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Sissejuhatuseks. 

Eesti kirjandusajalugu tekstides on kavatsetud abivahendiks 
enne kõike meie kirjandusajaloo õppijaile ülikoolis. Ühtlasi küündib 
see väljaanne eesti kirjanduse õpetajate huvidesse keskkoolis. See 
võiks saada kumbagi kuuluvust ja praktikat ühendavaks sidemeks. 

Sobib ka muidu huvitatud ja teadliku lugeja kätte. 

Kõik kirjanduskäsitlus oma eri astmel peab lähtuma tekstidest. 
See tähendab: kirjapandud teoste või vähemalt nende murdosade 
otsesest lugemisest. Kirjanduspedagoogika nõuab, et lugemisainestik 
oleks korraldatud kasvandikkude ea- ja tarbekohaselt. Õpetaja ise 
olgu aga kodunenud eri kirjandusjärkudes. 

Mida arenematuma koolieaga tegemist, seda hetkelisemasse elu-
lähedusse ja seda naiivsema mõttekujutluse paistesse tuleb hoiduda. 
Kuid ükski pedagoogika ei saa noorusvere kohinatki juhatamata jätta 
arenguliste korramõistete poole. 

Jah, küpsustunnistust on tarvis. Sellele liginedes peaks juba 
võimalik olema öelda: naiivne arusaamine kirjandusest all, ajalise 
ja põhjusliku silmaringi selgitus ülal! Need on siis pärimustele 
mõtlemise, nähtuste päritolu ja üksteisele järgnevuse küsimused. 

Historismile on moodsas kirjanduspedagoogikas põhjusega tõm
matud kitsamad piirid kui eile. Õpingute astmevahelduses nüüd 
ajaloolist kirjanduskäsitlust piirata üksipäinis ülikooliga, seda suuna-
võtet sinna edasi lükata ja tagasi tõrjuda — see oleks vastupidiseks liialdu
seks. Koolide õppetunde meie võõraste vallutajate ja karmide hariduse-
kandjate ajastuist ei saa mõelda olematuks. Elavat olemuslikku 
teadumust kirjanduse arengust ja mineviku iseärasustest ei saavutata 
ometi kunagi, ei mingisugusel astmel, ainult ümberkirjeldavate seletuste 
omandamisega. Mida kunstiajaloo õpinguis on päritud maalide, 
kujude ja nende reproduktsioonide vahetu vaatlus, seda on kirjandus
ajaloolises harrastuses tekstide tähelpanek. 

Ajast ja arust läinud sõnateostele ei anna küll mingi uustrükk 
endist elu tagasi. Kuid möödunud maailmapilti lähemale manada 
aitab isegi vastav trükipilt. Ajamärkidena oleme selles lugemikus 
reprodutseerinud ka rea vanu vinjette 17-dasse ja 18-dasse sajandisse 
kuuluvaist eesti teostest. 

III 



Eesti kirjandusajalugu tekstides I piirdub meie vanemate kirjan-
dusmälestuste esindusega 17. ja 18. sajandist. Veelgi vanemad ja vae
valisemad tekstid nagu Kullamaa palved või Wanradt-Kölli katekismuse 
katkendid 16. sajandist — cui prosit? Kõik see, mis kiriku- või keele 
ajaloolasele on eriliselt huvitav, pole seda paraku samavõrra kir-
jandus-kunstiliste väärtuste arengulises perspektiivis. 

Siin pakutud lugemiku esimene tekstinäide on pärit Georg Mülleri 
elamuslikust kantslikõnekunstist, ja valitud katkend pöörab tähelpanu 
ühele kirjandusajalooliselt huvitavale rändmotiivile. 

Juba sellest lähtekohast tohiks selguda, et Eesti kirjandusajalugu 
tekstides I on toimetatud teistsuguseid põhimõtteid silmas pidades kui 
Saareste-Cederbergi Valik eesti kirjakeele vanemaid mä
lestisi. Vanemaid ajas ja ruumis laialepillatud originaale, mis ring
käigust ammu kadunud või ringkäiku polnud pääsenudki, püüavad 
mõlemad käsiraamatud õpingute hõlbustamiseks kokku võtta, krono
loogilises järjekorras reastada, teadusliku täpsusega reprodutseerida. 
Mõlemad teenivad ülevaatliku abivahendi tarbeid. Sellepärast ei ole 
pikemaid allikteoseid ei ühes ega teises lugemikus võidud täies ula
tuses reprodutseerida, vaid on lepitud ka karakteristlikkude näidete toomi
sega. Saareste-Cederbergi valik on aga oma historismis laialdasema 
ümberhaardega. Eesti kirjandusajalugu tekstides jätab hoopis kõrvale 
sääraste ajalooliste dokumentide liigid nagu seda on näiteks talupoe
gade vannutused, valitsusvõimude käsukirjad, plakatid jne. 

Nagu meie lugemiku valikukriteerium eelmisest erineb, olgugi et 
kummagi ainestik osaliselt ühte satub, nii oleme originaalide diplo-
m a a t s e  t o o r e s t r ü k i n g u  a s e m e l  s i i n  e e l i s t a n u d  t e k s t i k r i i t i l i s e  v ä l j a 
ande tehnikat. Seda laadi väljaanne ei püüa mitte ainult võimalikult 
täpselt jäljendada kõiki algteksti iseärasusi, vaid pakkuda ühtlasi ka 
võimalikult selgitatud teksti. 

Kahtepidi selgitust on siin taoteldud. Aluse ajaloolist tegumoodi 
moonutamata on autori sõnastustahet katsutud aidata võimalikult täie
likku asjaomasesse õigusse. Kui algteksti, selle aset täitvasse koopiasse 
või varasemasse trükitehnilisse paljundusse on sattunud kogemata eksitusi, 
kirjutus- või trükivigu, siis on neid üritatud õiendada. Teksti hõlpsama 
loetavuse huvides jälle esineb meie järeltrükis ka mõnikord puudu-
jäänud kirjatähtede ja vahemärkide lisandusi, mõnikord liigsete kustutusi. 
Kus eri keeltega segatud tekstist, vanamurrakulisest ja ajakaugest seosest 
arusaamine lugejale võiks tekitada raskusi, sääl on vastavas kohas 
antud tarvilikke sõna- ja asiseletusi. Nende püüdesihtide teenistusse 
o n  r a k e n d a t u d  e r i l i s i  t ä h i s m ä r k e  t e k s t i s  j a  j o o n e a l u s e s  k r i i 
t i l i s e s  a p a r a a d i s .  

IV 



Meie poolt valitud autorite ja anonüümide lugemik ei piirdu 
mitte ainult tekstide kriitilise väljaandega. Tekstiosa ees leiab lugeja 
varasema kirjandusajaloolise tagapõhja selgituse. Teksti
o s a  l e h e k ü l g e d e l e  v i i p a v a d ,  n e i d  v a l g u s t a v a d  j a  t ä i e n d a v a d  k i r j a n -
dusajaloolised märkmed. Need raamatu lõppu paigutatud 
ekskursid on elu- ja allikaloolised. Vaadeldavate sajandite kirjandusliku 
arengu pragmaatilist käsitlust asendamata ühendavad ja täpsustavad 
need kokkusurutud andmed tuttavaid pärimusteateid, sisaldavad mõne
võrra ka seniavaldamatute uurimuste tulemusi. 

Iga esindatud autori või anonüümi tundmaõppimiseks tähele
p a n d a v a t e  v a h e n d i t e  j u u r d e  j u h a t a b  s ä ä l s a m a s  e r i b i b l i o g r a a f i a .  

* 

E r i l i s e d  t ä h i s m ä r g i d  t e k s t i s  j a  j o o n e a l u s e s  
k r i i t i l i s e s  a p a r a a d i s .  

Teenistusse on rakendatud järgmised erilised tähismärgid tekstis: 
Kus 17. (ja järgneva) sajandi tekstis koma on märgitud viltu-

kriipsuga /, on see joonepanek püsitatud ka uustrükis. Autori enese 
pandud sulud on edasi antud tavalise parenteesimärgiga (). Kui 
käsikirjalises või trükitud aluses on sama sõna juhtumisi eksikombel 
korratud, siis on see kordus tekstikriitilises trükis kantud nurgelistesse 
püstsulgudesse: ,meije [meije]'. Püstsulgudesse on tagandatud ka 
liigseid interpunktsioonimärke, kui need teksti arusaadavust eksitavad: 
,2lrmaf3 fafliB fulõene 2Denõ [.]'. Väljaandja poolt arusaadavuse 
hõlbustamiseks tehtud lisandused tekstis — enamasti puuduvate kirja
tähtede täiendused — on eristatud nurgelistesse lüngsulgudesse :  

,feicfeõe f<aa>6', ,loõb fannel<t> XX'- Nurgelistesse lüngsulgu
desse on eristatud ka päälkirjade täienduseks või seletuseks lisatud 
sõnu, mis originaalis puuduvad: ,<^Kahekõne^> Stoifcf)en (Sinem фге-
õiger unõ einem Maleficanten\ 

Kus teksti väliste rikete tõttu esineb sõna- ja lausekatkestusi, 
s ä ä l  o n  p u u d u j ä ä g i d  t e k s t i s  m ä r g i t u d  h a r k l e v a t e  r i s t k r i i p s u d e g a  X X -

Kus tekstikatkestuste tõttu on tekkinud pikemaid lünki, sääl on 
need kohad märgitud mitme punktipanekuga . ...  

Kõik muud teksti otseselt valgustavad märkmed on paigutatud 
joonealusesse kriitilisse aparaati. 

Iga allmärkus on varustatud selgitatavale tekstireale vastava 
numbriga. Märkus ,enrfe' viipab mingisugusele päälkirjas lahenda
tavale tekstiraskusele. Vahed eri seletusüksuste vahel on märgitud 
püstkriipsuga |.  
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Niivõrd kui küsimuses on autori enese käega kirjutatud käsikiri, 
osutatakse seda lühendatult ,Kk\ Teiste poolt valmistatud ärakirja 
lühendusmärgiks on ,kk\ Trükiveale pöörab tähelpanu lühendus ,trkv.'. 

