilmu me iialgi,
iialgi enam. . . Meie langeme, meie matame
endid' maha raugemata, rahuldamata püüdmises
ja töölöügis.
Maa on meid sünnitanud, temasse pöörame
meie tagasi, nagu wanaste on öeldud, kuid maa
muutub: sulutud igast küljest, ilma ainsa awanduseta, oowab temas töö waikimata torm; üleni
terasesse köidetud maakera saab ilmaruumi kat-

laks, ja kui maa töö taltsutamata wihatujuas
enam ei kannata ja soomusrüü puruks lõhub,
siis sünnitab ta uued olewused, kelle nimi juba
enam inimene ei ole.
Sündinud noored ei pane tähele wäikest,
madalat taewast, mis nende fündimifeplahwatufes
kadus, ja rajawad maakerale sedamaid uue tee,
nad kisendawad päikeste ja planeetide kaardid,
lööwad uued kõrgused maailmade kohal.
Maailm ise muutub uueks masinaks, kus
kosmos alles nüüd leiab oma südame, oma tuksumise.
Ta tormab edasi. . .
Kes suudab peatada tuhandate päikesteahjude
leeki? Kes nõrgestab kuumaksaetud õhkkonna
surumist ning lõhkemist? Kes muudab aeglasemaks saturnide oogrataste, kiirust?
,; Planeedid keerlewad metsikult oma telgede
ümber, nagu mootorite iiglaankrub. Nende jooksu
ei pane üksgi wägi seisma,, nende tuliseid sädemeid ei suuda keegi lämmatada!
Kosmos tormab edasi.. .
T a ei saa paigal püsida, ta sünnib ja sureb
ja sünnib uueste,, kaswab, kiratseb ja ärkab jälle
uuele elule ning tormab edasi.
'.
T n jõuab pärale, .õiskab!
— ; Langes, langes ! • •
U p u b . . . Eitis meelt.... , '
Kuid tuli sulatab kõik, isegi igatsuse, iseg
kõhklemise, isegi uskmatuse.

J a algab . jälle elu 'tuiksoone tuksumine,
kohin, töö! <
; ,Tuleb aeg, kus ainsa tõukega töö terwes
maailmas katkestame, masinad, sulgume. Ilmaruumis liugleb siis 'töö rõõnms kaja, ja tundmata kaugustes sündinud, akkordid elisewad weel
suurtest, nägemata ja aimamata oritsontidest.
J a sel silmapilgul, kui masinad külmaks muutudes .terasjooksust puhkawad, langeme meie
terwe maailma töörahwamiljardiga weel kord,
kas nagu jumalad wõi deemonid, weel tugewamine, weel ilumeelsemalt maailma kallale!
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Narwa ,Mr"
1912—1914.

J, Käsperti mälestustest.
(Järg.)
3.

„ K i i r e " ilmumine 15. juunil 1912. a.

Selle selgitamiseks, mis see n.n. „Eesti asutuste
laulupidu" on, kes ta toime pannud ja mis otstarbeks ja kudawiisi töölistel, proletariaadi seisukohast, tema peale waadata tuleb, kirjutas sm
A. Men (W. Buck) raamatu ,Iks unustatud Eesti
linn". Raamatukene kirjeldas Narwa tööliste seisukorda suurtööstuse algusest peäle ja tööliste ja
kodanluse põhjusmõttelist osa laulupidul. Toodi
põhjused nähtawale, mis kodanlasi tänu- ja kiidulaulusid laulma ajas ja kui suur see kodanlaste isamaaarmastus oli, mis Toompea wõimumeest Korostowets'it Eesti rahwalaulude juures oma luulearwustufe-anoi nähtawaks lubas tuua. Raamatu
lõpul püüti nii easte-pahaste kui seda sel ajal tsensuura ja politsei pärast wõimalik oli, ära näidata
neid sihtjooni, ideaalisid, seda tulewikuriiki, mille
poole kommunistid püüawad ja mille teostamisele
meie nüüd nii uskumata ruttu asunud oleme.
Reed mõtted olid awaldatud otsekohesel, käredal
kujul, nii et mina kui ka kirjanik ise arwasime, et
teda Tallinnas ega ka wist Narwasgi, kus „isa«
maalised", oma soost tsensorid ametis, päewawalgete tulla ei lasta; olid ju sel ajal meie kodanlased Eestis sada korda mustasajalisemad tsaariametnikkude tallalakkujad kui mõnigi Wene bürokraat. Sel põhjusel tuligi raamat Peterburis trükkida, olgugi, et seal trükikulud suuremad olid kui
Narwas. Raamat ilmus 10.000 eks.
Kuna organisatsioon, kes raamatu waljaandmist
oma peale oleks wõtnud, puudus, olin sunnitud
raamatut oma kulul wälja andma.
Tema waljaandmiseks raha laenasin inimese käest,
kelle nime praegu nimetada ei wõi, kuna mul wõimalik pole olnud kõiki tema eategusid wääriliselt
tasuda. Isegi selle wõla maksin uiga aja järel
1915/16. a. ära.
Raamatukest kawatseti niiästi Narwa töörahwa
kui ta laulupidule tulnud maarahwa ulgas laiali
laotada. Aga esimife 700 eksemplari laialilaotamine tekitas sekeldusi, seltsilisi Mihail Danilowi.
Johannes Schnelli ja mõnda teist wõeti töökohtades
„punase" (punaste kaantega) raamatu laialilaotamife peält kinni. Politsei pani läbiotsimise toime,
ja kuigi midagi muud „kahtlast" ei leitud (raamat
oli Peterburi tfensuurast takistamata wälja antud),
takistas fee suurel mõõdul raamatu laialilaotamist.
Narwa töörahwaa kes 1905. a. saadik enam ulgaIist läbiotsimist läbi polnud elanud, irmus sedawõrd ara, et pea kõik, kel „punane raamat" kodu
oli, selle ehk wähemalt tema kaaned ahju ehk pliidi
alla saatsid.
Leht mis 1912." a. maikuus pidi ilmuma, akkas
mitmesugustel põhjustel alles juunikuul käima.
Lehe ilmumisepäewa otsustasime kolmekesi, mina,
Buck ja Anwelt, ühel maikuu lõpupoolfel pühapäewal Sonda jaama läbedal külas, kus J. Anwelt
sel korral elas, ennast ülikooli lõpetamiseks etsternina ettewalmistades. „Punafe" raamatu jahi algul,
umbes 10—13. juunil olid lede käsikirjad juba trükikojas. Toimetajal fm Buck il ja minul tuli sel
puhul öösel kodust ära olla, kartusel et „punase"
raamatu jahil olejad otsaga co£ meie juure jõua-