Kui aluseks võetud käsikirjas leidub autori või ümberkirjutaja 
poolt tehtud kustutusi ja parandusi, siis on säärased kustutused arves
tatud ja pandud ülaäärelt väikestesse püstnurgelistesse tähismärkidesse: 
,Kk. ^utoo1 £cenno' tähendab, et autor on esmalt kirjutanud ,CHutoo' 
ja selle siis maha kriipsutanud ,£oentio' kasuks. Kui käsikirjas on 
midagi kirjutatud kustutamatu sõna pääle või selle teisendiks kõrvale, 
siis on see hõlpsasti tähistatud ja tõlgitsetud : ,pääle kirj. ', ,kõrvale kirj. '.  

Väljaandja poolt tehtud tekstiõiendused — niivõrd kui neist 
märku ei ole antud juba joonepäälses trükipildis — ei ole all muidugi 
mitte jäetud tähistamata. Need tekstiõiendused on kriitilises aparaadis 
näidatud püstnurgelise poolsuluga [. Kui tekstis näiteks on paran
datud eeskuju trükiviga ,3rrifÕenri' ja selle asemel trükitud ,Ürifenn\ 
siis on see registreeritud nii: ,Ürifertn' [trkv. 3rrifÕenn\ 

Pääle tekstiõienduste registreerimise sisaldab joonealune veel 
tarvilikke sõna- ja asiseletusi. Tekstis tume eestikeelne sõna või 
lausekäänd on kõrvutatud oma seletusega võrrandmärgi = kaudu: 
näiteks ,enÕ [Kk. emõ = mitte'. Joone all tõlgitsetavaid võõrkeelseid 
tekstiosi mõttekriipsuga — kokku tõmmates on kooloniga :  ühendatud 
nende tekstiosade kui ka üksikute tekstis esinevate võõrsõnade 
seletused. Nii on näiteks ,Ex Joh. 2. cap.' '  seletamiseks tsiteeritud 
järgmiselt: ,Ex — cap.: Johannese evangeeliumi 2. päätüki järele'. 

Kooloniga on märgitud ka teksti arusaadavust hõlbustavad asi-
seletused ja asiõiendused. Näiteks ,3ani }3ätoa faF)F)efümne £ale 
esfimeffel Ratoal: 21. juunil (р. o. 21 mail)'. 

* 

Ü l d l ü h e n d i d .  
Lugemiku eri osades tuleb arvestada ennekõike üht lihtlühendust 

andmete ja teadete leheküljelisele leiukohale viipamisel. ,Lhk.' ala
lise kordamise asemel on pandud nimelt kooloni :  märk. 

Kui vaja on olnud osutada väljaannete eri trükke, siis on see 
märgitud väikese araabia numbriga ilmumise aastaarvu või tarbe
korral köidete üksusarvu taga ülal (näiteks (5cf)tm|)f bnõ (Smft 
1522 1). Köidete järjekorraline üksusarv on näidatud nagu tavalisesti 
ladina numbritega I, II. 

Punktide .  . .  panekuga mõne pikema päälkirja tekstis on tahetud 
märku anda vastavas kohas tehtud kärpimistest. 

Muid üldlühendeid võib tähestikulises järjekorras kokku võtta 
järgmiselt. 
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A = akt. 
a. = aasta; aa. = aastad. 
ajak. = ajakiri. 
Ajal. Ajakiri = Ajalooline Ajakiri, Tartus (alates 1922. a.) 
Allg. D. Biogr. = Allgemeine Deutsche Biographie, München 

1875—1900. 
Bait. M. = ajakiri Baltische Monatsschrift (alates 1859. a.) 
Beise = Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon 

von J. F. v. Recke und К. E. Napiersky. Nachträge 
u n d  F o r t s e t z u n g e n ,  b e a r b e i t e t  v o n  D r .  T h .  B e i s e  
Mitau 1859-61. 

disp. — disputatio (s. o. väiteharjutus). 
diss. — dissertatio (s. o. väitekiri). 
E. Biogr. Leks. = Eesti Biograafiline Leksikon, I—IV, 

Tartus 1926—29. 
E. Keel = ajakiri Eesti Keel, Tartus (alates 1922. a.) 
E. Kirj. = ajakiri Eesti Kirjandus, Tartus (alates 1906. a.). 
E. Ü. S i album = Eesti Üliõpilaste Seltsi album. 
Ges. f. Gesch. u. Altertumsk. = Gesellschaft für Geschichte 

und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands Riias. 
H e r m a n n ,  E. kirj. ajal. = К. A. Hermann, Eesti kir

janduse ajalugu, Tartus, 1898. 
ib. = ibidem (s. o. säälsamas). 
id. = idem (s. o. seesama). 
in folio, in 4°, in 8° = foolio-, neljandik, -kaheksandik-

kaustas. 
j. = järgmine; jj. = järgmised. 
jne. =r ja nii edasi. 
K a m p m a n n ,  E. van. ilukirj. — M. Kampmann, Eesti 

vanem ilukirjandus, Tartus 1908. 
K a m p m a n n ,  Peaj. = M .  K a m p m a n n ,  Eesti 

kirjandusloo peajooned, I—III, Tallinnas 1912 — 1923. 
Ihk. — lehekülg. 
L i p p ,  Kir. ja har. lugu I = M. Lipp, Kodumaa kiriku 

ja hariduse lugu, / raamat, Jurjevis (Tartus) 1895. 
Mitth. a. d. Geb. d. Gesch. — Mittheilungen aus dem 

Gebiete der Geschichte Liv-, Esth- und Kurlands, 
Riga und Leipzig (alates a. 1837). 

Mitth. и. Nachr. f. d. evang. Kirche in Russl. = Mitthei
lungen und Nachrichten für die evangelische Kirche 
in Russland (1838—1914). 
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N a p i e r s к у, Pred.-Lex. = К. E. Napiersky, Beiträge, 
zu einer Geschichte der Kirchen und Prediger in Liv-
land, I -  IV, Riga 1843, Mitau 1850—52. 

nn. = nõndanimetatud. 
P a u c k e r ,  E. Geistl. = H. R. Paucker, Ehstlands Geist

lichkeit , Reval 1849. 
p. Kr. s. = pärast Kristuse sündimist. 
р. о. = peab olema 
Post. — ajaleht Postimees. 
Praes. = praeside, sub praesidio (s. o. eesistumisel). 
Recke-Napiersky = J. F. v. Recke und К. E. 
Napiersky, Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon 

der Provinzen Livland, Esthland und Kurland, I - IV, 
Mitau 1827 - 32. 

R e i m a n , E. piibli ümberp. lugu 1890'2  = V. R e i m a n, 
Eesti piibli ümberpanemise lugu, Tartus 1890, teine trükk. 

Ridala, E. kirj. ajal. k. = W. Ridala, Eesti kir
janduse ajalugu koolidele, I—II, Tartus 1924—25, 
teine trükk. 

R o s e n p l ä n t e r ,  Beiträge = J. H. Rosenplänter, Bei
träge zur genaueren Kenntniss der ehstnischen Sprache, 
I-XX, Pernau 1813—32. 

S a n d e r ,  E .  k i r j  a j a l  =  Т .  S a n d e r ,  E e s t i  k i r j a n d u s e  
ajalugu, I—II, Tartus 1899 — 1901, esimene trükk. 

Sitzungsb. d. Gel. E. Ges. = Sitzungsberichte der Gelehr
ten Estnischen Gesellschaft (alates 1861. a.), 

tr. = trükk. 
u. = und. 
umb. = umbes. 
v. = von. 
Valik e. kirjak, van. mälest. — A. Saareste ja A. R. 

Cederberg, Valik eesti kirjakeele vanemaid mälestisi, 
I—II, Tartus 1927-1931. 

Verh. d. Gel E. Ges. = Verhandlungen der Gelehrten 
Estnischen Gesellschaft (alates 1842. a.), 

vrd. = võrdle. 
vt. = vaata. 
Op. E. Selts r= Õpetatud Eesti Selts Tartus. 

Selle lugemiku toimetajad on nimetatud tiitellehel. Toimetajate 
on töö jagunenud järgmiselt: 
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G .  S u i t s  o n  a l g a t a n u d  l u g e m i k u  ü l d k a v a  k u i  k a  ü k s i k u t e  
tekstide valiku; on koostanud tekstide väljaandmiseks ja kommentee
rimiseks tarvilikkude tähis- ja lühendmärkide süsteemi; on kirjutanud 
sissejuhatava seletuse teose sihimääruse ja käsitluse kohta; on and
nud kirjandusajaloolise tagapõhja tekstiosa ees; on redigeerinud, kom
menteerinud ja kirjandusajalooliste märkmetega varustanud rea tekste. 

M .  L e p i k  o n  r e d i g e e r i n u d  j a  j o o n e  a l l  k o m m e n t e e r i n u d  e r i t i  
järgmiste autorite ja anonüümide tekstid: R. Brocmann, G. Salemann, 
J. S. Markard, G. J. Laurentius, Carolus XI. matuselaul, 2Irmof3 faflij3 
fulõene ЗЗЗепЬ, J. D. v. Berthold, С. Schulten, J. Örn, Käsu Hans, 
ßulma laul (Hellere Hinrike), £omaö ja £ifo, Fr. G. Arvelius, 
Fr. W. v. Willmann, von Tiesenhausen, А. Н. Lücke, £сф{е uinu-
tamtöfe taut, Kulli Jüri kiri, Üfö (šnnemuiöte £uggu uf)De 2öarga 
fceäle, rahvalaulude tekstid. Enamasti on need tekstid tema poolt 
varustatud ka kirjandusajalooliste märkmetega. 

Lisaks on M. Lepik koostanud kirjandusajaloolisi märkmeid veel 
H. Gösekeni, A. Virginiuse, Joh. Hornungi, E. Gutsleffi, A. Thor 
Helle, Hansu ja Mardi jutu, kalendrisalmikute kohta. G. Suits on neid 
märkmeid redigeerinud. M. Lepik on lugenud korrektuurid. 

Olgu lõpuks mainitud, et tekstiosa koostamisest ka O. Urgart 
on mõnevõrra osa võtnud. 

Toimetajad. 
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T rükivigu. 

7, rida 9 alt — f nime p. о. fauniö; 
25, „ 6 „ — atotoito atotoita; 
27, .  2 „ — ßatoa $ätoa ; 
38, „ 6 — Dorpate „ Dorpati; 
44, „ 3 ülalt — ülesvõte „ ülesvõtte; 
54, „ 7 „ — eanna ©anna ; 
57, „ 5 „ — 1709 1708; 
71, „ 4 „ — jenem bon jenem; 
73, .  9 alt — läbi läbbi; 
74, „ 11 ülalt — oma „ omma; 

14 „ — nafta naöba; 
19 „ — füõameliffo „ fuõ&ameliffo 

76, „ 23 „ — fe^draft feparraft; 
96, „ 3 alt — rifae riffaö ; 

130, „ 4 ülalt — unõ DnD; 
133, „ 10 „ — 5ür  ;  
137, „ 6 alt — d. Gel. „ d. Gel. E. 



Kirjandusajalooline tagapõhi. 

Eesti keeles kirjapandud proosa ja värsi ajalugu — see algas 
ristitähe all. See sai oma alguse muulasmurrakulisest misjonitegevu-
sest meie maal, võõraste vallutajate ja asunikkude kiriklikust propa
gandast. Eelajaloolisest hämarast põlvnesid vanade eestlaste omad 
uskumused ja kombed, keel ja sõnaline looming. Ei vallutanud neid 
pärimusi saksa ordurüütlite tuli ja mõõk, ei munkade ega pappide 
rahulik ristimine. Varjul metsakülades ja suulises ringkäigus liikles 
primitiivne rahvaluule läbi sajandite. 

Paganuspärimuste, ristiusu sisenduste, feodaalsete asundusolude 
v i d e v i k u s  e l a v a  e e s t i  r a h v a l u u l e  k i r j a p a n e k u l e  —  k i r j a n d u s e k s  
lugemisele — ei mõelnud kaua keegi. 

Misjonikirjanduse sigimine oleneb nii kirikukorraldustest kui vas
tavate asundusvaimulikkude ärksusest. Haaras orjusesse sunnitud 
päriselanikke keskaegne katoliku kirik Läänemere tagamailgi oma näge-
liku hiilgusega, mõjustas metsanurgalist fantaasiat ladina keeles pomisetud 
palvevalemitega, tungis tõrksasse rahvakeelde suuliselt levitatud pühi-
muslegendidega. Kasvas kloostrite ja jumalakodade võrk oma armu-
vahendite ja koormistega. Kuid vaevalt nimetamisväärsed on orduaegse 
eesti kirjakeele kloostririismed — on leitud 1500 ümbert mõningaid 
d o m i n i i k l a s t e  k ä s i k i r j a l i s i  m ä r k m e i d  m a a k e e l e s  j u t l u s 
tamise tarbeks. Sääraseid märkmeid, üksikuid eestikeelseid sõnu, 
on leitud kahes ladinakeelses postillis, mis on kuulunud jutlustaja-
vendade kloostri raamatukogusse Tallinnas. Kaugemast rooma-kato-
liku ajastust ei ole tänini tabatud veel ühtegi tervikulist eesti misjoniteksti. 

Vana üldkiriku viimseilt võimupäevilt meie Maarjamaal on pärit 
need Pater noster'i, Ave Maria ja Credo vaevalised tõlked, mis säi
linud ühes Kullamaa vanemas vakuraamatus. Palvetõlgete ümber
k i r j u t a j a k s  o n  o s u t u n u d  K u l l a m a a  k a t o l i k u  k i r i k h ä r r a  J o h a n n e s  L e l o w  
umb. 1524—28 vahel, jaolt (Credo) edasikirjutajaks nähtavasti tema 
järeltulija. Preesterkonnas liikvele pandud ilmselt rahvale õpetamise 
kohustusega need valemid. Nende usuõpetuslikkude elementide eestin
damise ja liikvelepaneku taga võib aimata Saare-Läänemaa piiskoppide 
Orgese ja Kieveli sinodialgatusi — Kieveli katekismus on küll muutunud 
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küsimärgiks. Kullamaa haruldastest üriktekstidest on leidja dr. P. Johan-
seni poolt avaldatud diplomaatsed trükkjälj^ndid ühes seletava sisse
juhatusega : Eestikeelsed palved Kullamaalt (Tallinna linna arhiivi 
väljaanded IV järg I, lk. 9 —16 -j- fotograafilised koopiad, 1923) 

Kuna nn. Kullamaa palved on eestikeelse vaimuliku tõlkekirjan
duse tänisteks eakaimaiks tunnistusteks üldse, siis toome neist 
siingi näite. Puuduvate sõnaosade täiendused on pandud lüng-
sulgudesse. 

Aue Ma(ria) gr(atia) pl(ena). 

£ertoüterot JRaria, 2)f3nntf3 'rofa6. / fjyrina nay в у te fjeeö £elne 
bbuftet. nytief I pf)o'rof)atut frynnyft yf)tof)uft 3f)(efuö) X(riöto)ö a(me)n. 
S. o.: „Tervitatud, Maria, Issand sinuga. Sina naiste seas pääl(mi)ne 
pühak. Ning pühitsetud sinu ihust Jeesus Kristus. Aamen". Nii 
kummaline on nüüdislugejate see arkailiste keelejoonte ja vigase 
muulasmurraku segu oma alamsaksa ortograafias kompavate 
iseärasustega. 

Alama asunduskirjanduse ahtrusse ei külvanud ka 16. sajandi 
pilditormid ja pööriaastad kuigi viljakat sigivust. Luterlik 
evangeeliumikuulutus, kirikulaul, katekismuseõpetus valdas Liivimaa 
orduriigi linnakodanikke küll hoogsalt, ja usuvahetuse vastuvõetavuses 
veendusid vähehaaval suuremadki maaisandad. Paavstikirikust loobumist 
õhutades, usutõdede uuendust sisendades ülemaisse ja alamaisse seisus-
tesse taotles luterlik liikumine kõikjal oma rünnaku rakendamist trüki
tud propagandavahenditega. Aga või siis siinse tagamaa preisimoe-
line protestantism palju hoolis raamatute ja lugemisvõimaluste hanki
misest orjavale pärisrahvale! 

Massi aabitsaoskusele juhatamine ei kuulu ka meie protestant
likkude orduriiklaste karakteristikasse. Siiski olid uususklikud asundus-
saksad, liiatigi linnades, huvitatud harimatute hulkade kaasatõmba
misest liikumisse. Sellekohast huvi püüdis tabada esimene „puhta 
õpetuse" varajane eestinduskatse Tallinna vaateveerul. 

See oli alamsaksa-eestikeelne katekismus. Trükitud 1535. a. 
Wittenbergis, oli see kavatsetud nähtavasti jutlustajate, linnakoda
nikkude ja mõisnikkude kätte suuliseks propageerimiseks eestlastest 
lihtrahvale. Mainitud katekismuse autoriks tuleb tõenäoliselt arvata 
Saksamaalt saabunud reformatsioonijutlustajat Simon Wanradti Tallinnas 
Niguliste koguduses, tõlkijaks Pühavaimu koguduse pastorit Johann 
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Kölli säälsamas. Tallinna raekohtu levitamiskeeld 1537. a. muutis 
selle esimese eestikeelse trükkteose — vist küll eba
puhtas õpetuses kahtlasena — varakult makulatuuriks. Tähelpanu-
vääriva makulatuuri jäänused, kokku 11 katkendlikku trükilehte, leidis 
dr. H. Weiss 1929. a. ühe reformatsiooniaegse kirjanduskoodeksi rebe
nenud kaanepapi alt. Leiutegija ja P. Johanseni koostöö tulemusena 
on neist riismeist ilmunud ja asjaomaste seletustega varustatud repro
duktsioonide ja rekonstruktsioonide väljaanne: Bruchstücke eines 
niederdeutsch estnischen Katechismus vom Jahre 1535 (mit 8 Tafeln) 
Beiträge zur Kunde Estlands XV, 4 (lk. 95—133), 1930. Teine välja
anne tekstikriitiliste õiendustega prof. A. Saareste poolt: Wanradt-
Kölli katekismuse katkendid (Valik e. kirjak, van. mälest. II). 

Selle avastusega on eestikeelsete trükkteoste algus küll nihkunud 
pisut ettegi soome, läti, leedu keeles trükitud kirjanduse häll-
aastaarvudest. Kuid soome reformatsiooniraamatute pideva toodan
guga võrreldes kahvatub meie Wanradt-Kölli katekismus vaid erand
likuks ja hääbuvaks juhuks. Märgitavaks edusammuks on eesti algelise 
kirjakeele kompamine õigemaks ja rahvalikumaks. Näiteks toome 
siin ühe katkendi Saareste rekonstruktsioonis: 

((5y)na toayne toyfteS ynymyne y(el)leö frybõat ufleftoyfma 
/ ninc(f) (fe) f(urm)an lefta / Otyncf toere fiõ(õee) (te)mefaed / ©en 
eg(fe)toen elon nincf fen Sumata (r)ycfuben bereft / }3ane (f)yen 
F>ee(f)ti tecfttel / ftibbafr fe üj еИо olema nincf egfetoe / fyeö eb pibba 
fynbleft furm / foftenret / nincf ^orftoftatob enemb yellee / erane^ / 
/ feicf mõeõa / olema. 

Ikka veel otsitavaks jäänud on Lutheri enese väikese katekismuse 
varaseim eestindus. See oli lõunaeestikeelne, tõlgitud Tartu Jaani 
koguduse pastori Franz Witteni poolt, trükitud Lüübekis 1554 a. 
Liivimaa ordumeistri Heinrich v. Galeni kulul. Otsekui Augsburgi 
usurahu märgiks -- õieti oli see küll vanakiriku tegeliku laostumise 
märgiks — toetas nii siis katoliku ordu vankuv võimumees siinmaal 
juba reformatsiooniharrastusi. Palju levida ja mõju avaldada ei saa
nud ometi ka see varaseim Lutheri käsiraamatu tõlge, teine eesti
keelne trükkteos : Witteni katekismus hukkus varsti järgnevas ordu-
riigi hävingus. Peaks mõni haruldane eksemplar Luther-Witteni 
kaotsiläinud katekismusest veel leiduma, siis oleks tulemuseks kaks 
reformatsiooni sajandi trükkteost eesti keeles. 