wad ja meie wangistamine lehe ilmumist takistada
wõiks. Õnneks aga seda ei juhtunud ja 14. juuni
õhtul 1912. a. umbes kella 8 ajal ilmus „5N i r e"
esimine nummer, mille wormilife wäljaandjana ja
wastutawa toimetajana Narwa linawabriku tööline
f. A. Arm alla kirjutas. Mälestan selgeste seda,
kuidas mina sm Sirmiga Westerwalli uulitsa nurgal asuwa trükikoja oomist wälja astusime, lehepalk
kaenlas. Tundus nagu oleks midagi suurt sündinud. Uulitsale tulles waatasime kartlikult ümber;
teadsime ju, missugust jahti Peterburis sel ajal
estmise Wene töölistepäewalehe „Prawda" peale
peeti. Aga midagi niisugust meil ei juhtunud, ei
sel, ei järgmistel päewadel, nädalatel oga kuudel,
selle peäle waatamata, et trükikojaomanik lehe tsensorieksemplarid korralikult ära saatis.
Peetri platsil ja Paemurru uul. nurgal asuwa
Schuwalowi maja 2, korral oli meil lehetalituse
tarwis korter üüritud, mis 4 rbl 50 k. kuus maksis.
Sinna olid juba seltsilised talgudele kokku tulnud
lehewäljaslllltmist korraldama. Nwitaw oli waadata, kuidas lehte ..kodusel teel" wäikses üüritoas
wilumata kätega waltstti ja pakiti. Toas polnud
mingit mööblit peäle waltsimiselaua. Tööd mida
kaks wilunud töölist oleksiwad wõinud ära teha^
tegid kümmekond inimest kaugelt üle poole öö.
Ommikuvoolist ööd iilisid siis fmd argselt ümber
waadates, igaühel paberissemässttud lehepatile
kaenlas, kas wabrikusse, kus esimine wahetus kell
4 ommikul tööd algas, wõi koju puhkama, kuna
mina lehekandja poisikesega ühes lehti laiali kandma^
kella 8-ks koju einele ja kella 9 Sinowjewi lauafaaaimisewabriku kontorisse, kus ma raamatupidaja
abilisena töötasin, ruttasin.
Agaramateks lehe laialilaotajateks olid eestkätt
põrandaaluse organisatsiooni ja üleüldse töölisteliikumise eestwõtjad fmd, kes teadsid, et oolas lehe
laialilaotamine kõige parem põhjuskapitaal lehele
on ja et lehe peaülesanne on weel ärksamate ulkade
juure tungida ja nende ilmamaadel selgitada.
Narwas olid agaramateks lehe laialilaotajateks
Kreenholmi ja teiste wabrikute töölised: sm Gustaw Haapsalu, kes iljemine lehefaatja kohuseid
täitis, Mihail Danilow, Karl Laaber, Johannes
Kopelas, Konstantin Loorberg, Elene Kraut, JoHannes Schnell, Robert Kokasson, Jakob Wahesaar>
ja weel mõned smd, kelle nimesid praegu meeles
pole. Weel oli seltsimehi, kes ühel wõi teisel moel
töörahwalehte toetasid, näit. sm Kaiwo, kes oma
poega „laenuna", see täh. palgamaksmist paremate
aegade peäle jättes, „Kiire" kontori käskjalaks
andis. Eespool tähendatud smd olid Narwas
„Kiire" esimife uri ilmumisest saadik agaramad
lehe laiali laotajad, kuna pärastpoole neile teisi
-seltsimehi abiks juure tuli. Tallinnas laotas 1-st
nrt A. Kastra põrandaaluse organisatsiooni kaudu
laiali, 500 eksemplaris, mis wõrdlemisi teiste linnadega õige suur arw oli. Näit. saadeti Peterburg
kus sel ajal kedagi ei olnud, kes lehe laialilaotamist oleks korraldanud, kõigest 10 eksemplari, Tartusse 1. nrt ei saadetudgi, iljemine laotati seal
„Kiirt",ametiühisuste ja seltskonnategelaste Ernst
Kiltera poolt laiali, kuid esialgul wähesel mõõdul,
30 eks. kaupa. Olgugi et leht tfensuurast läbi.
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käinud, siisgi tundus laialilaotajatel, nagu oleks
see ikkagi keelatud kirjandus olnud, ja uwitaw oli
seda tööd teha. Proowinumbrid saadeti laiali suuremalt jaolt aadresside järele, mida fm, J. Anwelt
andis. Ülejäänud nrid läksid peaaegu kõik Narwas
laiali. Wäljamaale läks 1. nrst ainult 2 eks.,
Ameerikasse „Uue ilma" toimetusesse ja sm tz. Pöögelmannile.
Kui kodanlased lehte akkawad wälja andma,
asutawad aktstaühisust, teewad laenusid, ühesõnaga,
lööwad põhjuskapitaali. Meil aga, töörahwa äälekandja wäljaandjaal mingisugust põhjuskapitaali
ega laenu ei olnud. Gsimise nri kulud kaeti kuulutuste innast, mis mina ärimeestelt korjasin (kuni
30 rbl) ja Narwa tuttawa pagariäri pidaja ja seltskonnategelase P. Lemming'i käest saadud kolme
ets. tellimise rahaga, kuna seesama ärra, kõige suurema saladuse katte all, lubas sel korral kui leht kaks
kuud on ilmunud, 25 rbl toetusraha anda, missugust
lubadust ta ka täitis. Et leht nii ilma ühegi aluskapitaalita akkas ilmuma, ei uskunud mõned oma
feltsimehedgi, kes arwasid et kusagilt laenu saadi.
Lehe ilmumine oli kodanlusele ootamata, olgugi
et üksikutes lehtedes enne ilmumist wahetusearwel
kuulutati. Sarnased kuulutused ilmusid „Meie
Aastasajas", ^Postimehes", Wiljandi, Pärnu ja
Saaremaa lehtedes, kuna Tallinna lehed ettepanekuid kuulutusi wahetada nähtawaste paberikorwi
saatsid. Kes lehe waimlised jõud olid, see jäi kodanlastele mõistatuseks. „Wäljaandjll ja wastutaw
toimetaja Attfqtx Arm" ei ütelnud kodanlustele
weel midagi. Ühed arwasiwad, et siin uute ärimeestega tegemist on, teised aga uurisid edasi.
Esimisena nuuskis „Meie Elu" Narwas üles, kes
sm Anton Armi isik on, kusjuures ta sarnase
ülesleiduse tegi, et sm Arm kalewiwabriku laulukoori liige on, ja akkas urjutama, et lehes laulupidu wastu käredalt üles astutakse, kuna wastutarn toimetaja ja wäljaandja kusagil kooris passi,
laulab. Wastati talle selle peäle, et wõib laulda,
aga mitte laulupidust osa wõtta. Selle peäle
wastas „M. E." pika sõimukirjuga, kus sm Armi
jaanalinnu osawuse" üle tõreleti.
Narwa kohwitantad uurisid aga edasi. Nad nägid ära, et sm Arm — wabrikutööline — ainult
wõimude jaoks alla kirjutab, kuna waimline ja
aineline warandus lehel oopis teises kohas peitus.
^Postimees" urjutas koguni, et olewat isandaid,
kes tahtwat tööliste käest kopikaid wälja nuruda,
mis kergeste rubladeks kogunewad; töölistekaitse
nime all urjutasid ka teised kodanlased lehed. EtteWaatuse pärast ei awaldanud meie „Kiire" kaastööliste nimesid, nii et kodanlaste! ulk aega teadmaiaks jäi, kes „Kiire" waimlisi külge juhtisid.
Holitsei oli esimise nri ilmumisel kõige passiiwlisem. Ainult sm Anwelti artikli kohta, kus laulupidu iseloomustati, nõuti trükikojaomanikult
R. Põder'ilt seletust, miks nii käre kirjatükk lehes
ilmunud. If. Põdder aga lükkas selle süü wastuleiwa toimetaja peäle, kuna wiimane lehes ilmunud
kirjatükkide eest wastutaw on. Toimetajat aga
politsei kimbutama ei tulnud, nii et esimine
„Kiire" nr õnnelikult päewawnlget näha sai.
„Kiire" esimises nris ilmus: A. Kastia artikel
^Narwas, 15. juunil 1912. a.", J. Anwelt'i: „Aeg
mil me elame" ja „Kas pidustada", mis laulupidu
selgituseks oli pühendatud, ja siis weel mõneo W.
Buck'i ja J. Anwelti artiklid. Kohalised wabrikutesõnumed pidid ruumipuudusel wälja jääma, kuna
kuuest leheküljest lVs lehekülge äriliste kuulutustega täidetud oli, mida enne laulupidu ärimeestelt
iokku korjasin ja mis, nagu eelpool tähendatud,
„Kiire" aluskapitaaliks oli. Selle juure oleks tähenSrntrn, et meil laulupidu asjas kuulutusi lehte
wastu ei wõetud.
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Ühest iseloomulisest nähtusest ei saa waikimata
mööda minna. Nimelt oli üks toimetusetegelastest, A. Kastra, „Tallinna Teataja" toimetuses
tegew. Seda teadsid lehe wäljaandjad ja toimetajad,
kuid ei pannud selle peale rõhku, seda leiwaküsimusega wabandades. Pealegi ei teadnud smd sellest,
et A. Kastra „T. Teatajas" just osakonda „Töölisteelu" toimetas ja sellega töölisi kodanluselaagrisse
tööliste sõbra näol promoveeris. Kui A. Kastra
lehe 1. nrst leidis, et .,Kiirt" „T. T." sabaga, „Meie
Eluga", ühes trükikojas trükitakse, awaldas kirjas,
mida ta minule saatis, kartust et ,,Meie Elu"
mehed tema käsikirju trükikojas ära wõiwad tunda,
ja siis olewat tema leiwast lahti. Sel põhjusel
palus ta, kui tema käsikirjad edaspidi ümber kirjuramata toimetusesse peaksid..tulema, neid tingimata
ümber lasta kirjutada. Ühtlasi palus ta kõige
pühade nimel seda kõige suuremas saladuses oida,
et tema „Kiire" juures tegewuses on.
4. Nädalalehe „Kiire" elukäik.
„Kiire" 2. nrt trükiti laulupidu pubul 4000 eks.,
edaspidi kuni nowembrikuuni trükiti lehte 2200
—3000 eks. Lehel oli pooleoidmist tema wäiksuse
peäle waatamata, isegi tellijaid-lugejaid, ja neid
oli selleks ajaks, kui „Kiir" 3 korda nädalas
ilmuma akkas, juba paarisaja ümber... Tellijaid
akkas igaltpoolt tulema, isegi P.-A. Ühisriikioes
asuwatelt eestlastelt. Selles asjas tegi seltsiline
H. Pöögelmann „Uues Ilmas" tulist kihutusetõöd.
Wäheaawal sai ka lehe laialilaotamine üleüldse
paremine korraldatud.
Tallinnas laotas s.-d. põrandaalune organisatsioon lehte laiali, Sinka raamatukaupluse kaudu
(sellesama keda iljem kui prowokaatorit süüdistati).
Lehte saadeti sinna umbes 300 eks., mis peaaegu
kõik ära läks. Jagu neist lehtedest läks A. Libliku
ajaleheartelli kaudu müügile (umbes 50 eks.).
Tartus läks lebte seltsilise E.Kilteri läbi alguses
20—30 eks., warsti aga tõusis see arw juba 200
peäle. Pärnus akkas seltsiline tz. Klaas lehte laiali
laotama; teda müüsid ka mõned wähemate linnade
ja maa-raamatukauplused. Elsingis oli seltsiline
H. Kiilaspea üks agaramatest lehe laialilaotajatest,
Peterburis asus seltsiline W- Kingisepp oktabrikuust
peäle lehe laialilaotamise tööle. Kuid suurem osa
lehe eks. jäi ikkagi Narwa seltsimeeste ooleks laiali
laotada.
Lehe 7. wõi 8. nris akkasid „Tööliste ajalehe
asjus" kirjad ilmuma; esimine sarnane kiri oli
W. Kanni oma, kes pisut iljem ülikooli lõpetades
fotstaalwabameelfete poole „üle" läks. Need kirjad
kandsid suuremalt jaolt akadeemialist laadi; nendes
toonitati, et töölistelehte waja on. Kuidas aga seda
teostada, sellest ei olnud seltstlistel nähtawaste
suuremal osal kogumusi. Seltsilise Anweltiga läbirääkides otsustasid Narwa seltsilised, et igatahes
waja on „Kiirt" 1. detsembrist, maksku mis maksab,
sagedamalt wälja äkata andma; selle kohta ilmus
lehes augustikuul sellekohane märkus. Et „Kiire"
majanduslisi järge kindlustada, agiteeristme lehes
ehk kohtadel seltsiliste läbi omale tellijaid-lugejaid
ja korjanduste toimepanemist, milleläbi selleaegsed
Wene seltsiliste lehed omale alguslife põhjuskapitaali asutasid. Annetusi akkasid esialgu niõned
üksikud seltsilised saatma, siis juba gruped, iseäranis
agarad olid Elsingi seltsilised, kes 16. oktoobril 1912
ajalehe toetamiseks isegi pidu korraldasid. Kõigi
annetatud summade üle ilmusid lehes aruanded,
ka nädalalehe „Kiire" täieline rahaline aruanne
ilmus oma ajal sealsamas, leht tuli wäikese puudujäägiga omaga wälja. Ei olnud meil ju muid
kulusid kui maksta trükikojale ja seltsilisele Buckile
(nagu juba ennem öeldud, esiotsa 4 rbl 50 kop
nädalas, iljem aga 40 rbl kuus). Kui wäikesed
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meil kulud \a tulud oliwad, mälestan jutuajamisest Põderi trükikoja selleaegse juhataja is. Kulluga,
kes soowitas lehte suuremas kaustas äkata wäljaandma, niinelt näotu kuue lehekülje asemel neljalüljelist lehte teha, senisest 7« suurema. Rehkendasime temaga wälja, et see umbes 70 rbl Jutis
maksma oleks läinud. Ja ometigi meil wõimalust
polnud seda raha kusagilt laenata wõi muul wiisil
saada, ega julgust suuremate wäljaminekutega
riskeerida, kuna kassas kunagi üleliigset rublat
polnud.
Politsei ja tsensor meie peale suuremat tähelepanemist ei pööranud. Tsensoriks oli Narwas
nimepoolest politseimeister Petkewitsh, umbkeelne
Wenelane, kellele tõlgiks Narwa linnaameti kantselei'
ametnik Freiberg oli, kes selle töö eest kakssada
rubla aastas sai, terwe summa, mis tsaariwalitsus
Narwa linna peäle trükisõna järelwalwarniseks
eelarwesse oli wõtnud.
Ainult ühe "korra, see oli 1912. n. sügisel, käis
Peetri alewi jaoskonna pristaw toimetuses teateid
kogumas selle üle, kes «Kiire" juures tüütawad.
Seltsiline Buck,kes üksinda lodu juhtus olema,
seletas, et tema seal korrektorina tööd teeb, et toimetaja sm A. Arm õhtuti, peäle wabrikutööst wabanemist, toimetuses töötab. See oli esimine- ja
wiimane wõõruskäik politsei poolt 1912. a. suwe ja
sügise jooksul.
Ärakorjamist ega irahwimisi weel ette ei tulnud
Ainult üks kohtuprotsess tuli sügisel, kus seltsiltseie A. Armile mõni päew aresti mõisteti, ühe
Narwa wabriku meistri kaebtuse tagajärjel, kes leidis, et tema au „puudütatud" oli. Kodanlised lehed meiega suuremat tegemist ei teinud, peäle Narwa
omade. Narwa laulupidu puhul tuli meil peäle
„Meie Elu" kokku põrgata endise s.-d. ja seltsilise
G. Glubokowiga, kes nüüd mingisugust nilbet wenekeelset turulehte wälja andis, Narwa ärimeeste kulul, kellele ta osawaste taskuaadert laskis. Kurjade keelte tõenduse järele kadus^ ta selle ameti
tagajärjel ühel ilusal päewal wõi ööl Narwa
elanikkude silmapiirilt/ „Meie Elu" meid, peäle
alguse, tükk aega ei puudutanud. Alles sügisel, see
oli oktoobris wõi nowembris, kui uueaasta tellimiste ooaeg ligines ja näha oli, et „Kiir" weel nii
pea ei mõtle surra> ilmus „Meie Elus" pikk, kolmest- numbrist läbiulataw ja sotsinalwabameelsest
waimuahtrusest noretaw targutus, mis M. & (Musta
Linnu, nähtawaste tuntud Chr. Kaarna enese)
allkirja kandis. Selles waimufünnituses mõnitati
mõne töölistejuhi „fõgeduft", kes Narwa töölist oheliku otsas oma järele wedawatea soowitaii wiimastele Lääne-Europa töölisi eeskujuks, kelle juhid arukamad olla kui Eesti tööliste omad.
Kuigi suurem osa minu ja teiste agaramate seltsiliste jõust lehe asja korraldamise peale ära kulus,
tegime endise oolega Narwa RahwanLiduseseltsis
tööd edasi, kus me nüüd üksi, ilma kodanliste kaasajooksikuteta endi asju wõisime ajada.
Lehe toimetus ja talitus oli juulikuu lõpust peale,
ühes minu ja seltsilise Bucki istlliste elukorteritega,
peäle Schuwalow! majast ärakolimist teisel pool
Peetri platsi, Abramowi ja iljemalt Sohwi uul.
Tuisu majas.
Pean tunnistama, et see kõige uwitawam ajajärk
minu elus oli. Uwitaw juba sellepärast, et mul
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Praegune „Töülise" ladumiseni urn raudteel.

põrmugi waba aega põlnud. Peäle ärilise päewa»
töö wabrikukontoris^ jooksin niikaua ümber, kui
kauplused ja ärid lahti olid, et kuulutusi lehe jaoks
, korjata, ilisemalt ajasin lehe kontori tööd taga, mis
• ajanappusel wägise maha kippus jääma, kui ma
mitte Rnhwaandufeseltsis, Narwa esperantistide
grupes wõi mõnes muus kohas tegewuses kinni ei
olnud. Rahwaariduse- ja Gsperantistideselts olid
meil kohtadeks, kustkaudu meie töölisteulkadcga
lähemat sidet pidasime ja kuhu kõik niidid sellesasjas
kokku jooksiwad.
Meie lehe tegelik korraldaja detsembrikuuni ^oli
sm W. Vuck, toimetajateks 'Tallinna parteiorganisatsiooni wolitusel seltsilised J. Anwelt ja A. Kasita,
kaastööd' tegid, peale muude kelle nimesid mu prae• gu ei mälesta, nii „endistest" kui praegustest seltsiaistest: R. Eliaser,'M. Martna, H. Pöögelmann,
W. Kann, N. Janson,-J. Kirkmann (suri 1916. a.
tiisikusesse), G. Tikerpuu, warjunimega Märt Mõru
(suri 1913. a. kewadel ka tiisikusesse).
Kuidas meie leht kolm korda nädalas ilmuma
akkas,^ sellest järgmises peatükis. Siin kohal tähendan weel, et poolest nowembrist, kui meie lehte suuremal kujul wälja akkasime andma, Tallinna
trükitööliste streik algas, mil puhul meie lehe minek,
lüš streigikirjeldused ilmusid, Tallinnas, kui õieti
mälestan, 1500 eks. peäle tõusis.
Ei wõi iveel ühest iseloomulisest nähtusest
waikides mööda minna. Nagu J . Annielt mulle
iljem rääkis, rääkinud A. Kastra temale kunagi sü-gisel, et sel puhul kui esimine sm 5Z. Pöögelmann!
artikel lehes ilmus, „Tallinna Teataja" toimetuses
selle üle, kes need „Kiire"tegijad õieti on, järjekorrätist peamurdmist toimetatud. Kastra olla siis sm
Püögelmanni nimetähtede (H. P.) peäle tähendades,
mis artikli all seisid, öelnud: „Eks ta üks enamlasko bande ikka ole. Kas teie siis seda ei näe."
Ja sarnane inimene, kes oma leiwaisade ees sarnasid
numbrid wälja wõis mängida, sel ajal kuna ta ise
„Kiire" toimetaja oli, sai iljem, kui temale etteeiteid
tehti, sellega walmis, et ta meid esiteks wahekohtusse, pärast rewolutsioni aga miilitsnkohtusse kaebas. Sellest edaspidi.
(Järgneb.)
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Iulius Eduard Sõrmus.
Iga tüörahwalnkme kohus on tunda oma tegelaste \a juhtide elulugu, ta peab teadma selle seltsimehe elukäiku, kelle kätte ta oma saatuse annab ja

kelle sõnade sisse ta usub.
Selles mõttcstoomesiinsmSõrmuselühikeseelulookirjelduse, millele järgnewad tulewikus teiste omad.
Sm. Sõrmus sündis 1878. a. Kure talus
Luunja wallas Tartu lähedal, õppis Treffncri erugümnaastumis, astus 1899. a.
Tartu ülikooli õigusteadusefakulteeti.
Kuid seal ei wõinud
ta õppinust lõpetada.
Juba koolipingil ei
leppinud seltsimehe erk
waim tolleaegse ühiskondlisc korraga; seltsimees wõttis juba siis
poliitikalisest liikumiftst niiwõrd osa, kuipalju see õpilase jõule
kohane oli. 1902. a.
eideti tema aga ütiõpilaste poliitikalisest
liikumisest osawõtmise
pärast ülikoolist wälja
ja ta oli sunnitud
Peterburi rändama>
kus ta prof. L. Aueri
juures akkas wiiulimängimist
õppima.

1903. a. wõeti seltsimees sellepärast kinni,
et ta Kroonlinna madruste ulgas kihutustööd tegi. Peäle 7-kuuIist kinniistumist wabastati teda türmist
ja ta astus Peterburi ülikooli ajalookceleteaduse-fakultceti.
1905. a. oli sm Sõrmus
ihu ja ingega rewolutsioonilises liikumises:
kord oli ta Tallinnas, kord TartuZ,
siis jälle Peterburis, igalpool nähti teda miitingutest ja koosolekutest tegewalt osa wõiwat. Kõige selle
juures leidis ta niipalju mahti, et Peterburis ajalehte „Edast't^' toimetada ja wälja anda ühes teiste
seltsimeestega, kes nüüd wähemlasteleeri töötama
on läinud.
Politsei poolt taganetud pidi seltsimees 1906. a. põranda all oma rewolutstoonilist tööd jätkama. 1906.
ja 1907. a. kodumaalt lahkuma sunnitud wõttis
sm Sõrmus Soome klassiwõitlufest osa ja andis
seal kantsata.