Ühtegi muud otsest tekstitunnistust protestantliku kirjanduse tõl
gendamisest linna- või maaeestlastele ei ole selt sajandilt teadupärast. 
Võib ju küll arvata, et sedamööda kui toimus munkade ja preestrite 
asendamine pastoritega, mittesaksa koguduste vajadused tekitasid evan
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geeliumide ja epistlite kirjalisi eestinduskatseid, samati palvete ja 
jutluste käsikirjalisi ümberpanekuid. Kuid evangeliseerimise edukamat 
arendamist raskendasid sügavad asunduskondlikud vastolud, luterlik
kude jutlustajate esialgne vähesus ja rahvakeelega kodunematus — 
ka orduriiklikus kommete lõtvuses härrastlemine. Massiline usuvahetus 
viidi läbi välispidi. 

Kus õdusail rahuaastailgi eestlastest linnaproleetidele ja maaorja-
dele vaevalt-vaevalt oli liginetud kirjanduslikkude vahenditega, ei ole 
sääl alama asunduskirjanduse viljelus mõeldav Vene-Liivi sõja hirmsas 
möllus. Raiskunud rüütli- ja hansariik kirjutas 1561. a. Vilnos alla oma 
lõpetamisaktile. Samal aastal oli Tallinn ühes Harju, Viru ja Järvaga 
kapituleerunud Rootsi alla, kui lõunapoolne Liivimaa alistus Poola 
võimule. Eestlaste saatuslik pindala muutus ühtaegu moskvalaste, 
poolakate, rootslaste ja taanlaste võimuvõitluse tallermaaks. Rahuleping 
viimati kaotava Ivan Julmaga otsustas Eesti jagunemise — poolitumise 
Rootsi Eestimaa ja Poola valdamisse siirdunud Liivimaa vahel. Poola 
p ä ä s e d e s  V a n a - L i i v i m a a  ü l e v ä i n a l i s e l  a l a l  p e r e m e h e k s  t u l i  k a t o 
l i t s i s m  L õ u n a - E e s t i s s e  t a g a s i .  

Katoliku kiriku taastulekus paistab eriti silma jesuiitide kui paavsti-
tooli kõige agaramaks ja osavamaks koolitunud käskjalgade tegevus. 
Püüdes kõigile rahvastiku kihtidele ligineda alustasid jesuiidid Tartus 
1583. a. oma misjonitööd ja avasid oma õppeasutuse (täieline kollee
gium 1585). Tartu jesuiidid olid oma kasvatuse ja kutse saanud ena
masti Braunsbergi kolleegiumis Poola Preisimaal, aga saabus mujaltki 
saadetuid. Nii oli Tartu kolleegiumi esimeseks rektoriks hollandlane 
Thomas Busäus ehk Buys, kes teiste eesotsas sammunud ka eesti 
keele nobeda oskuse omandamisega. See vaimulik keele- ja kirjatark 
on 1586. a. välja andnud eestikeelse katoliku katekismuse (hollandlasest 
Kölni teoloogi Isselti kroonika järele). Paater Busäuse toimetatud 
eestikeelse katekismuse ilmumine on seda tõenäolisem, kui meelde 
tuletada samaaegset analoogiat meie lõunapoolsete naabrite juures 
— Petrus Canisiuse lätikeelset katekismust 1585. a. 

Jälgede ajamine ei ole ometi suutnud tabada ei Busäuse katekis
must ega ühtegi muud eestlaste rekatoliseerimiseks soetatud teost. 

Kuid ei ole kahtlust, et Poola Liivimaal tegutsenud jesuiidid 
arendasid hoopis hoolsamat agarust rahvakeele omandamises, eesti 
keeli pajatamises ja kirjutamises kui endise orduriigi hooletud papid. 
Linnast maale rännates ei kartnud need Jeesuseühingu saadikud mis-
joniteekondade vintsutusi „Jumala auks ja neitsi Maarja mälestuseks". 
Ei põlanud viletsustes vaevlevaile talupoegadele jutlustada ja messi 
pidada lagunud kirikuis, kõrvalistes külades, teelahkmeil, metsadeski. 
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Üheks innukaimaks suulise misjonitöö tegijaks eestlaste keskel oli kaht
lemata jesuiit Johannes Ambrosius Veltherus ehk VöIcker, pärit 
Eisenachist Saksamaal. Kuigi pärimusteated tema eestikeelsest sule-
teenistusest on jäänud ebamääraseks, on see nimi märgitud juba esi
meses eesti kirjandusajaloolises visandis (põhjaeestikeelse Uue Testa
mendi sissejuhatuses 1715). Küsitavaks jääb küll see arvamus, nagu oleks 
ka Veltherus oma Tartus oleskelu ajal koostanud mingi eestikeelse 
katekismuse, Tohib ehk siiski uskuda, et Veltherus pärast rootslaste 
vangistusse sattumist Tartu vallutuses, Braunsbergi preestriks nime
tatud, siinse töö raskustele ja tänulikule hingekarjale tagasi mõeldes 
mõned katoliku teosed on tõlkinud eesti keelde. 

On võimalik, et need tõlked on olnud selleks käsikirjaliseks alu
seks, millest on sugenenud Wilhelm Bucciuse nimega seotud 
katoliku käsiraamat Institationes Aesthonicae, Braunsbergis trükitud 
kas 1622. või 1623. a. Katoliku usuõpetuse ja vaimulikkude talituste 
korraldamiseks eesti keeles ühendades katekismust, tseremooniate sele
tusi, palveid, riimitud hümne, trükkitoimetajaks Buccius, on see käsi
raamat eestlaste keskel töötanud jesuiitide arvatava kollektiivse töö 
tulemuseks. Kui Institutiones Aesthonicae on omistatud ka läti keele
alalt otsitavale jesuiidile Georg Elgerile, siis on mõeldav, et jesuiidi-
bibliograafid Georg Elgeri nime on vahetanud Andreas Elgeriga, kelle 
eestikeelse kirjandusliku tegevuse kohta on vihjeid. Muidki Eestisse 
puutuvaid vastureformatsiooni tegelasi tuleb — võib-olla — keele ja 
kirja abilistena arvestada. Mõned jesuiitide asutustes õppinud noored 
soomlasedki andusid ju siinset sugurahvast tagasi pöörma ketserlusest. 
Tartu kolleegiumis on õppinud eesti soost kasvandikke. Eestlase või 
eestimaalase Michael Sommeri teenuslikku kaasabi katoliku raamatute 
eestindamisel märgitakse Braunsbergi kolleegiumi matriklis. 

Katoliku kirikupoliitikale näis Zygmunt III pääsemisega Rootsi 
troonile väljavaateid avanevat ka Põhja-Eestis, kui Liivimaa vasturefor
matsioon 16. ja 17. sajandi käänul sai esimese suure hoobi. Trooni-
tülid Gustav Wasa dünastia vanema ja noorema joone vahel puhkesid 
ägedaks vaenuks Rootsi rahvuslikkude protestantide ja rooma-katoliku 
kiriku pooldajate vahel. Vaenuliste vastolude hargnedes Rootsi-Poola 
sõjaks Läänemeremail vallutas Södermanlandi hertsog Karl 1600. a. 
Tartu ja laskis siinse jesuiitide kolleegiumi rüüstata rusudeks. Olgugi, 
et poolakad rootslastelt Tartu veel tagasi vallutasid, ei pääsenud kollee
giumi tegevus hävitustest enam hästi kosuma. 1625 a. lõpetasid Gus
tav Adolfi võidukad sõjakäigud Poola-aja ning reformatsioonivastase 
propaganda Riia ja Soome lahe vahelises maailmanurgas. 

Organiseeritud katolitsismi vasturünnak löödi nii siis taganema 
kogu Eestist. Kuid vanausklikud kombed ja kujutlused elutsesid hari

XV 



matu massi poolpaganuses veel kaua edasi, ja seda ka neis maaosades, 
mida polnud puudutanudki katoliku reaktsioon. Esiotsa oli Eestimaa 
protestantism oma rahvakeelse tarbekirjanduse nõutamisega jäänud 
arusaadavasse ummikusse. Rasked katsumisaastad olid laastanud ini
mesi ja viljelusi. Rootsi võimude mõjuavaldused vastse provintsi vana
dele asunduspärimustele, sotsiaalõiguslikele, kiriklikele ja hariduslikele 
oludele ilmusid alguses veel üsna nõrgavõitu. Rootsi valdamisse 
andunud Tallinna linnale ja Eestimaa rüütelkondadele olid kinnitatud 
nende eesõigused ka Augsburgi usutunnistuse kohustusi täita omamoodi. 
Ei Eestimaa piiskopiks nimetatud Kristian Agricola, soome kirjandus
ajaloost tuttava Mikael Agricola poeg, ega tema lähem ametipärija ei 
suutnud siin läbi viia mingit olulist uuendust Rootsi mõistete järele. 

Ei ole ühtegi põhjaeestikeelset trükkteost teada 16. sajandi lõpu-
veerult. Mis põhjaeestlaste keele ja meele kiriklikuks harimiseks vara
semal Rootsi-ajal on tehtudki, see on toimunud suuliselt, käsikirjaliste 
sugemete ja juhiste pärimusjälgedes. 

Käsikirjaline on ka eesti reformatsiooni-kirjanduse tähtsaim mäles
tusmärk enne luterliku ortodoksia ja ilmlikkude sulesihitluste harune-
mist madalas maakeeles — Georg Mülleri jutlused 17. sajandi 
künnisel. 
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Georg Mülleri käekirja näide. 
28. detsembril 1600 peetud jutluse lõpp. 
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Georg Müller. 

Promißio seu votum nautae cuiusdam. 
(Ühe laevuri lubadus ehk tõotus). 

Tallinna Pühavaimu kirikus 1. novembril 1605 peetud jutlusest Taaveti 
50. laulu sõnadele: 

Off ere 3umafane £cenno, nincf ma$a fefle feicfe &orgfemaffe 
finu £oitoutuö. Olincf f)üya minb abby finu феЬЬа fibõeö, fyfc 
talja mina finõ errafcoefta, nincf fina fc>iõbat minb fytftma. 

Tallinna linnaarkiivis alalhoitud käsikirjalise originaali järele. Valitud katke 
päälkirjaks siin pandud autori ladinakeelne äärmärkus. 

3 r  f  о  Г  Г  e  n  n  i  ф  t  t f t u e n  t o  i  e  i e n e r  © d ) i f f -  1 6 0 5  
m a n n ,  b a  e r  a u f f  b e m  C W e e r  i n  g r o ß e r  
gefaftr to ar, nlcf motlid, etF) toema oma £aitoa 
ntcf feicfebe f(aa)d, fe £aytoa fibbed ollit, fribby 

5 ljucfa menema, fiel nieber auff feine &nie, rieff S. Nicolaum an, nicf 
paltoud, Old) fina 3umal Dlicotae, &uy fina minb fefina^e £aitoa, 
£uibe, nincf feicf nebtfamat, fe minu f(aa)d £aitoa fib(bed) omat, 
hcefti nincf tertoe ölleatoitat, OTy £ea fubt mina Oftaa £cele tulle, fyfj 

Enne l £>ffere:too anniks | Kk. r^lutoo1 £cenno Xoiroutuö = tõo
tus fibbed = sees 1—3 QBir foflen — toar : Meie ei pea mitte 
tegema nagu too laevur, kui ta merel suures hädaohus oli 
3 nicf = nincf 4 feicfebe f(aa)$ = kõikidega | 5 fiel Kk. rern nieber — 
an : langes maha oma põlvedele, hüüdis püha Nigula poole |  
7 £uibe = vara omat = on |  8 fubt = kui. 
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tafta mina finu autouj Щ fefarn Ottedjetoaa £uynla Iafcfe tefta, 
fuõt fefinane OttaftpuF) on. 2õie foIcf)d fein ©oftn, õ' F)inõ' if)m 
fniete, F)6ret, paiatid teema F)alleõa ©uõõame f(aa)d : (Sy lieber 
33ater, toor toollen toir fouiel toa<f>d nemen ? Sern anttoortet 

5 õ' 23ater : Õlle raf)toul minu mein <5oftn, fomen toir nur ju £anõe, 
toir toollen õie 2öacF)6fer£e flein genug тафеп. ©d^irnpf bnõ ernft. 

Ъ$и fina Зтте&е £ар|з, etft fe feicfe fuftremb F)ulcf fyn 3lma 
fiõ(õed) fefama tegfetoat, &uy ncemat O^ifti nid toille^ufje fiõ(õeö) 
omat, fyfj omat ncemat ny ftelõet jumalaile toitoutama nincf f(aa)d 

10 anõma, ia ncemat eb tee mitte fe heõõa fiõ(õed) &uy tcenamatta 
SnimeBet ncemat jumala toafta tacf)ttoat ofla, fuy 3umal ncemat 
fe fjatoa feft toille^ufieft taftafd errapcefta. 2öaiõt ny pea fuõt fe CRift, 
ecf)f fe jumala 2DiS erraloppeb, nincf 6$ örrifene Qlicf toaiõ on, fyjš 
o n  3 u m a l l  p a r r a f u õ t  f e i c f  f e  t o i t o u t u d  e r r a u n n u t u t f ) .  E x e m p l a  

15 sunt copiosa. Tempore ре siis toaren õie CReuelfd) fo 
fcfymeiõe, ed)f ny tufnaõt, etF) mina ncemat minu pifjofefce (Зогте ümber 
ollejin feutftnutf) vel, ferrinutf). 

1 OTtecftetoaa = ineevaha 2—3 2õie fold)d — F)6ret: Kui seda ta 
poeg, kes ta taga põlvitas, kuulis | 3—5 (gy lieber Q3ater — 
Q3ater !  Tohoo, armas isa, kust võtame meie küll niipalju vaha? Talle 
vastas isa 5—6 mein ©oF)n — тафеп : minu poeg, tuleme meie 
vaid maale, siis teeme vahaküünla küllalt väikese 6 (5d)impf — ernft 
: Nali ja tõsi; Elsassi frantsiskaanlase Johannes Pauli rahvaraa
matu nimetus: ©cfjimpf bnõ (Srnft, 15221 10 eb tee = ei tea | 12 fe 
f)atoa = seda haava, puhku 14—16 Exempla — fdjmeiõe; Näiteid 
on viljand. Katku ajal olid tallinlased nii paindlikud 17 vel \ ehk 
I Katku kohta vrdl. M. jutlus 17. juulil 1605 ('Jleununõõreifjig eftnifcf>e 
ipreõigten bon (Seorg ОТШПег, 33erF). õ. gel. eft. ($., XV : 67 j j.). 
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яшшжм шитмшм! 
Heinrich Stahl. 

Kirikulaul. 
Teosest „jpanõ- bnõ фаивЬифеб gür õie $farF)erren bnõ ipaußbater (Sftlj-

nifdjen gürftentf)umbd / 2Inõer £F)eiI... CRebaft..MDCXXXV1I : 123—125. 

£teltaje / fenne Summal rõftmuftap / fel on faggebaft 
fuftr Ijebba / õocf) faftp temma ftebba poftrtut I igga-

toeffej rofymuj feftnbtut / Summat tooip fünvto fyebba toaicfiftama 
/ nine! funb roftmo faf)ö toitma. 

2Iftaftu6 / ftebba / toiflitjud / nincf toaito peap icfaö eftt 
feima / perraft tuflep noppebafte / fe on feicfelt poljlelt / Summal 
tooip funno toiflit*uffe toaicfiftama / nincf funb roftrno fahd toitma. 

•^öatmifta ftenb toafto feifta / fuö funnul faftp tef)ba / etft 
funnul aucf faitoataje / nincf finna murre fiffe lucfataje / Summal 
tooip funno murre toaicfiftama / nincf funb rofjmo faftd toitma. 

(šrra lota of)e igga fatina |)ef)t / uffu munb / minna olleti 
fuftlnut / fenne pef)l finna ennambaft totat / fe toeeftap funb 
furjambaft / Summal tooip funno toeftaja toaicfiftama / nincf funb 
rõftmo faftö toitma. 

6unno tooiblemiffe feed / paflu Summala / temma e£ 
ofle fougfel / fiftö faf)p temma funno el)tf tooiblema / nincf funno 
toainlafet afla toajoma / Summal tooip funno toainlafet toai
cfiftama / nincf murbma nenbe tadjtmiffe. 

0e on toiffift tõffi / funnuft ep langep ud)tefit farto / fefit ep 
tooip fui furja teftfta I Ш Sumal ep tafjafc lübba anba / Sum
mal tooip funno faf)jo parranbama / nincf funb rõftmo faf>ö toitma. 

2 boef) = ometi 5 icfaö = ikka |  7 rõftmo faljö — rõõ
muga 8 teftba = teada | 12 toeetyap = vihkab 13 toeftaja 
= vihkaja |  15 tooiblemiffe = võitlemise |  19 fefit = keegi. 



Dftet finna aftaftuffeö nincf ftebbaö / loftta Ü£peinetf 
Summata pef)l / fihö moiftat finna toiftmfelt / etf) fe funbip funno 
faftouj / Summat tooip funno aftaftuffe poftrma / fe ep faf)^> 
temma febbafit feetma. 

5 ©efinnafe itma feeö / Summata funno Sffanba pef)t / fteat 
finna ftebbas tofttma / finna ep faftt febba faljetjama / Summat 
tooip funno fteõõa toaififtima / nincf funb rõftmo faftö toitma. 

Õlje igga tattoe jerret / tufte£ fe futotoe / ninba õfte igga 
murre jerret / tulleh rõftm fubbameö / Summat tooip funno murre 

10 fefmbma ! fe feifap temma feftjebe fibbed. 
OTeebt faunifeffet toelja pef)t / nincf feicf me^atiffet forbeö / 

fuö fe tattoe nemmat ricfufr / fe futotoe nemmat foffotap / Sum
mat tooip fe tattoe erratootma / fe futotoe jefte tof)tna. 

£unb on fui fabbanut / enne fefinnafe aja / perraft fif)6 
15 paiftae fe pefttolicf / fe tof)p meile paljo roftmo / Summal tooifr 

fe tummi toaicfiftama / nincf funb rõljmo fafyö toitma. 
Omma toifti^uffe faftd / fteat finna rafttoul о fta / feft 

fuö fe ftebba feicfe fuftremb / taf)a|3 Summal funb iffi troftima / 
Summat tooi|) funno toifti^uffe toaicfiftama / nincf funb roftmo 

20 faftö toitma. 
О Summat I minna ftaftun ü&eine* / fuö tooip funno 

tad)tminne ofta / etft münno ftebba lõppep / nincf münno 
toifti^uö ftenb põftrap / Summat tooip münno toifti^uffe £>6ljrma / 
ohe$ onfaj o^aj. 

25 Õfte igga murre jerret / tuftefc faftö jefte rõbm / minna 
totan Summata peftle jutgfeft / febba e£ faftn minna mitte 
fafte^ama / Summal tooi£ munno murre toaicfiftama / oma 
Summalicfo tacf)tmiffe perraft. 

10 fef>)ebe = käte 11 faunifeffet = lillekesed |  15 pef)to-
ticf = päike. 
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Reiner Brocmann. 

Carmen Rlexandrinum Esthonicum ad leges Opitij 
poäticas compositum. 

(Opitzi poeetika reeglite järele tehtud eestikeelne 
luuletus aleksandriinis). 

Laul on võetud teosest „©lücftüünfdjung / Sern Sfjrnbeöten bnõ 2Icf)t-
baf)m jg>erm Jgmnö bon pöbeln . . . 33rautgam / er mit . . . ^unpfratoen 
DTCargaretlja / Эе|з . . феггп Jürgen 6taF)lö . . . eF>eIicf)e £ocf)ter . . . iSrout / 

фофзеИ Ijielte . . . 3u CReball . . (1б37). 