1907. a. oli ta ka Soomest sunnitud lahkuma,
mil puhul ta Rootsimaale reisis, sealt Norra-, Daanija Saksamaale, Itaaliasse jne rändas, igalpool
töölistele kontferta korraldades ja poliitikalist kihutusetööd tehes.
1910. a. õppis seltsimees Berliinis Ollandi seltsimeeste toetusel prof. Henry Marteau juures wiiulimängimist, mida ta täiendas Pariisis
prof. Lucicn Capet
juures. 1916. aastal
• -—•'
—
sõitis ta Pariisist Londoni, kuhu ta kuni
1919. a. weebruari; M kuuni jäi ja kust
teda Inglise walitsus
wälja saatis rewolutsioonilife tegewuse pärast.
Kui 1917. a. wcebruan - rewolutsiooni
lahtipuhkemiselwäljc^
maal olewad seltsimehed Wenemaale tõttasid, jäi sm S. Londonisse wäljamaa töölist
Wene töörahwa liikumisega tutwustama
jn neis enestes rewo-

lutsioonilist liikumist
äratama.
Miti rewolutsiooniline töörahwa tegelane on sm Sõrmus
selles mõttes meile kailis, et ta kõigi raskuste ja näljutuste
peäle waatamata, mis
ta Wenemaal ja iseäraniswäljamaal läbi
elanud, ikkagi wärskelt meile noortele teed
juhib rewolutsioonilises wõitluses. Ta ei
tunnista oma isiklikul elul mitte mingifugust wäärtust olewat. Ta ohwerdab
kõik klassiwõitlusele, niis tal ingetaga on: tn kutfub meid alalõpmata üles oma kõnedega ja mänguga wõitlufele kapitali kurnawa tegewuse wastu.
Temal on püha iga üksik kommunist, punawäelane.
Ta pakub oma kunsti suurtes saalides, kuid kõige
armsamine ja soemalt teeb ta seda kasarmuteö,jooksukraawives, waksalates, tehastes ja wabrikutes, kuuljäte arwu peäle waatamata. Mööda wäeliini reisides ja kusagil tee Peäl ehk ooteruumis mõnda
punawäelast nähes, isegi ühte ainsamat silmitsedes^,
wõtab seltsimees oma stradiwariuse kastist ja
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mängib... Sm. Sõrmus on uue agitatsioonimetoodi leidnud, mis ühendab kõnet mänguga.
Nende ridade kirjutamisel tuleb sm Sõrmuse
poolt teade, et ta Peterburi ädaohtliku seisukorra
pärast sõidab ühes oma naisega, kes Inglismaalt pärit, frondile, wiimase wõimaluseni Peter-
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buri kaitsema, ja annab täie usaldusega, kui nad
tagast ei peaks tulema, oma aastase tütre Edna
G. Töörahwa Kommuunale Kult. ja Ariduse Walitsuse juhataja kaudu kaswatada.
Pet., 23. V. 19.

Ar. W.

Neli m e t s i k u l t t a p e t u d partisaani Panikowitsis saadetaksewiimselepuhkusele.
Saatjate ulgast sai surma kommunist S e m j o n S e r g e j e w (X) Salesja külas
10. aprillil 1919.

Walgekaartlaste poolt tapetud partisaanide aud Panikowitsis.
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Proletariaat ja muusika.
Mõtted proletariaadi kunsti loomise selgituseks.
Raske küsimus seisab proletariaadil ees, mis
wastust ootab ja wastatud saama peab. M i s
p e a b o l e m a pr o l e t a r i a a d i k u n s t üleü l d s e ja p r o l e t a r i a a d i m u u s i k a iseä r a l d i , j a mil k o m b e l t u l e k s s e d a
kunsti proletariaadile kättesaawaks
t e h a ? Selle küsimuse peale wastust edasi lükata
sel põhjusel, et praegu on proletariaadil wõitluseaeg elu ehk surma pärast, et pole aega wõi ei
kõlba nende küsimustega päewawalgele tulla, se?
oleks mõte mis arwustusi ei kannataks.
Edasi lükata — kui kauaks? Kas ta ei seisa,
ei kerki iga päew meie tee peale ette? Täna
lükkame ta edasi, omme seisab ta uueste meie
^es, kas wõi, näituseks, kuulutustelehtede näol
uulitsanurkadel, milledes meile, proletariaadile,
kõiksugu lõbu pakutakse, rahwapiduaga algada
ja tantsupidudega lõpetades?
Ja proletariaat käib neil pidudel. Temal ei ole
ju teist walikut; niikaua kui küsimus o m a kunsti
üle selgitamata, kui teerada oma kunsti ideaali
poole rajamata, niikaua peab selle leemega leppima,
mis kodanlisea ärimehed meile ette kannawad.
Mitmel meie u Igast on meie kunsti ideaali küsimuse kohta seisukoht wõetud: meil ei ole tarwis
kunstiküsimuste kallal pead murda; elu näitab,
milles proletariaadi kunstiideaal seisab; kui me
elust ette püüame joosta ja temale teed näidata,
siis oleks see proletariaadikunsti tema teelt kõrwale, eksiteele wiimine, millest pärast nii raske
lahkuda oleks.
Ka sellele mõttele kindlaksjäämine oleks eksline
tee. Proletariaadikunsti sel te ei edasi lasta
sammuda, mis temale kodanlised ideaalid ette
näitawad, on wõimata, sest et siis see kunst
proletariaadi kunst ei oleks. Ikkagi jälle on tarwis omale oma eesmärk selgeks teha, siis on
wõimalik lööd peale äkata, siis leiame jõudusid,
kes seda tööd teewad.
Selle ideaali ülesseadmine ja tema selgitamine
&n esimine samm, mis proletariaat peab astuma,
ja teine selle järgmine oleks tema elussewiimine.
Käesolewa kirjatükiga katsume jõudumööda selle
küsimuse selgitamise juure asuda ja kutsume
kaasa kõiki seltsilisi, kellele proletariaadikunst
mitte tühi sõna pole. Seltsilised, arwustage, awaldage mõtteid, wõtke tegelikult osa tööst meie
tulewiku kunsti põllul, ärge jääge tegewuseta
pealtwaatajateks ega ootajateks, et mis sealt õige
peaks tulema. Töö ja ikka töö, wõib olla mõnikord ümber eksides, waleradaad sammudes, aga
ikka jälle kaugel loitwa ideaali poole, see on
meile oma kunsti loomine.
Algame muusikast peäle, sest et see kunstiaru
ennast kergemine analiseerida laseb ja et ta proletariaadile, iseäranis Eesti proletariaadile, teistest
kunstidest kõige rohkem tuntud on.
Nagu teada, on muusika tema looja tundmuste
awaldus elide abil. Need elid, millede abil tundmused edasi antakse, käiwad oma kindlate seaduste alla. Wiimased seisawad nii kaua kõikumata, kui muusikarewolutsiöon, teaduse peale
toetades, neid paigast ei liiguta. Nende seaduste
tundmist nimetatakse muusikateooriaks. See on,
mille peale iga muusika peab toetama, olgu ta
missuguse rahwaklassi oma tahes, sest nendest
seadustest üleastumine teeks wõimatuks tundmusi elide abil awaldada. Kuid tundmused, mida

elide looja tunneb ja teistele elide abil edasi
annab, wõiwad ainult teatud klassile täieste oma
sed olla. Siit tekkib juba wahe proletariaadi,
kui rahwaklassi muusika ja teiste klasside muusika wahel. Iseenesestgi mõista et palju tundmusi on, mis kõigile klassidele ühised on; aga et
ka palju tundmusi on, mis ühele klassile omased
ja kodused, teistele aga wõõrad ja tundmata, on
ka selge, niikaua kui meie klassidewahesid tunnistame.
Siin peame kohe alguses asja juures peatama,
mis muusikakunsti kaheks jaotab ja kummalegi
jaole oma iseäralise seisupaiga annab. See on
nimelt sõna, mis muusika vokaal- (sõna-) ehk lauluja instrumentaal- ehk pillimuusikaks lahutab.
Instrumentaalmuusika, mis, nagu see sõna juba
ise näitab, muusikariista abil edasi antakse, on
igast kütkest waba, mis sõnaga, ühendatud on-.
Tundmused, mida see muusika awaldada wõib,
on enam üliinimlikud, sest et elid ilma sõnadeta
ainult kõigile arusaadawaid tundmusi wõiwad
awaldada, nagu kurbtust, rõõmu, ihaldust. Instrumentaal-, pillimuusika looja annab lõime, millele
iga kuulaja oma koe sisse wõib kududa, selle
peale waatamata, mis klassi ta kaldub. Wälja
tuleb arwata wäikesed eraldid. kui, näituseks,
tuntud vokaalmuusika palad instrumentaalmuusika
peale wiiakse ja sõnade sisu igaühel teäda on.
Nii on siis pillimuusika oma rõhuwas enamuses
igale rahwaklassile kunstiks, ja tee, mida meie
eelkäija kodanline klass meile sel alal näidanud,
jääb ka meile käidawaks. Need eliloojad, kes
oma andega kodanlise klassi pillimuusika põllul
tööd on teinud, jääwad ka meie teele teejuhiks
seisma.
Oopis teiseks muutub pilt, kui meie sõnamuusika juure astume. Kus sõna kui kunst teisele
sõnata kunstile abiks astub, seal wõib nende
ühendus kergeste klassiliseks kunstiks muutuda,
sest et sõna siis domineerija osa mängib ja oma
sõnata abilise enesega kaasa kisub oma sihi poole.
Siin wõid juhtuda, et kunst, mida kodanlus kunstiks kutsub, meile mitte kunst olla ei wõi; ta ei
wõi olla meile kunstiks sellepärast, et ta ehk
meie ilmawaatea wõeraid tundmusi awaldab,
millest meie kui proletariaat aru ei saa, ehk jälle
tundmusi puutub, mis meile wastikud on.
Nii tuleb meil siis sönamuusikas uued teed
rajada. Meie peame kõik need vokaalmuusika
tooded kõrwale eitma, millele kodanlus oma ilmawaate pitsari peale on wajutanud. Ja neid, meile
aganaid, leidub palju. Terwed sõnamuusika osad
tulewad kas oopis kõrwale jätta, ehk kui wõimalik
nendest meie ja iseäranis meie tulewa põlwe
ilmawaatele wõeraste sõnade sisu uuendada.
Peatame pilgu lähemalt sõnamuusika üksikute
jagude peal ja katsume selgeks teha, missugused
tuleb uuendada ja mis kõrwale eita.
Wõtame esiteks rahwalaulud, millest muusikakunst oma alguse on saanud. Rahwalaulu sünnitaja on ju alati rahwas ise olnud. Ta on luule
loonud, luule mis tema ingeelust wälja on kaswanud, selle luule kohase wiisiga läbi põiminud:
ja selle rahwa ingeelu, millel niisugune kurb ja
raske minewik on kui Eesti rahwal, ei wõi meie
proletaarlisele waatele wõeras olla; ta tuletab nii
elawalt meie oma kui rahwaklassi saatust meele.
Ka edaspidi, kui meie rõhutud klassist tõeste
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wälja oleme pääsenud, kui sotsialismuseideaal
täieste, maksmas on, jääb rahwalaul kui ajaloolik
mälestus meie kunstis kalliks. Praegu aga on
rahwalaul üks osa muusikast, mis terwelt meie
kunstis aset leiab.
Astume edasi. Rahwalaulust wäljaarenenud,
anderikkal st isikutest loodud laul, nõndanimetatud
romance, kannab juba teist wärwi. Ta wõib olla
puhas kunst, kõigile rahwaklassidele arusaadaw,
nagu seda pillimuusika on, ehk sisaldab selle
klassi ilmawaadet ja kannab edasi selle klassi
tundmusi, millest tema loojad pärit oliwad ehk
mis klassi jaoks ta määratud oli. Ja mõistagi, et
meie romance muusikat terwelt oma kunsti ulka
ei wõi wõtta, et teda sõeluda tuleb, ja tubliste
sõeluda, sest et romance õitseaeg kodanlise ilma
õitseajaga ühe aja peale langeb.
Romancele järgneb kõik mitmeäälele loodud
vokaalmuusika, sealulgas ka koorilaul. Nagu
romancegi, kubiseb see muusika ideaalidest, mis
kodanliste ilmawaatele kohased; schowinismus
ja natsionalismus esimise koha peäl, siis jumalatest pühitsetud kodanline armastus naise wastu,
igatsus kodanlise wabaduse, teiste sõnadega kukru
järele jne. Siin seisab terwe wäli puhastusetööd
ees, et põhku wiljast wälja tuulata.
Selle muusika ulka käib ka kirikulaul. Meie
peame selle muusika kohta kindla seisukoha
wõtma ja otsusele tulema, et temal ta praegusel
kujul proletariaadikunsti ulgas paika ei leidu.
Ma mõistan sõna ..kirikulaulu" all muidugi suurtest meistritest loodud kiriku pilli- ja sõnamuusikat, mitte aga kirikutes teenistuse juures pruugitawaid laulusid, mis kunstilisest küljest jutu
wäärt ei ole. Nagu sotsialismuse! ja kirikul,
nende mõlemate puhtas astes, wõimata on ühes
peaajus pesitseda, nii ei wõi ka kirikulaulu ja
proletariaadikunsti wahel ühendust olla. Iga
muusikatundja ja teda armastaja sotsialistlise
ilmawaatega inimene peab tunnistama, et suurte
meistrite poolt loodud kirikulaulude wiisides palju
pärlid leidub, nagu nende teise, n.n. ilmalikugi
muusika ulgas, aga selsamal ajal peab ka tunnistama, et temal neid elisid kuulates kõiksugu teised tundmused elule ärkawad, kaugel kirikust ja
jumalatest, mitte aga need, mis kunstnik sõnade
läbi tahab äratada. Ma arwan, et kui igaühe usukütketest pääsenud inimese käest järele pärida,
mis tundmus temas ilusat kirikulauluwiisi kuulates ärkas, siis saaks suuremalt jaolt wastuse, et
nendel kirikumuusika elisid kuuldes lapsepõlw
silma ette kerkib, kuna see tundmusteilm, mis
sõnad äratada püüawad, kaugele jääb. Mis aga
see inimene kirikumuusikas tunneb, kelle kaswatuse kiriklik waim oopis puutumata on jätnud,
seda näitab tulewik. Arwama peab, et ka kirikumuusika elid tema tundmuste juure mingisugust
teed leiawad.
Jääb weel suur muusikaosa üle, mis kodanlisea tundmusteilmas peaosa mängib. Ma mõtlen
nimelt operete- ja ooperimuusikat. Operetet ja
ooperit ainult muusikakunstiks nimetada poleks
mitte õige, sest et nendes mitu kunsti on ühendatud, et ühiselt inimesetundmusi kõrgema punktini äratada. Praegu' aga jätame teised operetesse
ja ooperisse kuuluwad kunstid kõrwale ja waatame ainult muusikalist külge.
Operete- ja ooperimuusika on sõnamuusika.
Nii siis peame seda muusikat niisamuti indärna,
nagu meie juba romance'! ja üksikut ning koorilaulu indasirne. •' ' •
Nagu teada on opereternuusika puhaskodanlise
waimu töö, ja nimelt kodanluse kõige kergemate
ja tühisemate tundmuste awaldamiseks loodud,
ehk õigem öelda, kodanluse närwidekõdistamiseks.
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Et see nü on, näitab juba see asjaolu, et anderikkamad eliloojad ilmasgi sedasorti muusikaga
tegemist ei teinud ja et paremad kodanlised muusikaarmastajad selle muusika peale põlgawalt
waatawad. Ka operete tekkimise ja sündimise
ajalugu, Offenbach iga alates ja wiimase operete
kuulsusega lõpetades, näitab et sarnast puhastwerd kodanlusesoost last tulewa proletariaadikunsti sünnituste ulgas wist ei leidu ja et temal
enesel selles kunstis aset ei leidu, wähemalt sel
näol nagu ta praegu kodanluse teenistuses on.
Kas proletariaat wana kuju sisse uue inge puhub,
on kahtlew, aga paremine näitab seda tulewik.
Jääb järele ooper, mida tähtsamad kodanlised
muusikaarwustajad muusikakunsti krooniks peawad. Proletariaat peab nendega wist ühel arwamisel olema, sest et rewolutsioonilised tormid,
mis muusikaelide seadusid ja muusikatundmusi
on põrutanud ja muusikakunstile uued teed rajanud, ikka ooperist alguse saanud. Weber ja
Wagner Lääne - Euroopa . ooperis ja 01 inka ja
Mussorgski Wene omas on selged tunnistused
selleks, et rewolutsioonid muusikas oma tegewust
ikka ooperist peale on akanud.
Möödaminnes olgu tähendatud, et ka praeguses
rewolutsioonis, nagu ennegi, kunst enne poliitikalist rewolutsiooni kodanlise ilma aadete lõppu
ette tundis. Mis tähendas muidu see wisklemine
Wiimaste paarikümne aastate jooksul enne sõda
kõigi kunstide, iseäranis näite- ja maalikunsti
ilmas, see kargamine ühe ideaali pealt teise
peale, see asjata otsimine, see ilma tagajärjeta
püüe ühegi kindla põhja peale seisma jääda? Ja
ei leidunud kodanlise ilma ulgast meest, kes kunstile uued rajad oleks loonud ehk näidanud. Ja
ei wõinudgi leiduda, sest et see ilm, mis teda
sünnitama pidi, oma aated ära oli elanud, ennast
tühjaks töötanud oli, nagu tehnikakeelel räägitakse. Tuldi wiimaks meeleäraeitmisel otsusele,
et seletati, mõned kunstid olla oma iga ära elanud, nad tulla, nõndaöelda, kolikambrisse eita.
Ei oleks tarwis olnudgi sotsioloogiat abiks wõtta,
tarwis oleks ainult rahwaste kultuuraajalugu
uueste läbi lugeda ja oleks pidanud selge olema,
mida see agoonia tähendab.
Aga pöörame ooperi juure tagasi. Ooperikirjandusest näeme, et mitmed ooperid oma sisuga seda
nööri pidi liiguwad, mille otsast meie wõime
kinni äärata ja edasi sammuda. Et need ooperid
peale oma teksti ka wiisidega meie tundmusi
wõiwad ülendada, siis on nad meie repertuaaris
soowitawad külalised. Neid kõiki nimepidi üles
lugeda wenitaks tänase ülesande liiga pikkaks.
Paljud ooperid oleks meie kunsti tagawaraks
kõlblikud. Mitmed tuleks muidugi meie tee pealt
ära pühkida, nagu üleliigne kraam, mida kodanlus
sinna järele jätnud. Iga muusikaarmastaja proletaarlane peab kahjatsusega tunnistama, et paljugi
puhtaid muusikaelisid sealjuures kaduma läheb,
aga sel lõpulikul kujul, millel nad oma looja
arwamisel meie peale mõjuma peaksid, ei täida
nad tema soowi. Pean tõtt ütlema, et ma neist
tundmustest, mis elilooja awaldada püüdis, aru
saan, kuid kunstniku püüd just neid tundmusi
ülendada wiib mind niisuguste mõtete walda,
mille lõpp see on, et ma inge Iist põlastust tunnen
ja ilmsüüta muusikawiis minule wastikuks läheb.
Nii et wõimata on ainult ooperi wiisisid kuulata,
teksti peale tähelepanemist pööramata. See mis
ülemal kirikulaulu kohta öeldud, et ta meid ehk
noorepõlwemälestuste juure tagasi wiib, ei leia
siin kohta, sest et ooperis midagi tühja koha asemele panna ei ole.
Nõnda rääkides mõtlen ma ooperitest, nagu
need on GHnka „Elu tsaari eest" ja Mussorgski
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„Boris Godunow" ühest kullest, ja teisest Tshaikowski „Ewgeni Onegin", ehk jälle Lääne Euroopa ooperimuusikas kõik need Baiazzod,
Rigolettod, Don Carlosed, Hugenottid jne, mis aina
kuningate ja jumalate kummardamist ja mädanenud kodanlise moraali algusest
otsani
täis on.
Wõib olla, et need mõtted liiga isiklised on,
aga nad puudutawad meie põlwele nii wärskeid
mälestusi, et see arusaadaw peaks olema. Meie
järeltulew põlw wõib siin juba erapooletum olla
ja asja peale ajaloouurija külma pilguga waadata.
Nii siis oleksime oma arwamise järele akatuses
toonitatud küsimise esimisele poolele: mis peab
proletariaadimuusika olema, wastusega ainult
pooleni liginenud. Meie wõiksime kosta: Ta peab
olema kunst, mis proletariaadi il ma waatega ja
tema tundmusteilmaga täies kokkukõlas seisab;
peab olema rajatud nende proletariaadi enese
poolt ärawalitud muusikatükkide peale, mis kodanline ilm päranduseks jätnud.
Seda kunsti
ennast ei ole weel. Aga nende nimetatud aluste
peale ennast toetades algab ta ennast looma. —
Ja see on kõik, mis meie praegu öelda wõiksime.
Arwamised, milleks ta ennast lähemas tulewikus
muudab, mil kujul ta ennast awaldama peaks,
oleks weel liiga warased. Jääme lootma, et mitmed seltsilised oma mõtteid sel alal awaldawad
ja selle küsimuse selgituseks kaasa aitawad.
Arwame üleswõetud küsimuse esimisele poolele
wastuse leidnud olewat, siis seisab tema teine
pool meie ees: mil kombel tuleks seda kunsti
(muusikat) proletariaadile kättesaawaks teha?
Aga et meie esimise poole wastuse otsimise juures otsusele tulime, nagu poleks seda kunsti weel
olemasgi, et temal ainult alus olemas on, millest
ta kerkima peab, siis peame ka teise poole küsimust muutma: Mis tuleks teha, et proletariaati
sellele alusele wiia, mille peale toetades ta oma
kunsti wõib looma äkata ?
Nende sõnade all mõistame meie, et proletariaat,
muusikateooriat õppides ja omale soetatud muusika-ariduse põhjal üleüldiselt, oma terwes kogus,
otsusele tuleb, et see õige tee akatus on, millest
peale ta ise edasi wõib sammuda. Sest kui niisugust üleüldist arusaamist muusikast ja tema
tähtsusest terwel proletariaadil ei ole, siis wõib
juhtuda, et mõned üksikud, muusikas ise oma
teed käies, seda muusikat oma järel wiiwad ja
ta terwete rahwale niisama wõeraks jääb nagu endine kodanlusemuusika.
Selle küsimuse wastamise otsimisel pöörame
jälle oma pilgu selle allika peale, millest meie
oma kunsti aluse leidsime, s.o. kodanlise muusika
peale. Kas oli kodanline muusika kodanlistea
ulKadele kergeste kättesaadaw ja siis ka arusaa\ d a w ? Faktisid ootega silmas pidades peame
wastama: Ei. Ulkadele kättesaadaw ei olnud
muusika kodanluse juures mitte, ja sellepärast ei
wõinud ta kõigile arusaadaw olla: Suurema uiga
kodanluse juures oli muusika moodiasi, paremal
korral igapäewase elu igawuse meelelahutus, mispärast ta teda iseäranis oma tütarde juures kultiweeris. Kunst oli ta üksikutele isikutele, kes
muusikapõllule tööle asusid, andega warustatud, ja
temas tõeste kunsti tundsid olewat ja tema sellele
seisupaigaa wiisid, milles teda praegu kodanluse
juures leiame.
Proletariaati ta muidugi selle
"kunst?" juure ei lasknud, kõiksugu takistusi tee
peale ette weeretades^ mida proletariaat weel kõrwaldada ei suutnud, aga ta ei teinud muusikat
ka oma klassi ulkadele kättesaawaks.
Silmame
ainult niisugust nähtust, nagu täieline oolimatus
muusikaõpetuse wastu koolides, muusikaariduse
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erainimeste kätte uskumine, mis kodanlisea waatepunktist täieste lubamata peaks- olema, wähesed
arwud muusikaülikoolisid ehk konserwatoriumis a , nende, kõrged nõuded sisseastumise juures
jne, ja meie wõime täie õigusega öelda, et kodanlus, tahes wõi tahtmata, ise oma klassile muusikaariduse omandamise tee peale kiwa ette weeretas.
Kui me nüüd tahame proletariaadile tema muusikat kergeste kättesaadawaks teha, siis peame
meie neist wigadest kõrwale oidma, mis kodanlus meile ette näidanud.
Sellest järgneb, et muusikaaridus peab tulewases kommunistlises koolis täieste ühesugused
õigused teiste teadustega omandama. Muusikaaridusel meie tulewases kommunistlises koolis on
meie arwates wäga suur kaswatuslik tähtsus.
Seda näituste abil selgitada wenitaks tänase kirjatüki liiga pikale, sellepärast loodan selie küsimuse juure teine kord tagasi keerata.
Edasi peab wõimalikuks tegema igaühele, kes
eneses tungi tunneb muusikaariduses ja -kunstis
täieneda, maksuta seda konserwatoriumis teha
ja oma tahtmise järel eriala walida, milles ta
õppida tahab. Tuleb igaühele wõimalus anda, et
temal alati mänguriist käe pärast oleks, mille
peal wõiks õppida.
Isiklikult unistan ma järgmisest tulewasest muusikaariduse saamise wiisist. Tunneb keegi, et
koolist saadud muusika tema tungi muusika järele ei ole rahuldanud, siis walib ta, niiästi Unnas
kui maal, leiduwate konserwatooriumite ulgast
ühe, astub sinna sisse ja kuulab ilma mingisuguse
maksuta õpetust muusikateoorias ja õpib sealjuures soowitawa instrumendi peal ehk laulus _;
arjutamiseks on sealsamas prii ruumid ja prii
muusikariist tarwitada. Sealsamas on ka ruumid,
kus õpilased wilunud ja anderikaste seltsiliste
mangu ja laulu pealt wõiwad' kuulata, saal, kus
kunstnikud kontserti wõiwad anda ja kus seltskondlised kontserdid toime pannakse.
Aga see on unistus enam ehk wähem kaugemast
tulewikust.
Kuidas praegu proletariaat omale
muusika algariduse kättesaadawaks teeks, et sealt
oma teekonda oma uue muusika loomises alata?
Et muusikat mitte ainult armastada, waid teda
ka tunda ja luua wõimalik oleks, peab need tema
põhjusseadused tuntud olema, mis muusikateooriaks nimetatakse. Selleks otstarbeks tuleks proletariaadil suurematesse ehk wähematesse ringkondadesse ühineda (see wõib kas poliitikalise
klubi juures sündida ehk ametiühisuses ehk,
wiimaks, ametikoha järele), omale eriteadlast õpetajaks kutsuda, kes seda ringkonda esiteks nooditundmisega, siis armoonia- wõi kokkukõla - seadustega tutwustaks ja sealt muusikateooria juure
läheks. Sellega ühes astuks see ringkond ka kooriks kokku, milles ärawalitud proletariaadilaulude
arjutamisega seda praktikaliselt elusse wõib wiia,
mis teoorias omandatud. Nii tekiks proletariaadi ulgas laulukoorid, meeste-, naiste-ehk segakoorid, nii kuidas olud seda lubawad.
Umbes selsamal wiisil wõiks ka orkestrid elule
ärgata. Need seltsilised, kel näituseks lauluäält
ei ole, muusika wastu aga uwitust tunnewad, ehk
jälle mingisuguse mänguriista peal mängida oskawad, asutawad omakeskes orkestri, kutsuwad juha'
taja (kui teda nende eneste ulgast ei leidu), muretsewad puuduwad mänguriistad ja noodid.
Ka .klawerimänguõpetuse wõiks sel wiisil sisse
seada. Seltsilised, kel tahtmine on tema peal
mängima õppida, ostawad ehk uuriwad klaweri,
palkawad.õpetaja, kes teatud ajal üleüldise tunni
annab, siis, jägawad seltsilised oma wahel aja
ära, millal igaüks neist instrumendi peal wõiks
arjutada.
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Et neid ringkondasid tihendada, nende wahel
sidet tekitada, nendele muusikariistade ja nootide muretsemises abiks olla, neile õpetajaid ja
juhatajaid muretseda ja lõpuks juhiks olla tõeliste
proletariadimuusika ideaalide otsimises, tuleb ülemaaline ühisus luua. Et tulewane kommunistline
ühiskond rahwa muusikaariduse peale kui ühe oma
kohuste peale waatab, on teada. Muidugi leiab siis
see rahwa muusikaariduse programm täitmist,
millest ^ülemalpool kui tulewikupildist räägitud.
Aga meie peame kõik tegema, et selle programmi
täideminemist wõimalikult ligindada, peame ennast
selle wastu walmistama, et kui selle eesmärgi täidewiimise aeg käes on, meil tõeste jõudu on teda
maksma panna ja meie kõik arusaamisele oleme
tulnud, et ilma kunstita elust üks pool puudub.