33i õnnifj on fe Otteeö / fe 3ffa freftte tof)tap / 1637 

(£e feicfeö Baigfaö on) nincf Õnne jerrel of)tap / 
&umb Summat iffi tof>^> / fumb Summat annaft neite / 
£e fteftöti feitoat ef)t / О CRifti CRafttoae / teite! 

5 ©eperraft fuõõameft funb / £eicfmeeö / fifjtan minna / 
(£tj) oftet yileete fafyö ni foutoe otjtnut finna / 
©o autofa Cgffo feee fe fuftre fõrgfe Õnne / 
&umb Summat annab nuf)õt; fui toõõe$ teep mo &onne. 

©ee QJbbifaf>e on On / fumb Summat iffi loftnut 
10 CRincf funnul tenna^eftto on CHoftmuj: iffi toftnut. 

©e ßrutf) on faunö fui: fe Sffa on fui ricfaö / 
On tebbi omma X o f )  fiftn '2öarra fauõnut icfaö: 
©ab)) Verroh? futjetut; on temmal õocf) fut £obbe: 
Ш temma iffi .teftp / etf) ^tftnuö on fuf)r £õbbe. 

15 OTte enne £aflinnaö on temmaft fogfo £antut / 
©eft Jtaftaft faf)£ fut XM (fefj teftfr?) nüjjõt temmaft anõtut. 

6 foutoe = kaua 12 fauõnut = saanud 13 £errato : pruudi 
isa liignime .Stahl' tõlge (vrd. sk. ,stahl' — teras; terariist; 
teraw) I 14 tef)p = teab. 
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©af)p perraft nef)l)Q fui / fe mitte аппсф CRafta / 
Äuö ^emma anba tooi$ / nincf 2Irrrto jettap mafta / 
©e on uj tigfe OTCeefš / fe on jo tobbeft rummal 

20 Otincf tee£ fe toafto fui / me fefcfifc) meile Rummal. 

©e fõrgfe Summal tee£ ni fuftre funnuft £ugfu / 
($tf) £emma lebbi ©unb nüf)bt taf)a£ atiba ©ugfu / 
йитЬ tobbeft 3tma fteftl faftfr fraljo 2Dilja niitma 
OTincf emmiö;igfatoeft funb / Rummal / £airoa$ fifttma. 

25 ©eft fteat finna faf)S nuftbt fuftre CRõftmo teftfta / 
(štf) ni fuftr 3ffa-2lrm on funno jure neljfja. 

olcfo fubba furb / feft Summal 2Irmo noitafr / 
OTincf omma 'Zõeftje faftö feicf 3lma 3ftut tõitap. 
CHincf fuf} fe futri 28ajm Xeib taf)a£ erra neelma / 

30 ©af)fr tebba toegfitoaft fe ^õrgfemb erra feelma. 

(štft fuftle / fuf)le bocf) / etft fuF)le munno ©anna. 
©e Bulm on ЭДаё nuftbt / nüf)bt lel)fc> jo CftoF)r nincf 28anna. 
Oluf)bt lef)p jo igfa CWeef* nincf taftaft ^obbo mata. 
OTtiB finna toitoit toef)l? feft igfa Olteefj Ief)£; roata. 

35 ©iftö minne finna faftö / nincf aja fteF)fti tagfa / 
£afj F>ef)fti teftfta XoF) / etl) fui fa olet roagfa. 
©il)ö anna armfaft ©uf) / nincf bacfa fangeft £aila / 
&ei fobbo ßrutfte faf)ö: nincf ^ef)fta faunift ßaila. 
©e Rrutf) faty) feima ef)l / neebt tõifet feitoat £erra / 

40 CRincf nuttoat toeftfa / etf) üj neift faF)^> toitut erra. 
©if)0 mincfet mengema / etf) £ea fui faf)P necf)tut / 
OTtiB teije OTtenge faftö on Õftfe QJjal tecf)tut. 

24 emmiö = kuni |  28 2öeF)je faF)ö = väega 33 mata = 
magada (vrd. sm. ,maata') |  40 toel)fa — väega. 
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Georg Salemann. 

Õnnesooviluuletus 
Ericus Beeckeni ja Elisabeth Telte pulmapäevaks 31. okt. 1642 raamatuke

s e s  „ N u p t i a r u m  s o l e m n i t a t e . . .  D n M .  E r i c i  z u r  B e e c k e n . . .  
e j u s d e m q u e . . .  E l i s a b e t h a m  z u r  T e l t e . . .  I n  m a t r i m o n i u m  
legitime sibi adsciscentis... Revaliae..." (1642). Käesolev 
tekst reprodutseeritud äratrüki põhjal, mis ilmunud „Verh. d. gel. estn. Gesell
schaft" XVI: 296 — 297, sääl antiikvas. 

fP Qlõõirm nincf ©a$a-£eelet 
CjQ OTõitroat teil feicf F)^öet meelet, 

}3eigf nincf $ruf)öt; ü$ igga fõnne 
ßacfub teile £aljo onne, 
£aulab uf)e i|3ulma-£uggo 

6 Ommaö feelee mõnõa fuggo. 

£ul!e fabö £iefflanõi maty-feel, 
DTõita neil faf)ö finnu meel, 
Cftincf lafc fuF)lma f)enne6 fõnne 
Omma maf) feeö, ftacfma onne. 
&uf)Ie ©aj nuF)& taf)6 maf)fannat 

12 &ui fiftn laultoat nof)rt nincf toannat. 

©e on nifam Pulma-Suggo, 
Pumbal eb on beutoti fuggo 
©eft £iegf-armuft, fui neeõ nof)ret 
£acftoat f>eF)l meel neeõ fuF)-fof)ret; 
28aiõ fe olfut 3umm!a ©annaft 

18 #ulma-£aul, fui fomb on toannaft. 
3 u$ [ trkv. щ I 9 j)enneö = enese | 13 nifam — säärane, 

niisugune | 14 fyeufati fuggo = heiti, kartust sugugi (?); vrd. 
L. Meyer: f>euVoti = õhveti (Verh. d. gel. estn. G. XVI: 297) | 
16 fuF)-fof)ret = huuled | 18 fomb = komme. 



Olcfet tertoet (gflo aigfaö, 
3ummat fyoiõfo feicfeö ftaigfaö, 
2Inõfo teile feicf F)ef) tõibeft 
Sbuft, £ingeft, autouft, F)üiõeft. 
3ummal ariõfo teil feicf õnnet, 

24 ^urnbaft 2)at)iõ fif)n teeb fonnet. 

Vaimulik laul. 
Ilmunud raamatu ,,£an&- £au&- tinõ КЗгфеп-ЗЗиф gür õie £farrf)mn 

unõ 5?auf3-23ater (Sf)ftnifcf)en gürftent^umbö ..." ORebal 1б5б, neljandas osas 
„(ЗДПфе ©ebete gür õie 6f)ftnifcf)e ©emeine in £iefflan£>... CRebal..." 1655:32—34. 

Ui Otterre £eF)l meffa^ nincf toucfafr F)?tiö 2öeffi / 1655 
£af)ö ninõa fei£ 3tma ftef)l toaggaõe &effi; 

©ef)l ajatoat £ainet фепб / 6f>et nincf toifet / 
(5if)n tunõtoat faF>ö feõõa neeõt O^icfat nincf 2öaifet. 

' 5 tabaft Щ 2Õiflet}U6 ujfceineö ofla / 
2Daiõ QBifle^ue foggufr f)enõ £ulcfa faas tulla / 
©e toife nincf folmanõe CHifti £>ef)l joutoa£ / 
ä$ £urbaõu6 efiamba &urbtuffe noutoa£. 

orte faf)6 fautoamb fui Otabtoo fiF)n 3lmaö / 
10 &ut taba|: fo CR aber nincf fannatafc ©ilmad. 

JRuF) £eõba fc>ef)l tuflefr fe fibbeõamb £eõõa / 
CWe toairoa^ nincf toif)matel furretafr teõõa / 

24 &umbaõt — fonnet: järgneb Taaveti laul 128. 
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&of)rma feft CHiftift on fautoa fül fabnut / 
ЭТСе Summal on mõnbforba temma ^>eF)l panbnut; 
&u$ £aigfebuö ©einabe el)re finb f)eita£ / 
OTincf finul fe £afrpia £ambat fef)l noitap / 
©e furma / fe nerrip finb / falroap nincf neetap 
&eicf 3lmlicfo £uftl nincf vobmo fufl feelap. 

©e toibelicf CRaf)too nincf 0^of)m on febl Paimad / 
©eft troF)ftin nincf finnitan minna f)enb 2öaitoaö / 
ORincf lof)tan faf)ö toiffifte Xaitoafe tufia / 
&u& minnul faF)P iggatoeft bebfti fui ofta. 

©if)n jof)$'roat 2õee-piffarat mõnbforba ©ilmaft, 
Od) tulle Ьоф 3efu! OTlinb faf)ta fif)bt ilmaft! 
&uö ©urma-£unb joutoap mul liggimbal tõtta / 
©if)ö laffe neeb (Snglit mo £>ingefeft tootta / 
Otincf hennefe ^eljbe pel)l Võija flF)t ufleö / 
©ef)l £aitoa feeö jel)ba fe Abrami ©ufleö / 
©e finblamba CRaf)too nincf CHõf)mo feeö icfaö / 
^eiffuggofeft £aitoafeft ^>uf)beft fui ricfaö / 
©eF)l eflaba emmiö fe toibmfemba £od)to / 
©if)ö peap mo 3f)o faf)ö f)oi£ma fut 3tocf)to / 
DTte fibbeö fe £inge on eflanut enne. 
Oiincf ninba fubt 3o£pil on rofymolicf fonne: 
(štlj OHulbaft faF)P toufma fefamma mo &ef)f)Q / 
©e OTaf)F)Q faaö ucf)te mo l)ennefje £eel)a / 
©eft £ingeft fif)ä eflatut / taitoafe lel)ma / 
©ef)l mõflembat iggatoe CHofymo feeö jef)ma. 

13 fabnut = kandnud 16 £appia = surm 19 toibelicf=tõe-
I 27 ^efybe = käte | 30 £uf)beft = varandusest | 34 ЗоЭДМ1 
Hiiopil 37 lef)ma = lähme. 
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«ftft в?» jKS» *<$» к» » «ftft «ф» «ft» 

Johan Sebastian Markard. 

21uffmunterung зиг 2)anfbarfeit 2In Siflanö 
gur õie dluöbreitung õeö göttlichen 2öortö Õafelbö. 

(Liivimaa ergutamine tänulikkusele jumala sõna 
levitamise eest säälsamas). 

Laul on ilmunud raamatu Jpanõ- Jpaufc- ilnö £3гфеп-33иф gür Õie 
pfarrfjerm unõ jpauö-'öater (Sf)ftnifcF)en gürftentbumbd . . ete. CReoal 1656, kol
manda osa ,/Леи 6bftnifcf)ed ©efangbucf) ... etc Otebal.. ." 1б5б, eesotsas. 

lj 3flanõi-mab / оф! meffefta / 
O© JTte 3umat ©ui on teenut 

£emma f)elÕe 2lrmo fa 
©o pef)l on uf)eft nefynut / 
Itincf annap nut)Õ ©ui ricfalift 
©e pof)a ©anna / etb ©a toi ft 

7 QOÖoit õnfa$ fif)tut faF)ma. 

2. 

neeõ ßapiftit eflafit 
©if)n 3Uaf)le toannas ^Uigfaö / 
OTeeõt toalfcf)it OTtottet toairoafit 
©e ^irefo feicfeö ßaigfaö; 
©e OTtucfa-£)ulcf nincf Õppijat 
©if)n oflit uppriö uffinat 

14 Oleeõ fuf)lja-£apfet ftettma. 

4 ubeft = uuesti I 8 ßapiftit = paavsti-, katolikuusulised 
12 OXluda = muuga, munga. 
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3. 

01üF)õ paiftab ftnno ^irfufle 
©e j)ul)f)a6 3ummla-©anna 
Otincf F)6itjep / faftoap jergfefte; 
Ocf)! fe tooi$ taflel £anna / 
£e 'polej fui neeõ ßitcfijat / 
&e feõõa ©anna laitatoat 

21 OTincf £oõõe errafeeltoat. 

4. 
£iflanõt-maf) / nuf)õ tunnet ©a 

©e feicfe 3lma-£oF)ja 
CRi fif)tma fifjn fut ©ajamaf) / 
©e fircf fen Summla-ßoja 
Otincf pof)a 2Baimo autouftap; 
01üf)õ kummal ©ui faf)$ tuttoa$ faf)p / 

28 £uö ©a ni taffaft laulat. 

5. 
Ocf) 3<$fu! jeb ©a iffi fif)n 

Olincf boiõa finno ©anna! 
£af3 ilma &af)jo / ilma ОДп / 
£> armae Saitoa-fanna / 
©o £if$fo £>ulcfa eflaõa / 
Otincf £ingamiffe lõiõa fafy 

35 ©o £if)ba-2öarjo alla! 

6. 
(šp anna £ubba ^urratil 

©o &ircfo tüf)ja$ tehf)Q; 
£uö fina fai^et / fiF>e on fui; 

32 £aitoa-fanna : pühavaim. 
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&eicf 3lm tooip febba nef)f)a / ' 
(£tf) ©inul on fuf)r Xiffinuö / 
(gtf) mitt' fe pof)a ^oggobuö 

42 ©af)$ ricftut 2öerri-foiraft. 

7. 

©e toaine CRaf)toad / fumb fif)ti on 
Oli monneö fuf)reö феЬЬаб ; 
Oteebt Sattopojat / fenne £of)n 
(šp fõlbap ©aja ©ubbaö / 
•Jteeb faf)toat feft fuf)r' £>el)le fa 
©o 2trmo / Summal / fif)taba 

49 ©ef)l £aitoa-£of)ne fibbed. 

8. 

©eht eeö nüf)b olite tennalicf 
£iffan&i-maf) / fo Summ'lal / 
^e on neil 2Baggal toaftobicf 
OTeil tarfat nincf faf)$ CHum'lal. 
&e Summla tennap / tema teep / 
(gtf) Summat temma ^>ef>te nef)P 

56 'Jtincf icfaö ennamb aitap. 

2Iu<$ guter 2DoImeinung fe^te öifeö 

Sof)an ©ebaötian OHarfarb / 
bon 6cf)toeinfurtf) auö granfen / bißf)ero бег 

3iatf)6fcf)ule in CRebal ge^oefener ORector / ani^o 

beruffener £aftor auf ОЬефаГ)[еп in £iflan&. 

52 toaftobicf = vastutulelik 57—61 QJtuö — £iflanb: Hääsoovlikult 
kirjutas selle J. S. Markard Schweinfurth'ist Frankimaalt, endine 
linnakooli rektor Tallinnas, praegu Põltsamaa õpetaja Liivimaal. 
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Martin Gilläus. 

(Sin £ie5 bom <£F)ftcm5e. 
(Laul abielust). 

Ex. Joh. 2. cap. 

Kirikulaul ilmunud raamatu Jpanõ- Jpaujj- Unõ ЙЗгфеп-ЗЗиф $ur õie Pfarr-
Ijerm unõ фаиб-ЧЗ&ег. . ete. 1656, kolmandas osas „Oteu (Sljftnifdjeö ©e-

(апдЬиф . .. etc. CRebal . . ." 1б5б: 73—76. 

Onni 2Ibbi (Ш laitafc»: 
Od) fe on uj furri 2öil)tf; 

&urrat feöõa tef)F)a aita£ / 
£>oiõfem fyen&eö fe eeö fif)ö / 
(£j)riftuö feõõa autouftiö / 
3mme £õf) faae finnitiö / 

7 £ui Sobanneö utle^>. 
(£ana £innaö (9аШсеб 

Üjforõ ted)ti ßulmat faf) / 
©ef)t OTtaria of(i fef)aö 
ßerre 3taife$ funömatta / 
(£F)riftum nincf dtyoftolit 
i5eigf nincf £rul)t fafye fu^ufit 

14 CUbbi (Srfo 31utou£. 
2öif)na :puF)bmaö ütlis (£mma / 

2öif)n fe Iop > / фебба ^ef)ö; 
(£ljriftuö utliö toafto temma: 
QJita finna £ebÕa feeö ; 

Enne 1 Ex — cap : Johannese evangeeliumi 2. päätüki 
järele 15 £uj)õma6 = puudumas, puududes. 
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OTCinno 21icf с)) tulnut toeel / 
OTtiö fa о|зта tuflet eel? 

21 &ul ma tefyn / miö tooja. 

(gmma foftiö mitte jefle / 
Otte toarfi ofli toaiõ 
xltUö aggaö ©uFlafifle: 
£ecf)fet / mea feffib teit. 
QBeffi ^rubfit oflit fef)l 
3uõa £ombe £erraft toeel / 

28 Oleiõt feff (Sf)riftu6 toita. 

2Bal)ta me fehl funõiö 3mmet; 
0®if)na$ toarfe fai fe 2öett / 
(Sljriftuö F)übõiö nenõe OTimmet / 
^effiö toija ^affri &ett / 
©e e£ tefj&iö mitte fuft / 
'JRai^ma ofli temmal £uft / 

35 CHef)fiö ßeigful tiinõa: 

3ggameeö toF)^> eemalt ette 
Pulma CHaF)toal / me on F)eF) / 
©irina annat altoamb ^ette / 
Uftea mitte f)acfa£ £el); 
©e fe fe on armaö QBif)n / 
©eõba paljo on faf)6 fiF)n / 

42 Ottte fa oflet teenut? 

£e feF)l 2Ibbi ($По Шар 
ßotte (£f)rifti ©õbber mitt / 
(£f)riftuö 2lbbi CHaf)toa aita)) / 
"Uutouöta^ neebt pef)lefit; 

25 mea = mis I 32£affri£ett: pulmakorraldaja (sk., Schaff ei') kätte. 



49 

(grra farta Fjenõeö nuf)bt / 
&e tooip mitte efla muF)õt / 
oiftfo ты mo. 

йиб fufl on uj tuF)F)i ЖаПо / 
OTtonni QJffi puf)õufc fef)l I 
6t)riftu0 aitamaö on ЗаПо / 
£of)ta aggaö temma pef)t ; 
(£F)riftuö £artoet b^bfti nef)P / 

QGDeffi temma 3öif)na£ teep / 
56 OTturre CRof)mu$ fefjnap. 

©eifa armaö 3efu C£f)rifte 
3gfatf meije OTtaja feeö / 
©iF)ö faf)ö feifme faunift püfti 
Perre / £apfet / Cftaine / СШееб. 
£alluft ^urrat' f)irmota I 

Heinrich Göseken. 

£>elfft mir (Sotte# ©ute greifen. 
(Ridake Jumala armu kiita.) 

Uueaastalaul raamatu „jrmnõ- jpauö- ün& &3гфеп-33иф" etc. kolmandast osast 
,,3teu (ЩПй|фе<$ ®е|апдЬиф ... " etc. 1б5б : 175—177. 

63 
©if)6 meij' еИат' CRaf)too fa / 
Cftincf fe eeö finõ fif)tme. 

Üj)&t Sumta 3lrmo fif)tfem 
О CHifti CHafyraatf feicf / 

1656 

Otincf feicfeft ©üõõaft F>ül)õfem / 
©eft nübt on otje Qi igf ; 

48 muf)bt = muidu. 
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©ee oigfe Qiigf on nuf)Öt: 
©ee QJF)ft on Otja tootnut / 
©e uf)ö on meile totnut ; 

8 ©if)ö jetfem toannat ©üF)õt. 