M 5/6

Umbes niisugused mõtted, ma arwan, kerkisid
igaühel meist silma ette Eesti Proletkulda awamise puhul. Need mõtted, õigem öeldud, niisugused alles tumedad aimdused ja tung walguse ja
ilusa elu poole oli see, mis meid, Wene seltsiliste
eeskuju järel, ühinema kutsus. Meie tundsime ja
tunneme, et meie tööle peame akkama omale uut
kunsti looma, nagu meie omale uue ilmawaate
oleme loonud. Ja seda kunsti wõime ainult ühiselt luua, sest et ta tulewane pilt weel kaugelt
nagu läbi uduloori meile tumedalt wastu paistab,
läbi udu, mida meie ühisel jõul selgitada saame,
kuni meie ideaal meile selgelt ja iilgawalt wastu
akkab paistma.
E. A.

E e s t i m a a wäe r i n n al. — I. mail waikis sõjategewus ja soldatid
tarwitasid silmapilku puhkamiseks ja kirjanduselugemiseks.

Kostab kiunuw wile.
Wedurijuht on kohal. ^Silmad wahiwad kord ääretut kaugust, kord jälle seierid,
mis meeletuses üles-alla üppawad.
Wedur tormab. Rattad nagisewad libedail roobastel weeredes ja endi turjal
wagunia kaugusesse kandes.
Jaam kaob silmapiirilt. Üksikud ahwatlewad maastikud jooksewad silmade eest
mööda, nagu pildid kinoekraanil. Siin küljeliwajunud talutared, suitsenud seinte ja
katustega, seal jälle majade koltunud seinad, ja lossid rohelistes aedades, aga eemalt
kaugelt wahiwad wabrikute suitsenud korstnad. Seal ulguwad inimesed siia-sinna
ja otsiwad.
Kõik need kaowad silmade eest. Meele jääb ainult üleüldine saadud mõju.
Koik eadused-albtused, _ kõik iludused-koledused ühinewad ja annawad üksteisele
kätt. Asjata analiseerida neid.
Wedurijuht kiirustab, et ennemine peatuspunkti jõuda.
Wedur tormab kui wõiduajamisel. Taga weerewad wagunid üksteise järele.
Jaam. Inimesed tormawad wägunitest. Ühed wahiwad imestanult, nagu kohkudes ümber, teised seisawad mõttewajunuit, kolmandad wahiwad elendawaid roopaid
ja otsiwad kadunud jaama, kadunud maakohte, kuid neliandad ruttawad ootawale
tööle, et oma ülesandeid teostada ja kord tulewikus jälle sõitu alustada.
Juba kostab esimene ja teine kell.
p. Tuuli.
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remolutsioonile.

Särawal päikesewalgujsel,
taewaste iilyaival kõrgusel
on sinu püha ja õiglase aate sünnipaik,
sa orjuseivihkaja
ja ivabaduseihkaja.
Jumaline surwe ja sund sind esimalt elule kutsus
•inglite iilgawas peres,
kus moega sa tõmbasid kartmata käel
Kõigekõrgema Enese ivastu,
et iväärata ta ülekohtust wõimuiha
ja ivaliisema panna jäädawalt
wendiast
taeivaste troonil.
Maha sind paisati taewaste särawast telgist,
kus tallati jalgade alla ühtlus ja wendluseaade,
ja troonile asenes wägiwald kehanend kujul :
jumal —
tirann...
Alla sa tulid ja asemeks omale otsisid
orjusepõrgu pimeda põue,
kus walitses werine sund ja wiletsus piirita wali,
ja surmani kurnatud orjadeulk
käis okasristi all ohates
Kolgata needuseteed,
?niüele lõppu ei seletanud
nutuga tuhmunud silmad
iialgi, iialgi, iialgi —
eespool igawiku ääreta merd .. .

ia waimustab piirita kangelasmeelt —
see otsatult ooivas su elidelt.
Sa laulsid orjuse õudsusest
ja wäe wõi mu iveristest kütketest;
sa laulsid pimedast ohketeest
ja leinawaludesi, silmaweest,
ja põrgust, mis walitseb faeivas ja maaly
ja meeleeitlusest eluraal,
kus metsiku sunni ja surwe töö
lõi pilkase pimeda orjaöö.
Sa laulsid, ja tv ihal ivärises .keel
su kandlil wõitlusekutsetel,
su orjuseneedmise tormide all,
su wabadus-üüdel nii wägewal,
mis maru ja kõmawa kõuena
käis mürinal üle ilmamaa
ja kutsus orjasid wõitlema . . .

Sa laulsid taewaste kõrgusest
ja päikese säraivast wdlgusest;
koit kullaselt kumas su kandli keelil
ja ämarik punastas äbelikmeelil;
täis kohaivat elu käis kewade teed
ja õnnestas õiskel mäed, metsad ja weed.

Wõimsalt kõlasid keeled
ja kandsid elide lainetel
ivägewat wõitluse kutset
linnast linna
ja riigist riiki,
kuni see kohawa kajana kostis wastu
maailma wiimasest serwast:
Tahtmatall seisatas tuimuses tardunud ori
waluga wäetatud igimärjal okasteel,
kuulas kaugusest kostwaid ääli,
tundmatuid, omaseid,
orjale ülijulgeid ääli;
kuulas, ja oli kui aimaks ta ammugi kadunud õnne:
kuulas ja ääras kätega pakitsewal rinda,
kus elkiwa elide kajadel
tundusid tõusemas tormid
nii imewäärt ellad, ja õrnad,
ja ühtlasi maruselt möirgama, panewad
ammugi, ammugi angunud
ihademerd. . .

Sa laulsid kõrgetest aadetest
ja pühadest ivenäluseivaadetest;
sa laulsid aususest, õiglusest
ja ühistunde ideaalidest;
mis iial teeb inge ülewaks,
mis õhutab tundeid tugeivaks

Tahtmatalt seisatas tööori,
tundes, kuis paisus tal kokkusurutud rind
tugewal tundmata tungil,
ja igase ikke all küüruiuajunud turi,
see sirgus ja õigus,
kuni plahwatus puruks kütkestaw pais

Alla sa tulid ning algasid
taeivaste kumaiva kandli kullaseil tualgusekeelil
wihase ivõitlusemõegaga
metsikut mängu:
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ja wallale hingis rinnust
wägew wõitluseana:
Maha orjuseahelad!
Surm sundusele, surwele!
Edasi walgusele, wabadusele!
Edasi! Edasi!
Edasi 1
Särawa päikese ivalgusc,
taewaste iilgaiva kõrguse,
pimeda orjusepõrgu, sunve ja lealude
sünnilaps,
REWOLUTSIOON
—
aa orjusewihkaja
ja luabaäuseihkaja,
kes sa tõe-ja wendluseaate kaitsel
kartmatalt tõstsid wihase ivõitluseüüde
Kõigewägeivamagi wastu.; :
kes sa südidalt põlema läitsid priiusepüilde,
loitama panid lõõmaival leegil
miljonid rinnad';
kes sa kehastad aastatuhandete pikku
sügawamat leina ja kibedamat 'ivalu,
kõrgemat armu- ja õnnedeiha,
weripwnast ohwrimeelt wendluseaate altaril, kõike, mis iganes ülewal sisaldanud
inimese ing; — —•

wõitlu
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müha marana edasi
algatud
wõitluseteel,
rüüsta ja rõhu, ja xvaremeks lõhu
ajalooamba all pudenew orjuseoone ;
awita ära kõik mustus ja sõnnikusopp,
uha wmstusmerde ingest kõik rilwetisihked,
peleta pimedus põuest ja õuest;
korista kurjusekännud ja puhasta lagedaks
maapind
uuele, puhtale seemnele.
Wuj äkal tööl siis tõuseb wajunud warem il
ellades ivalguse säral
täis lahkust, ja ehi, ja' õnne —
wõiduka tööwäe
tempel.
Mühise .maruna edasi,
taewa ja põrgu suudluse sünnilaps —
Rewolutsioon!
Stiile jalgade ette kannan
•wiimase iveeringi wõitluses puretud ehist.
Oled sa annud,
oled sa wõtnud, —
kiidetud olgu su
wõitluses kõrgete aadete pärast
werega pühitsetud nimi.'
Aamen. -,..., •
Laugas TJ. S". ig.
H, Pöögelmann.

P a r t i s a a n i d e (sisesõjalaste) wäesalk, kes Eestimaa
wabastamiseks iseäranis agaralt töötab ja walgeid
timukaid alaliselt irmul oiab.
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Sinised timukad.
J. N e r a d o w'i jutustus.
Äripäewa ommik, kell on kümme.
Pikk koridor, mis fandarmiwalitsufe oone
kahte osasse jaotab, läigib nii et põrand akende
wastuelgil koridori lõpul mitte kollane ei näi
olewat, waid elesinakas, oma lakeeritud pinnal
taewast peegeldades.
Koridori kesktee on pika waidaga üle tõmulatud, mis sammusid sumbutab.
Koridori mõlemil pool on kindlad uksed, mis
arwa tööle ilmujaid, nagu wargsil wiisil käijaid,
oma liigutuste poolest tagasioidlikka, waikiwaid
inimesi endi taha lasewad. Osa nendest on
saudarmiwormis, osa „priiriides", millede alt
selgeste sõjameheline olek wälja paistab.
Kui uksed koridorist mõlemil pool olewatesse
tubadesse inimesi sisse lastes awanewad, siis
wõib näha, et kõik toad puhtkantselei laadi on,
seal on lauad, toolid, kapid paberite jaoks jne.
Igalpool walitseb põuew waikus, täpipealt
korraldatud elu, mis nagu järelproowitud kell
on käima pandud, elu täis wiiwitamata korda,
täis waljut distsipliina.
Koridoris on õõtsumas oma kindlaksmääratud
kohtadel neli suure kaswuga „wana oolsa teenri"
kogu; need on sandarmi „wahtmeistrid", tüsedad
aurahad kaelas ja karwaste nägudega.
Wahetewahel rikub waikust kas elektrikella
kõlaw ääl, wõi mitte wähema kõlaga kannustekõlin.
Koridorikaitsjad kogud tunnewad nähtawaste
clektrikellasid nende ääle, nende tooni järele, et
nad numbrilaua peale ei waatagi, mis näitab
kustkohalt eli • tuleb, waid sammuwad teadwalt
ja kindlalt tähendatud ukse poole.
Praegu kõlas kaugelt elistamine, ja minuti
aja pärast ilmus sissekäiguukse poolt sandarmipolkowniku sirge kogu nähtawal^ mis weidi
raswa kippus minema, ja laitmata kehalisest
puhtusest nagu lõhnas.
Eeskujulisest puhtaksaetud, roosakad paksuwõitu
paled, laitmata „inglismoodi" siledakskammitud
juuksed, munder ilma ainsa tolmukübemeta, läitiwad pikasääregasaapad nagu alles praegu kauplusest toodud.
Koridoris olijad sandarmid sirutasid endid
pingule.
Polkownik läks nendest mööda, nagu eluta
kujudest mööda minnakse, nagu poleks ta neid
tähelegi pannud, nagu poleks neid olemasgi.
Käies wõttis fandarmiohwitfer aeglaselt ja
ettewaatlikult walged seemisnahka kindad käest
ära.
Vahtmeister tegi ülemuselemeeldiwalt kabinetiukse laiali. Tuba oli rohkem adwokaadi wõi

kirjauiku kabineti kui sandariniülema kabineti
sarnane.
Ea kirjutuslaud, ea nahkmööbel, ea raamatukapp niisama eas köites suurte raamatutega.
Põrand oli tumealli paksu kalewiga kaetud,
millesse sammud ära kadusid.
Polkownik istus kirjutuslaua taha, waatas
pealiskaudselt paberitewirna läbi, mis laua peale
läbiwaatamiseks oli pandud, ja wajutas elektrikella salanõöbi peäle.
Ukse läwele sigines wahtmeister sedamaid
waikselt nagu maa seest wälja.
— Kas rittmeister Ledentfow siin on? küsis
polkownik, käsualuse peale pilku eitmata ja Paberid edasi sorides.
— Just nii, nende kõrgus on siin.
— Minu juure paluda.
— Kuulau!
Sandarm libises kärmeste wälja ja minuti
aja pärast ilmus kabiuetti rittmeister Ledentsotu,
kuiwetanud, niisama puhta wälimusega sandarmiohwitser nagu ta ülemusgi, meelitawate
liigutustega ja kuiwade eleallide silmadega.
Polkownik kergitas ennast istme peal, ulatas
üle laua kätt. Ohwitserid kõlistasid kannustega ja teretasid üksteist mingisuguse pingutatud wiisakusea, nagu oleks nad wastastikku
tähelepanemist ja armu püüdnud ära teeuida ja
selsamal ajal teineteist kartnud.
Pehme, painduwa liigutusega pakkus polkownik rittineistrile tugitoolis istet.
— Ma tahan, Peeter Semjonowitsh,—algas
polkownik meeldiwa baritoniäälega, — tema ja
omme teile tööd anda, mis niiöelda teie õtsekoheste kohuste alla ei käi.
Peeter Semjonowitsh laskis sõnakuulelikult pea
weidi wiltu wajuda.
„Mina annan ennast,' nagu näed, sinu meelewalla alla, käsi, ja mina täidan käsku", näis
ta alandlik feisand lausuwat.
— Asi seisab selles, jätkas ülem, et täna
sõitis sisse meie uus kaasteenija Arkaadi Iwanowitsh Worõnkow, tal on mõjuwad soowitused ja teda kaitseb meie juhataja... Saate
aru?...
Polkownik waatas tähendusrikkalt abilisele otsa,
ja see wastas oma terawate silmade õige „arusaaja" pilguga.
— Worõnkow, algas polkownik uueste, astus wast ratsawäepolgust wälja ja meie asjus
on ta sellepärast, nagu te isegi wõite otsustada, alles uus ja täitsa wilumata inimene.
Waadake, missuguste põhjuste mõjul ma teid
teie otsekohestest ülesannetest eemale tahan wiia
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ja meie uut kaastöölist teie ooleks anda. Teda
on waja meie asjaga tutwustada, aga teisestküljest peame ka meie temaga täitsa tutwaks
saama... Teiste sõnadega, ma loodan teie
mõistuse ja wilumuse peäle, ja meie saame
peagi teäda, missorti inimesega meil tegemist
on. Kas ta meie usalduse wääriline on, kas
ta meie ja meie tegewuse järele salaja ei
walwa. Ühesõnaga, teda on waja kõigekülgselt „tiibi uurida". Ta ou noor ja sellepärast
on temast kergem aru saada. Minu nõuaune —
käige temaga lihtpärase sõbrusega ümber, püüdke
teda südamesõbrusele awateleda, aga see läheb
lõige paremine wiinaklaasi juures ja naisterahwaste seltsis korda. Meelitage teda kaardimängu ja waatame siis ta ülespidamist.
— Kõik saab täidetud, Paawel Iljitsh, wastas Ledeutfow pehmelt.
— Mina loodan muidugi mõista teie peale
täieste, parandas Paawel Iljitsh, — \a jätan
teile täieliku wabaduse talitada. Tehke nii nagu
te kohasema leiate olewat, kui me aga ülesseatud
sihile jõuame.
— Püüan ja loodan, et ma mitte laitust
ära ei teeni, ütles Ledentsow üles tõustes,
sest ta sai aru, et jutuajamine on lõpetatud.
Ta läks ülema kabinetist wälja ja pööras
oma tuppa tagasi.
Peeter Semjouowitshi korraldada oli juhatuses kõige raskem osa: tema ajas asju ageniidega, järeluurijatega, prowokaatoritega, nuuskuritega, kelle käest ta „materjali" wastu wõttis,
pärast selle materjali „wälja töötas" ja talle
säherduse kuju andis, mis makswa riigikorra
kaitsjatele tarwis oli.
See oli tUlurikas töö, sest suurem osa „kaastöölistest" andis oma falakaebtused „tooresainetena" edasi, sest salapolitseis töötajate ulgas oli
palju arimata isikuid, kes pea täitsa kirjaoskamatad olid.
Ledentsow pidi ülesandjate segastest ja rohketest awaldusast tarwiliste ja tähtsate teadete
tõeterad wälja õngitsema.
Aga peäle selle „kirjanduslife" töö pidi tema
seda inimesteulka korraldama, mis kaitsepolitsei
teenistuses oli.
See ei nõudnud mitte enam ainult terawat
tähelpanemisewõimet, oskust inimesi juhtida, waid
ka inimeste tundmist ja nende ingeelust arusaamist.
Peeter Semjouowitshi peeti isegi ta ametiwendade seas, kes ka mitte ärda südamega inimeste sekka ei kuulunud, kõwaks nagu tulekiwi.
Ta oli alastamata kaastööliste wastu, pigistas
neid kuni üdini wälja ja mässis neid nii peenelt
wõrku, et falapolitseikaastöölifed endid nagu
orjad tundsid olewat selle pealtnäha pehme ja
iseäralikult wiisaka inimese käes.
Ka polkownik teadis wägaast!, kelle katte ta
uue ametiwenna, Woronköwi, „ümbertöötamiseks"
usaldas.
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„Peeter Semjonowitsh iilib sellele asjatund-mata isikule nii lahedale, et ta ennast kohe
awaldab". . . arutas Paawel Iljitsh muigades
iseeneses, kui ta abiline oli ära läinud.
Sandarmid ei walwanud mitte ainult wabamõtlejate ja neile kahjulikkude inimeste järele,
waid nende amet kohustas neid kui äraandjaid,
niisama oolsalt teineteise järele walwama.
Kui nende ringkonda uus isik ilmus, ei aimanndgi tema, et ametiwennad iga sammu peäl
ta järele walwawad, ja et kõik selle salajase
silmaspidamise niidid ülema käes on.
Seesama wastastikune walwus ja silmaspidamine oli kõigi teenijate ja kaastööliste keskel tarwitusel.
Iga sammu peäl tuli ette, et kaks agenti, ke&
wäga sõbralikus wahekordas olid, Peeter Semjonowitshile teineteise peale snlakaebtusi kandsid,
kuna kummalgi sellest aimu ei olnud, et teine ta
järele walwab, ja ise seda teist terawalt silmas
pidas.
Ledentsow oli temale antud ülesandega osalt
wäga rahul.
— Wähemalt paar päewa pole mul tarwis
kõigi nende lurjustega tegemist teha, arutas
Peeter Semjonowitsh iseeneses, niisugust wähemeelitawat nime andes oma„kaastöölistele", keda
tema õieti ütelda, kui kahtlemata tark ja arenenud inimene, terwest ingest põlgas, kuigi ta
nimetatud „lurjustega" kokku puutudes alali
laitmata korralik ja isegi lõbusa kaasakiskuwusega oli.
— Ea on niisuguse armsa inimesega tegemist
teha! arwustasid Ledentsowi ta kaastöölised".
Ainult piirita oskus enese üle walitseda, näitlemiseand tagandas Peeter Semjonowitshile teed
oma kaasteenijate pooleoidmife wõitmiseks, kuna
ta tegelikult igaweste ja alati ' waletas nii
näoilmega, silmadega, naeratusega ja kõlarikka
ääle meeldiwa rõhutusega.
— Näkineiu! naeris polkownik sagedaste, kui
waimustatud arwamised Ledentsowi kohta tema
kõrwu ulatasid.
Kõiki ta ahwateles, aga enesel olid raudsed
närwid, kiwine süda ja jääselge mõistus. Ka
ta nimi — Ledentsow (sõnast Jie,a; — jää) —
näis kõige selle kohane olewat. Nagu mees,
nõnda ka nimi.
Oma tuppa jõudes akkas Peeter Semjonowitsh kaastöölisi wastu wõtma, kuulas wäga
tähelsiauelikult nende jutustamist peält, kirjutas
falakaebtused üles, juhtis nende järelwalwuse ja
tähelepanemise teed, andis ülesandeid, käskusid,
ühesõnaga, juhtis salapolitsei mehanismust, ise
aga ootas põnewusega Woronköwi ilmumist, keda
ta „sarwist" kinni pidi aarama.
— Temaga tuleb ümber ajada, purjutada, aga
seda parem, saan natukene meelt lahutada ja
puhata.
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Ledentsow mõtles juba kaastööliste wastuwõtmist lõpetada, kui sandarm teada andis:
— Nraallane...
— Palu sisse astuda! wastas Peeter Semjonowitsch loiult.
Muidugi mõista oli „Uraallane" ainult kaastöölise warjunimi; töö juures olid neil kõigil
wäljamõeldud nimed, perekonnanimesid koguni
ei tarwitatud, need olid ainuüksi sellele isikule
teäda, kelle Walitsuse alla nad käisid.
„Uraallane" astus sisse; ta oli kidur ja kurnatud ametnik, kes mingisuguses walitsuskonnas
teenis.
Ledentsow wõttis ta iseäralise soojusega wastu,
andis talle tugitoolis istet ja wõõrastas paberossiga.
— Mis uudist on, mu kallis? pööras fandarm eldelt „Uraallase" poole.
See waatas silmipilgutades küsijale õtsa ja
akkas järsku waikselt nutma, nagu lasis, laskis
pea põlwede peale ja warjas kätega nägu.
Ledentsow litsus uuled silmapilguks karmilt
kokku, wõitis aga sedamaid walitsemise enese üle
tagasi, walas wett klaasi ja sundis „järelkuulajat" seda ära jooma.
— Rahustage ennast, jutustage, mis teid mi
äritab? küsis Peeter Semjonowitsh kõige südamlikuma äälega.
— M a . . . ma... teie mäletate, kuidas ma
teie juures „tööle" akkasin, — lausus „Uraallane" nuuksudes.
— Mäletan, wastas Ledentsow lihtsalt.
Ta mäletas tõeste wägaästi, kuidas see tahtejõuta, saatuse ja teiste inimeste' poolt aawatud
inimene tema juure ilmus ja oma kaastööd pakkus. Ta oli nõuks wõtnud paari ametiwenda,
kelle pärast ta ametiasjus oli kannatada saanud,
„sisse wedada". Kättetasumise wilets, abitu
tung tõukas selle armetu inimese äraandmiseteele.
Ta ametiwennad olid liig „wabalt" arwamisi
awaldanud wõimukandjate" kohta, ja sellest oli
küllalt: äraandja ajudes tärkas mõte seda tühist
lobamist kasutada ja neid inimesi ära anda, kes
tal tee peäl ees olid.
Ta akkas ametnikkude meeleolu „walgustama",
„wedas sisse" üliõpilase, kes ta enese korteris
elas ja keda ta oma naisega lubamata wahekorras arwas olewat.
See oli armetu, wäiklane loomus, keda niisama wäiklane kättemaksmine suutis rahustada.
Kõike seda mäletas Ledentsow ästi; ta warjas salaja seda peaaegu kehalist tülgastust, mrs
seda alatut inimest nähes tekkis, ta „näitles"
edasi ja küsis osawõtlikult:
>
— Noh, jätke, jätke, sõber! Mis te weel tahtsite ütelda?
— M a . . . ma ei wõi! Aga... kogeles „Uraallane" pisaraid walades.
— Mis ei wõi?
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— Ei wõi enam „tootada", ei wõi enam
juudaseks olla, ei wõi inimeste peale salakaebtusi kanda, neid ära anda! tuli prowokaatori
suust kirgliselt kuuldawale.
— Ja siis, — kiirustas Peeter Semjonowitsh
teda kalgilt taga.
— Noh, waadake, sellepärast tulingi ära
ütlema, jäädawalt lahti ütlema sellest rahast, mis
te mulle äraandmise eest annate, tulin lahti
ütlema sellest äraandmisest üleüldse!
Ta lõpetas, äritus tahtis tal inge kinni matta.
— Kas olete seda kindlalt otsustanud? küsis
Ledentsow sõnu kuiwalt rõhutades.
— Jah . . . otsustasin . . . kindlalt!
Peeter Semjonowitsh akkas selle peale järsku
naerma.
Nagu külm puhang tungis see kuiw, pilkaw
naer „Uraallase" südamesse.
— Te arwate, et äraandmiseahelatest wabanemine niisama kerge asi on kui sinna sisse
minemine? J a ? küsis Peeter Semjonowitsh
mõrudalt.
— Kas ma ei wõi, kas mul pole õigust
lahti ütelda? küsis kaastööline kohmetades.
— Jah, teie ei wõi, teil pole õigust lahti
ütelda!
Ledentsow: aäles tuli ähwardus kuuldawale.
— Mispärast ometi?.. . küsis äraandja peaaegu meeleäraeitlikult.
— Lihtsalt sellepärast, et teil ka meie saladused teada on, aga meie ei luba neid ilma
ette kanda!
— Aga ma wannun teile, et ma kunagi mitte
kellelegi . . .
— Aitab juba, takistas teda sandarm põlgawalt. — Meie oleme sarnaseid wandeid küllalt
kuulnud ja ei usu neid. Niisama nagu te oma
kõige lähemate tuttawate wastu, oma ametiwendade wastu äraandjaks muutusite, wõite te
ka meid ära anda.
— Wannun teile . . .
— Jätke kõik mandumine, ütles Ledentsow
järsult wahele, — kordan weel korö, et me
mingisugust wannet ei usu ja teid kaastööst
wabastada ei wõi!
— Aga mina ei taha, ma ei ilmu enam ja
feega on asjal lõpp peäl! üüdis „Uraallane"
kindlalt.
— Meil on kõik abinõud käepärast, et teid
sundida alla andma, ütles sandarm külmalt
wahele.
Talle oli wastik selle wiletsa olewuse püiiO'
oma tahtmist, oma armetut protesti läbi wiia,
ja ta eitis kõik üleliigse wiisakuse kõrwale.
—• Millega wõite te mind sundida seda teha,,
mis ma teha ei taha?
— Wõin teile ainult niipalju öelda. . .
— Ütelge, ütelge I
— Kõigepealt kaotate te wiibimata oma teenistuse, pealeselle saawad seda teäda kõik ini-
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mesed, keda te ära olete annud ja ka need, keda
te weel ära annud pole, teie omaksed, sugulased
ja tuttawad) nad saawad teäda, et te ämandja
olete, et te raha eest ja wabatahtliselt iuimesi
olete müünud. Te peate isegi aru saama, et
säherduse kuulsusega te omale waewalt teenistust
leiate ja teid ähwardab waesus, austuse kaotus,
nälg... Teie naine jätaks teid maha, teie lapsed
pööraksid teile selja... Nüüd saate aru, et meil
on abinõud käepärast, millega me teid wõime
sundida.
Pärani lahtiste silmadega waatas „Uraallane"
vnlll timukale õtsa, libises siis kähku tugitoolist
maha, langes põlwili ja sirutas wärisewad käed
sandarmi poole wälja.
„Alastage mu peäle, ma palun teid, alustage,
— kogeles ta läbi pisarate, — eitke armu mu
peale, ka teil on perekond, tuletage seda meele
ja andke armu, wabastage mind!
— M a ei wõi, mul pole mingit õigust, see
ei olene mitte minust! M a olen ise kohuse ja
oma ameti köidikutes! ütles Ledentsow tehtud
kaastundmusega, kellele terwe see juhtumine juba
tüütawaks muutus ja wastikuks läks.
Asjata palus „Uraallane" sandarmi. Ta
peäle ei mõjunud misgi asi.
Äraandja tõusis kindla ilmega üles.
— Aga surra on mul õigus? küsis ta Ledentsowi käest wäljakutsuwalt.
See muigas ainult pilkawalt.
— Kodaniku seisukohalt olete te surnukeha, ja
keegi ei takista teid kehaliselt suremast, wastas
Peeter Semjonowitsh weidi äritatult.
— Tänan teid lahke luba eest, sõnas „Uraallane" selgelt, pööras ümber ja läheues uksele.
— Pidage meeles, üüdis Ledentsow talle
tagant järele, et ma teid kohustan iga nädal
laupäiwiti tarwisminewaid teateid tooma, wastasel korral. . .
Sandarm ei saanud lõpetada ja taganes irmunult.
Ootaniata kostis pauk, ja selle järel langes
^Nraallane" kükakils wajudes põrandale maha,
tuhu ta küljeli lamama jäi.
Silmapilk ilmusid Ledentsowi kabinetti san,darmid, aga nähes, et „ülemus" elus ja puutumata on, toibusid uad kohe ehmatusest.
„Uraallane" kiskus ennast põrandal kokku ja
Äõmmutas surmaeelsetes krampides.
— Wiige wälja! käsutas Peeter Semjonowitsh
'külmalt ja rahulikult.
Wahtmeistrid aarasid kannelt ja osawalt alles
weel wänsewast kehast kinni ja toimetasid ta
kabinetist wälja.
Ledentsow tõmbas kulmud põlgawalt kortsu
ja läks sedamaid Paawel Iljitshile aru andma.
Wiimane kuulas aruannet ükskõikselt pealt ja
lõi käega.
— See on meile piinlik, aga ta polnud wist
.kuigi tähtis töötegija?
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— Alba wõitu oli teine, kinnitas Ledentsow.
— Noh, siis pole meil tarwis ta järel nutta,
ütles polkowuik uaerdes, nagu poleks inimene
furuud, waid ainult tuletikk ära põlenud.
J a tõepoolest oli „Uraallane" salapolitseis
ainult „tuletikk", ja teda ei innatud siin rohkem
kui ärapõlenud tikku.
Ledeutsow tahtis juba ülema juurest ära minna,
aga seal tuli wahtmeister ja teatas, et Woroukow soowib polkowuikut naha.
— Paluge sisse! käsutas fandarmiohwitser
lühidalt ja waatas tähendusrikkalt oma abilisele

otsa.
— Asuge aä\a juure, näis fee waade ütelda
tahtwat.
Kabinetti astus usariohwitser.
Polkownik läks talle kaks-kolm sammu wastu.
Woroukow oli ilus, peenikene ja nähtawaste
wägaästi kaswatatud, nii et ta kohe polkowniku
peale ead mõju awaldas.
Ainult Ledentsow wälwas uue ametiwenna
järele külma ja waewalt märgatawa uudisimuga.
Z^oronkow wõttis temale pakutud tugitoolis
wabalt istet, aga paberossi ei tahtnud. Ledentsow
wõttis selle nähtuse arwesse.
— Tagasioidlik, otsustas tähelpanija. Saab
näha, kui fee kõigis asjus nii o n . . .
Woronkow näitas dokumendid ja soowituskirjad ette, mis polkownik ruttu, aga tähelepaneliknlt läbi waatas.
— Mul on wäga, wäga ea meel, et teie mu
ametiwend olete, — siis surus ta tugewaste
Woronkowi kätt ja esiteles teda oma abilisele.
Peeter Semjonowitsh Ledentsow, teie ametiwend
ja teie ajutine instruktor tutwustab teid uue
tegewuse peensustega.
Tähtsuseta jutuajamine algas, aga mitte ainustgi
sõnagi ei lasknud walwel olew Ledentsow sellest
tähelpanematalt mööda.
Ta ajas tähelepandud peensused nagu pärlid
niiti ritta.
Kindel ja korralik noormees, aga pole wiga,
külap koduneb.
Polkowniku seletustest teadis ta juba, et Woronkow polgust wälja astus, sest tal puudus
warandus, et kallis polgus „aufalt" elada. Ledentfow teadis juba, et uus ametiwend armastab
kaarta, naisterahwaid, uhket elu. Sellest oli
küllalt, et kawa kokku seada, kuidas tagasioidlitku
Woronkowi ennast awaldama awateleda.
Polkownik pani uutele ametiwendadele ette
jaoskonna tegewusega" tutwuneda.
Ja Ledentsow laks Woronkowiga oma kabinetti.
— See, mis ma teile tahan ütelda, on teile
wast juba osalt tuttaw, algas Ledentsow, kui
nad mõnusates tugitoolides aset olid wõtnud, —
aga instruktorikohusid täites pean ma teid niiöelda meie „asja" algmõistetega tutwustama.
Meie siht on makswat korda alal oida, ja selleks
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kasutame sõna tõsises mõttes kõik wõimalused
ära, et aga sihile jõuda. Meie walwame salaja
ja awalikult oma wastaste järele, takistame nende
tegewust ja plaanisid. Iärelwalwamiseks tarwitame meie nii awalikka järeluurijaid kui ka
salakaastöölisi, inimeste seast, kes tasu eest meile
kõike teatawad, mis meid uwitab. Need isikud
tõutawad, uiiöelda, nluuseas, kuna mõned nendest
kindlatel ja kõikumata kohtadel asuwad. Wõin
julgeste öelda, et meil igas feltskonnaklassis
salakaastöölisi on, alates töölisest ja lõppedes
kindralitega, professoridega ja tähtsate kirjanikkudega. Salakaastööliste ligimeelitamiseks peame
kõiki' abinõusid kättesaadawateks ja lubatawateks;
tarwitame ähwardamisi, wäljapressimist, wägiwalda, meelitame oma nõusse, tarwitame kasutoowat awatelemist, mõjume ingeelu peale jne.
Koik meie kaastöölised kannawad üüdnimesid, ja
meie snnnime neid üksteise järele walwama, et
ennast äraandmise ja truudus,:murdmise wasta
kindlustada. Kokkusaamine nendega sünnib osalt
siin, selles kabinetis, suuremalt osalt aga meie
salakorterites, meie kantseleitööliste juures, teenijate ia teiste salakaastööliste juures. Muidugi mõista tarwitame meie kõige suuremal
mõõdul politsei kaasabi, kes meile walwufe all
olewate isikute kohta ulk teateid muretseb nende
isiku üle, wälimuse üle, elukoha ja teiste sarnaste
andmete üle.
Meie organisatsioon on päratu
suur, ja kordan weel üks kord, et „nieie omasid"
kõigis seltskonnaklasstdes, kõigis elukutsetes on
olemas; ütlen näituseks, et meil isegi oma woorimehed, oma autojuhid on, kelle eest meie kõik
kulud nende ametiasjus kanname, ja nemad teeniwad meid nii sõna kui teoga. Meil on ka
oma kojamehed ja kelnerid, kes meid teenides
kõiki ära annawad kes wõimude wastu töötawad. Et teie olete otsustanud endid meie tegewusele pühendada, siis pean ma muidugi oma
kohuseks teile ütelda, et meie asjaajamises, meie
teguwiisas pole maab kõhklemisel, ülearusel tundelikkusel, ausameelsusel. Meie töö nõuab kindlust, waljust, alastamatust. Wast. alles laskis
ennast siinsamas, selles kabinetis, kaastöötaja
maha, kes meie juures töötamisest lahti tahtis
ütelda, kellele aga seda ei lubatud. Ütlen otsekoheselt, et minus see juhtumine ainult wastikufetunnet äratas, aga kaugeltgi mitte kaastundmust, nõuab ju meie elukutse kindlat kalki
olekut. Sandarmiohwitseri paremad omadused
on: warjatud olek, oskus täielikult enese üle
walitseda, tähelepanemisewõime, külmawerelikkus,
nõuleidmine kitsikuses, külmus, niis tingimata
ästikaswatatud olekuga käsikäes peab käima,
mis wõimalust annab alati „ osa" etendada, alati
näokatet kanda.
— Ühesõnaga, ütles Woronkow peenelt naeratades wahele, peab jesuiit olema.
t — Teil on õigus, — kinnitas Ledentsow.
Ütelge, kuhu te elama asusite?

27

— Olen praegu wõõrastemajas.
— See läheb korda, seni kui teie sõjawäemundrit kannate, aga asi muutub alwaks, kui
te sandarmiwormi selga panete, aga te wõite
tarbekorral ka priiriideid kanda.
— Kui asi nii on, siis otsin omale erakorteri.
— Kui te lubate, siis soowitan teile korteri
tuttawas, wäga armsas, intelligentlises, aga
meie organisatsioonist weidi osawõtwas pere.konnas, ja sellepärast wõite ennast seal waba ja
koduse tunda.
— Tarwitan eameelega teie soowitust ja
tänan oolitsemise eest.
— Esimine õngeakkamine, mõtles Ledentsow. Seal on kõik „omainimesed" ja nad
walwawad suurepäraliselt sinu järele, mu sõbrakene.
Sandarm astus sisse ja pam sissetulnud
kirjade paki lauale.
Woronkow waatas selle peäle weidi uudisimulikult.
Peeter Semjonowitsh pani ta pilku tähele
ja tutwustas kohe uut ametiwenda jaoskonna
ühe salaaruga.
— See kirjawahetus on meie peapostiasutuse
juures olewast mustastkabinetist. Kõigi tähtsate
tegelaste kirjad — isegi kubernerid ei jää sellest
wälja — tehakse nägemata wiisil lahti, waadatakse läbi, mõnedest wõetakse ärakirjad wõi
päewapiltlised üleswõtted, aga tähtsad kirjad
peetakse, kui wõimalik, kinni. Meie rutwustame
endid nende sisuga ja talitame soowitawalt ja
kasutoowalt.,
— Mina saatsin täna kaks kirja ära, tähendas
Woronkow naeratades.
Peeter Semjonowitsh wastas peene naeratusega, waatas kirjadepaki ruttu läbi, wõttis sellest
kaks kirja wälja ja näitas neid imestanud ametiwennale.
— Teie omad? küsis ta.
— Minu, wastas Woronkow weidi segaseks
minnes.
— Nüüd te näete, kuidas meie • organisatsioon föittab.
Mustaskabinetis teatakse juba
teie ametissenimetamisest, ja läbiwaatajad õngitfesid teie kirjad wälja.
— Aga kuidas? Kuidas said nad aru, et
need minu kirjad on? imestas endine^ ufar
kohkudes.
— Te ei faa aru? Ühe peal on ju teie perekonnanimi üles tähendatud; nähtawaste kirjutate wanematele.
— Aga teine kiri?
— Seesama käekiri, seesama kallis „ifeäralik"
inglisümbrik... See on kõik wäga lihtne. Aga
nüüd lubage teile teie kirjad tagasi anda läbi
lugemata."
Aga Ledentsow waletas, et ta kirjad „läbi
lugemata" tagasi annab, sest mustaskabinetis
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olid nad lahti tehtud ja neudest olid ärakirjad
juba wõetud.
Peeter Semjouowitshi ettepanekul mindi kõige
paremasse restoraani lõunat sööma, agaLedentsow pani enesele juba siinsamas, jaoskonnas,
priiriided selga.
— Ma ei taha, et teie peäle minu pärast
tähelepanemist pööratakse, seletas ta Woronkowile, kes uudisimuga „riieteruumi" waatles,
kus kõige mitmesugusemad ülikonnad, wormiriided rippusid, ja kus isegi parukad ja krimeerimiseabinõud ei puudunud.
— Meil tuleb wahel oma wälimust muuta,
seletas Ledentsow, — iseäralikult tähtsatel juhtumistel muidugi. Tarbekorral krimeerime endid
ja paneme teised riided selga. Te saate aru, et
mõnikord isegi elu kaalu peäle tuleb panna, on
ju meil wahwad ja ülijulged wastased. Minu
eelkäija tapeti rewolutsioonilise partei komitee
wangistamisel ära.
Ledentsow kääris waruka üles ja näitas
armi.
— Selle sain pussioobina salalorteri läbiotsimise juures. Meie elukutse nõuab suurt
wahwust, sest ädaoht waritseb meid alati nurgatagant, ja meie waritseme alati teda.
Ledentsow pani teised riided selga ja wiis
uue sandarmi „iseäralikku" tuppa, kus aknaid
polnud ja mis ainult elektri abil walgustaa,
kuna uksed ja seinad wiltkalewiga üle olid
tõmmatud.
Ledentsow tegi kapi lahti ja näitas tangisid,
pressimiferiistapuid.
— Need on kõik abinõud, mis selleks tarwitusele wõetakse, et „sõnaahtraid" kõnelema sundida.
— Piinamisega ülekuulamine?! üüdis Woronkow.
— J a , kostis Peeter Semjonowitsh külmawereliselt. Tuleb ka seda tarwitada. Aga seinad
ja uksed on sellepärast ära wooderdatud, et siit
mitte ädakisa ega oigamist kuulda ei oleks. . .
— Zuktah keskaega meele, ütles Woronkow
nagu kogemata.
Iärelwalwaja naeratas mõistatuslifelt.
— See on kõik tühi asi sellega wõrreldes,
mis Peeter-Pauli kindluses on. Seal on alal
piinakambrid, mis aga praeguse aja tehnika kõige
Wiimaste täienduste järele sisse on seatud., Seal
on abinõud olemas, kuidas inimest ära surmata,
ilma et ta keha peäl mingisugust wägiwaldse
surma jälge järele jääks.
Ledentsow pani tähele, et ta pealtkuulajast ja
õpilasest nagu kerge wärin läbi käis, ja kiirustas
et teda osakonnast ära wiia.
Auto kihutas nendega kiirelt uhkesse restoraani, kus nad kahe meeliwangistawa naiste-
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rahwaga kokku said, keda Ledentsow salaja wälja
oli kutsunud, ise aga näitas wälja nagu oleks
kokkusaamine taieste juhusline.
Üksikus mõnusas kabinetis algas purjutamine,
mille wältusel Ledentsowi ootused täide läksid.
Woronkow näitas oma õiget wärwi, ja wilunud sandarmile sai päewaselgeks, et uus ametiwend elulõbude eest nii südametunnistuse kui
ka autundmuse ära on müünud.
Alles öösel lahkusid uued „sõbrad", kellest üks
lihtsameeleliselt, aga teine kawaluse pärast oli
jõudnud „sinaks" saada.
Woronkow sattus nimetatud naisterahwa kindlatesse kätesse, kes salapolitfeijaoskonna kaastööline oli ja kes järgmisel ommikul kohe pikalt ja
laialt Ledentsowile sellest teäda andis, mis Woronkow oli rääkinud.
Iärelwalwaja läks teadaandmisega polkowniku
juure.
— Noh, kuidas on lugu meie uue seltsimehega?
päris Paawel Iljitsh.
— Kuljus, wastas Ledentsow põlgawalt ja
lühildaselt.
— Kas ta meile kahjuta on, kas ta meid
oma ülemale üles ei lähe andma?
— Ta annab iseennast üles, kui selleläbi wõimaluse saab laialt elada.
— Ohoh? Kena anekene!
— Meie ei pea teda sugugi oma saladustega
tutwustama.
— Selle eest muretsege juba teie, Peeter
Semjonowitsh.
— Panen tähele... Aga ma arwan, et nieil
tarwis oleks temast lahti saada.
— Aga mil kombel? l
— Wõib talle ülesandeks teha kusagil rewolutsioonilises parteis töötada...

— Ja...
— J a meie peame muidugi püüdma, et ta
sisse kukuks . . . Meie anname ta siis neile
üles, ja külap need ise juba temaga walmis
saawad.
— Tapawad ära, kinnitas polkownik rahulikult.
— Tapawad muidugi, ja fee on meile parem.
Ta lobab palju, pole ustaw. Wõib meid kõiki
ära anda...
— Niisugusel juhtumisel katsuge, et ta wõimalikult rutemine ära koristatakse.
— Saab täide wiidud! ütles Ledentsow kannutseid kõlksutades.
Sinised timukad lahkusid teineteisest, iseoma
ametiwenda niisama kerge südamega surmale
määrates nagu nad neid inimesi surma saatsid
ja tapsid, kes nendega rahwa wabaduse ja õnne
eest wõitlesid.
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^Rahwas ei ole küps".
Kui rahwale seda anda ei taheta, mis talle
tarwis, öeldakse arilikult:
„Wara weel... Rahwas ei ole küllalt küps."
Nüüd ka kõneldakse, käratsetakse ja kirjutatakse
inõnelvool sellest palju, et rahwas ei olewat selle ja
selle jaoks küllalt küps, et rahwas Pole weel selleni
•ja selleni kaswanud.
Kuid see pole uudis. See algas juba viibliaegadel ja wõib ollagi weel Palju waremalt.
Kui Mooses waarao juure läks ja talle ette
pani Iisraeli rahwast orjusest wabastada, ei leidnud
ta Egiptuse Walitsuse juures sugugi käredat wastuseismist.

^Muidugi," wastas waarao, „see pole igatahes
kultuuralik. Orjus on alatu keskaja jäänus... Ja
inimene polo mitte orjuse jaoks sündinud, waid
wabaduse jaoks... Aga ... ons Iisraeli rahwas
wabaduse jaoks ka küllalt küps? Kas ei tarwita
ta wast wabadust enese kahjuks kurjaste! Teie pole
minu arwamisega nõus?"
Mooses polnud nõus. Ning waarao tegi ettepaneku:
„Kui soowite, Paneme järeleküsimise toime?
Egiptus on ju oma tarkade ja õpetlaste poolest kuulus. Ma kutsun need targad kokku, kes teile linnitawad, et poolküpsenud rahwale wabadust täiel
mõõdul mitte ei wõi anda."
Mooses oli üsna lihtne, õpetamata inimene.
Tõsi küll, ta ajas sagedaste isegi jumalaga juttu,
aga nende jutuajamine puudutas arilikult praktikalist, aga mitte teoorialist küsimusi.
Jumal andis talle wäga lühikesed, selged ja otsustawad juhtnöörid:
„Mine ütle Iisraelile seda ja seda."
„Mine waarao juure ja kuuluta nõnda..."
Ja Mooses teadis, et Egiptuse tarkadega waieldes
waewalt wõttiaks wõib saada.
„Ia kas maksabgi jännata?" mõtles Mooses
„l'lks arutus lõpeb, algab teine, kolmas, rahwas aga
mädaneb selle aja jooksul orjuses. Katsume ilma
arupidamiseta läbi ajada. Esite eidame teiste kasuks
töötamise — küllap siis juba isegi küpseks saame..."
JEksinnd
Just nagu närbunud, koltunud lehed,
uitawad raismaal me eksinud mehed.
Silmades asub neil tumenend läila
pime on alles neil wõõrsil iveel haik!
Üles on kasivand nad orjusetalus
kannatand jnitsa all ägedas ivalus.

Nõnda tegigi Mooses. Nagu piiblilugudest tuttaw,
oli Moosese taktika ästi mõjuw, mõjuw ja ajakohane.
„Walmimata, küpsemata rahwast" rääkisid alati
kõigi ilmamaade wõimuwalitsejad, aga iseäranis
ohtralt rõhutati selle peäle Wenemaal.
Kõige sagedamalt rääkisid Romanowid „rahwaküpsematusest".

Lagari õpilane Aleksander I tahtis wäga rahwale
konstitutsiooni anda, aga ...
Aga fee üpris ea monarh, kes ühtgi inimest,
peale oma lihase isa, ära polnud tapnud, ei wõinud
rahwale konstitutsiooni anda.
„Pole rahwas weel küpsenud," kurtis ta, „kui
kahju, et ei ole weel küps."
Aleksander li leidis niisamuti, et rahwas polla
weel küps.
„Ei ole küps!" karjus ka werine Nikolai II.
Seal tuli aga rewolutsioon ja pühkis werise
Nikolai II. Ja tema järeltulejad Kerenskid ja tema
kaaswennad karjusid jälle:
„Rahwas pole küps!"
Kuid järsku wõttis küpsemata rahwas kätte ja
tegi oktoobrikuurewolutsiooni läbi ja kuulutas enda
sotsialistlisele rewolutstoonile küpseks.
Nüüd aga kardawad need kes enne ka innus
pahempoolseteks muutusid, innuga Egiptuse ja Wene
waaraode sõnu:
„Pole rahwas weel küps... Kuidas wõib maasotsialiseerimist ja muud niisugust.. . Rahwas
pole selleni weel walminud. Oodake weel jumalapärast! Andke talle aega küpseda."
Auwäärilised, teie teate muidugi, mis on tomaat
wõi pomidor! Teate muidugi. Teie teate wist ka
seda, et neid selleks, et nad mädanema ei läheks,
rohelistena ära korjatakse. Siis pannakse neid
päikese kätte, ning päikese elustawate kiirte all muutuwad nad küpseks, punaseks ja mahlaseks.
Nii on lugu ka rahwastega. Selleks, et nad ära
ei mädaneks, on tarwis neid aegsaste päikesekiirte
osaliseks lasta saada.
Küllap nad päikesekiirte all isegi küpsewad.
Küpsemad!
•£>• L. DDr'ist tõlk. J. H.
rn.eh.ed.
Seal nemad raiskasid jõudu ja 7'ammu,
päikese poole ei seada ivõind sammu...
Öö oli pandud neile wägewaks kuningaks:
tualgusepäewade paiste neid ehmataks!
Justnagu närbunud, koltunud lehed,
uitawad raismaal need eksinud mehed.
Juhan Hurt.
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^Patune".
Kasesoo küla ümbrus konnas walitses juba mitu Fa kui soowitaw peatükk üles oli leitud, siis luges
nädalat põud. Ümberringi oli ikka wihmapilwi iseeneses, ilma et eitedele sõnagi oleks lausunud..
naha ja müristamist kuulda, aga Kasesoo küla ja Sellejärele pani ta piibli kinni, kohendas knldpriltema ümbruse kohal oli taewas nähtawaste kõik listd, köhatas kristlikult ja küsis siis: ,
luugid kinni pigistanud.
„Armad inged! Kas mitte teie küllas nwnd
Iseäranis rusuwalt mõjub see asjaolu talupere- e n a m l a s t ei olle?"
naiste Edetula Eewa ja Tagatuta Tiiu peale.
Eewa ja Tiiu nägudest käis ootamatuse ilme
Niiästi Eewa kui ka Tiiu olid mõlemad jumala- üle ja üks neist lausus:
kartlikud inimesed. Tihti pühapäiwiti panid nende
„Kulla õpetajaärra! Miks ei ole! On küll...
mehed uhked ruunad rakkesse ja sõit kiriku poole Ritsika Rihard meil ju suur enamlane. Ta käis
algas. Et neil obused wäga ead olid, fiis ajasid mõisatgi üle wõtmas ja sai parunilt püsfigi kätte."
nad teel paljuist teelolijaist, mööda, iseäranis aga
„Pühha kirri ütlep," seletas papp, „et fee, kes
popsidest, kellel kehwad obused, nii et näis nagu jommala poolt seatud üllemalt sojarista ja waranpüüaks nad iseäranis kiireste kirikule ligineda, et dusse käest wõtab, saap maailmas sellesama sojarutemine jumalale lähemale saada. Laupäewaõhtuti, risiaga karristatud ning jommal wallab omma
kui koolimajas palwetundi peeti, olid Tiiu ja Eewa wihha terwe ümbruskonna ja koggokonna peale
efimifed, kes jumalateenistusest" osa tulid wõtma. wälja. Om juhtumisst ollnu, kus issand jommal
J a Eewale ning Tiiule jäigi esmalt arusaama- nisugguste kurjateggijatte ümbrusse kiwi ei olle
taks, kuis wõis ometi jumal nende wastu nii alasta- kiwi peäle jätnud."
mata olla, et nende kohale maa peale mitte ainust
„OH elde loojakenc! Alasta, issand, meie patuste
piiskagi ei saada, kes nad küll ootega kirikus ja peale!" ohkasid naised.
palwetunnil käisid ning pühapäiwiti „IummaIa
„Pöud om enamlaste pattu pärrast tullnu", jätSanna" lugesid. Kas siis tõepoolest jumal nende kas õpetaja. „ I a et enamlane teie küllas ehlab, sis
peäle ei alasta? Mis saab nende suurtest wilja- om ka arrusaadaw, et jommala karristus # ka teie
wäljadast? Kas uiga seemet sai kewadel ilmaaegu peäle langep. Liggimeste patto maksap jommal
tuule pillatud ja töö asjata tehtud?
mõnikord ka liggimestele kätte, nisamma nagu
Kui wili juba põldudel pruuniks oli kõrbenud wanematte pattki saap lastele kätte makstud."
ja sadu weel ei tulnud, otsustas Eewa Tiiuga, et
nädala pärast lahkus Ristika Rihard Kasenende külas niisugune patune inimene on, kelle sooMõne
külast. Teda waliti kreisilinna täidesaatwapärast jumal wihma ei anna. Siisgi oli neil wõiesimeheks.
mata kindlaste ära otsustada, kes külas see kõige komitee
Paar päewa pärast Rihard: lahkumist tõusis
patusem on, sest on ju inimeste „kurjad südame- lõunalääne
poolt suur äikesepilw üles, ja wihma
tahtmised" läbinägeniata.
sadas Kasesoo küla kohal kõwaste
Et tähtsa asja üle selgusele jõuda, otsustasid
„Waata nüüd!" algas T i i u , Eewaga peale wihma
nad wiimaks kirikärra poole pöörata.
kokku saades. „Kas õpetaja ei rääkinud õigust.
Papp kuulas wäga tähtsa, uskliku ja tähele- * Ta sama oligi süüdlane... Kuis nüüd tuli wihm."
paneliku naoga külanaiste aruannet peält, ja kui
„Ta sama jah! Waat kus juudas! Tänu jumaneed seletusega lõpule jõudnud, ütles ta:
lale, et ta külast ära läks... Nüüd ei kuiwa meie
„Olge ni ead, istuke ja odake natuke aek..."
Siis wõttis ärra „Piibli Raamato", tegi selle põllukesed ka ära..."
Gustaw Näppo.
lahti ja atkas uuriwalt „ree gistrist" midagi otsima.

Meie fõjawäelaste kirjad ja mälestused.
, 13E ^ f c —
VII.

Lahing snurtnkipatareides enne Narwa ärawõtmist.
Nowembrikuus 1918 olen wäeteenistusesse lutsutud, Iamburi kommunistide partei keskkomitee
poolt, kes mind ja mõned teised seltsimehed wäerinda diwisjonistaapi, Dubrowka külasse, sõjanõukogu käsutada saatis. Sinna jõudsime õhtul, teatasime endid sõjanõukogusse ja mind määrati
Wiljandi polgu II patareisse. Näitasin patareikomanderile fõj«nõukogust saadud tunnistuse ette.
Komandör rääkis, et päew enne seda olla nad
tahtnud Narwa peäle tungida, mis aga mitte ei
ole õnnestanud ja mille tagajärjel kaks suurtükki
waenlase ligidale maha jäänud, mis aga nimelt
eestulewal öösse! tarwis on sealt ära toimetada.

BEI

Selsamal ööl tõime Uuest (Noowaja) külast kaks
suurtükki ära, aga et waenlane meid märkas ja
tule alla wõttis, sellepärast jäi sinna weel kaks
kuulikasti. Järgmisel ööl saiwad ka need sealt
ära toodud. 26. wõi 27. nowembril (kindlaste ei
mäleta) sai meie patarei käsu, ommikul kell 7
Narwa peald tuld andma äkata. Seisukoht oli
päew enne käsku seltsimehe Anweldt juhatusel
wälja walitud. Ommikul kell 8,5 m. lasi 5. patarei efimise paugu, kuna meie patarei teise paugu
lasi. Pealeselle tuli sm Anwelt ja käskis Narwa
peäle jookswat tuld lastu. Peäle mõne paugu
andis Waatleja (HaojimRarenb) teada, et Narwa
põleb; see teade tõstis soldatite meeleolu. Suurtükilaskmine wältas edasi. Lõuna eel akkasiwad,
kuulid õtsa lõppema; diwisjonistanbis, kus neid
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Jõudsime endi seisukohtadele \a oota-'
sime käsku,millal kaewikutest wälja waenlaste kaewikuis peäle tormata- Wahetpidamata kuulub suurtütkide-põnn. Nad
walmistawad jalameestele pealetungimifeks teed. Koik see põrin ja mürin aga
ei aja werd nõnda keema kui hurraaüüe. Siis oled kui peast pöörane, ei
tunne enam irmu ega mõtle enam midagi.
K. A r r a s .

IX.
Qöulaja Poola kiilas.
Kask wirgutab üles . . . Nad lähewad õue
Ja kaugele tundmata teele,
Kus komistab salalik tasane kõue.
Ja wälguelk kujuneb weele.
Nad kaowad üksaawal.
1. m a i e e l m i s e l l i i n i l . Salk Eesti punaseid sõjamehi
sõjategewuse wäsimusest puhkamas.
nõudmas käidi, olime ikka wastuse saanud, et ei ole weel
jõudnud tulla. Umbes lõuna ajal tuli teade, et kuulid on
Dubrowta jaamas, kust neid kohe ära toodi ja jälle uueste kõwem tuli Narwa peäle käima pandi. Umbes kell 3 saime
teäda, et sakslased Narwast wälja lähewad, kuna seal ainult
Eesti walgekaart weel wastu pidawat. Õhtul kell 7 saime weel
käsu, et 150 pauku Narwa juures olewa
surnuaia peäle lasta. Saime aga umbes
20 pauku lastud, kui käsk tuli laskmist ära
lõpetada.
O- W e i d e n b a u m .

Weel wäljas on kuuldawal täskiwat kära.
Tons,kustumas tuled, ja wäljas nii pime.
Nad wõiwad teelt eksida ära.
J . H. K a d a s t i k.
3. IX 1815.

VIII.
Tundmused enne lahingut.
Olid augustikuu lõpupäewad 1916. a.
Mind määrati tegewasse polku. Polk, kuhu
mind määrati, seisis tagawaras 15 wersta
sõjaliinist eemal.
Ma olin ennem
sõja ja lahingute kohta jutustusi kuulnud. Nende järgi näitas mulle fõda
ja lahing koleirmus olewat. Ei olnud
enam kaua tarwis oodata, kui sunnitud
olin lahingust tegelikult osa wõtma.
Õhtu saime käsu lahinguwalmis riidesse
panna. Niisugune ootamata kiire käsk
ja teadmatus tulewiku pärast paneb keha
wärisema. Ma waatasin mitmele seltsimehele näkku, et näha, kas nendel ka
kartust, on. Nähtawaste oli kõigil ise- Punasewäelane J . S e l i u r a k o w . Sai 30. aprillil Wasshina
endaga suur sisemine wõitlus.
Goraa all lahingus kangelasesurrna.
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