О moiftafem õocf) ©uõõad 
Ctteeõt armat Sumla Xofybt / 
£ui armfaft meitet £iõõa6 / 
OTtlö meitel teggi £ef)õt ; 
Оф olcfo OTteele feeö! 
^ui Summal £>ef)õt on annut / 
fteicf £urja toafto pannut / 

16 OTincf f)oiõnut &af)jo eeö. 

&eicf ^ircfut uft'toel fanbnut 
9ti fauni CRaf)too fees / 
OTteil Snnimeffel anbnut 
©e £oituff' 3f)f)0 ees / 
Oli rocf)fe ^ef))f faas / 
On 2öilja jagg'nut toelja 
©e 2Daino / £atfo / Olelja / 

24 (Ep laffnut ofta CWaF)ö. 

cmeil temmaft fterral anõtut 
On feicf meij' #e£ituö / 
&uö faf>^> meij' pef)le ^anõtut 
©e oigfe 0Tucf)telu6 / 
©e fange &ocf)to eeö / 
©if)6 £>ucfa0 oflej ammo / 
Oti meije OTouto fut CHammo / 

32 ©e ßatto Яоддо fees. 

25 fcerral anõtut = andeks antud. 
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©о 3ffalicfo ©Ша 
OTteil annafr 2lrmo Voeel / 
£uö toottme Pattuft tubba / 
Otincf lof)tme 3<šfu0 £ef)t / 
^e ori fe 2Baf)f)emee6: 
©if)6 Pattut anna|) perra / 
©e 3Tucf)tluff' tootta|) erra / 

40 Otincf jef)P meil 5?ebba feed. 

60 2lrmo meije fil)tnu 
О Sffa fubreft 2Debft / 
Otincf 2lbbi meije F)üf)bme 
©o Poja 3^fu ^eöft ; 
Otincf paflum' Ijelbeft finb: 
OUeil CRaf)too laffe foita / 
Otincf rocf)feft meitet toita / 

48 ^ut finna paefut f)enb. 

************************ 
Mag. Gustav Joh. Laurentius. 

£etnalaul 
Keila pastor Anthonius Heiderich'i abikaasa Hedvigi surma puhul 22. sept. 

1686. a.. ilmunud teoses „Зеп ©cfjmertjlicfjen Eintritt ... gr. £e5toig Sidoniae 
Söagnerin, Seö . . . феггп Anthonii 5peiõericf)ö . . . Jper^geliebten 6f)elieb6ten . . . 
^Betrauerten 3tacf)fo[genõe. :Л(£3331£, geõrucft bey Sljriötoff 2Brenbefen" (1686). 
Käesolev tekst reprodutseeritud äratrüki põhjal, mis ilmunud „Verh. d. gel. 
estn. GesellschaffXVI: 304—312, sääl antiikvas. 

(ŠF) fette, fumb fif)t b^ba feeft 1686 
©af)|) aigffaft erraminna! 

&umb CHiöti, Qöaitoa, OTturre eeft 
35 tübba = tüdida, tüdineda. 
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©aF)£ CRoFuno fiöfe finria! 
&e ©urma ette (štto nef)£, 
OTincf üjneö jureö jef>^> 

7 ©ee tooit fa onfaj fif)tma. 

($t laöfe minb, 3Ltgy£ti-OTtaf), 
©o феЬЬа-Orgfuft erra! 
Otta taf)ban tepe finb benima, 
(Sdjf ofla finno :perra ; 
©ui potte CHafjtoo ßel)to ecf)f Of), 
©о jureö CWurre 2öairo ninf £olj, 

14 Ocf)f, fe faf)£ otja nef)f)Q! 

£>enin ma finb toeel ebbeöfritt, 
CTtinf fuf)len funno ©annat, 
©if)ö pefjfen minna fifyöfit mitt, 
Qöaib £otootuft mul annat, 
©a fif)tat omma 2öarra mufl; 
6t pibba febba iöfi full, 

21 CTtinf laöfe minb fif)t erra! 

2öeel oflen 2öangfi-£orni fees, 
(Bp ofle pefjömift tef)ba ; 
©e CHift oti igfa ßeFjto mo ee$, 
Otinf finnita)) minb jef)ba 
&uj fauto pef)n minna toaine fif>n 
©o jureö nef)ma 2öaito ninf £if)n, 

28 Otinf 'Jtutto-£eiba fof)ma? 

3o münno £ef)ba tüf)ja$ jel)p, 
©e raöfe fofyf)u6 anba ; 

17 mitt = mitte | 18 £otootuft = tõotust |  23 tef)ba = teada 
26 pefyn = pean. 
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OTto 3otgf ninf £eöfi ramma? lel)£, 
OTta tubbin fofjrma fanba ; 
DTto <5etgf on lijaj fummarõut, 
OHo ©ilm on Oluttuft fuflonut, 

35 &ui fauto minb 2Dangfiö peat? 

(Syfrti-Jftal), finna 2öaitoa-hol)n, 
OTtinb toaife laöfe minna! 
(Stf) finnul £iöfut CRof)mo on, 
©if)ä laöfe minb todfjf finna! 
©e banaan ma igfajen, 
Odjf lunnaeta minb 3(£fufenn! 

42 (St fafyrin febba nef)l)a! 

©o £ol)le, 3<$fu, Slbbi-OTteeS 
OTta töötan omma f)ef)le 
©efamma CRiöti-2öaitoa feeö: 
Od)f f)eita 2lrmo ftefyle! 
Ocf)f fuf)le minb, mo armaö 20enb! 
JR о ^>eF)le F)alte0ta tocfjf F)enb, 

49 Olinf uöfo munno f)ebba ! 

3eb finna mul, fuj JTtofeö fef)l 
Oleil 36ra'litril ofli, 
йе fünno ^of)bQ ©anna pefyl 
DTeit Ijebbaft frebftma [,] tufli, 
&e febba OTterre fa0t)^5 lõi, 
Otinf nemmat fuitoalt lebbi tõj 

56 ©e ^anaan-OTCaf) fiöfe. 

£>eniba [,] folban ennam te^>ö, 
OUo 3gfaft toannaj jauan; 

38 (£tF) [trkv. (gf)t I 39 tod)f = sk. ,doch', ometi. 
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DTtie CRouto mul on, ma toaine £a£3? 
60 ftoF)le, 3®fu, nouan ; 
&uö 3£m ep £ef)Stu£, peseta fa, 
Otinf omma £of)a QJlbbi faf) 

63 CWul £ingfami6fet faf)ta! 

Ocf)f tõtta, 2Irmaö 3&fufenn! 
OTtte toibibat ni fautoa? 
©o jureö CRaf)too, CRoF)m ninf Õnn; 
Od)f £eöta minb! od)f jaua! 
JSefyn ma fifyö ilma aöjata 
©о ^>eF)t ni fautoa lofjtama, 

70 Otinf mitte 2lbbi-faF)ma ? 

•Jteb, nef)! 3ttiö ©unno ©ana feed 
On feöcftut йИефапба. 
(Stf) finna tai)bcit £ebba feed 
£ebl DTteelel 2lbbi anba ; 
©ibö aita nübb, mul £ebba on, 
JRo £il)F)a, ßatt, ninf ßorfo-^onn, 

77 DHo £ingfel 2öaitoa teetoat! 

3öf' offen minna fanõnut faa 
m raöcfe CRift ninf £>ebba, 
OTübb taf)bat QJbbi feelama, 
CTtinf annat mitte febba ; 
OTta paftun feicfeft ©übbameft: 
Ocf)f fceböta $>ebba-Orgfofebft, 

84 Dtinf fuf)le minno Raltoe ! 

65 toibibat = viivitad | 71 CRef), neb = näe> näe ' ßörfo-
£onn : vanakuri i  83 Orgfofebft = orukesest. 
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2Iit-3ummal utleri 3ummalal, 
&e feicf on beste tebnut! 
&e fubW ßaltoet £aitoa afl, 
Ш münno £ebba nebnut! 
Otubb leben rõbmfaft reifima, 
(£t fab$in nebba £erri6-3Ttab 

91 йитЬ 3<£fuö minnul fabtnut. 
2öift, toift, on febl mul ftarramb CHouto, 

£ubt f)6f)taö 3£maö tebba; 
©ebl, fuö on felgfe £uft ninf 2Juto, 
On finõlamb QJtöfe jebba; 
©ebl, febl on tyt), fuö Summal on, 
Otinf 3^fu6 munno 2lutoo-£robn; 

98 ©efrerraft tõttan finna. 
QJcF) fu6 mo (Bflo-JHaja jef>^> ? 

£еб fe eeö $oble fannafr? 
Йеб toaifel £esfel Qlbbij lebft? 
йеб £aötel 2lrmo anna))? 
£eb febba armae Summal ©a, 
Cftinf 2lrmuft nemmat ftaimenba, 

105 ©o Poja S^fu perraft! 
(9y|)ti-Dllab, jeb nübb uji fufl, 

DUo 3^fu6 minb nübb fcuafr; 
СШа fublen tefrö fo ßatto-ßifl, 
&umb buHuft OTteeleft fyuap; 
©a oflet fut minb toaitoanut 
Otinf Cftutto-£eiba$ ftibbanut 

112 Olübb finnuft fib^fit Iacbfun. 

86 tebnut [trkv. tbenut | 93 boblaö = õelas | tebba = teada |  
103 £eb [trkv. £be 104 paimenba = hoia. 
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Otubö aita, 3<Sfu, fonöima, 
©o CHift mul Haifas anna! 
(štb often noõõer reifiba, 
OTto £)ing fo &ef)jeö fanna! 
©ibe lef)f)en ©o fab ebbafe, 
©o fülgfe lebbi loijan £ee, 

119 О Cftofjm! ma nef)n jo £aitoa! 

(Bi munno &eel Vooi^> CRofjmo ees 
©e ref)fma, me ©ilm toaf)ta£; 
©e, mea negfin Iföcfo fees, 
Cminõ fe^jepitte fabtap ; 
DTla neF)n nübb omma 3<Sfufenn, 
&abö ftobat inglit, 2luto ninf Ön; 

126 QBoy! tuoy ! miö ßibbo £aitoa6 ! 

ORobm olfo fel, fel Onn on fef)ö ; 
CWa pebfin OTturreft erra; 
OTta leöfin 3(Sfu CRuppe feeö, 
CRinf offen £emma perra ; 
Otto firmat, erra Cftuttfet mitt! 
Jfta tuflen umber mittefit ; 

133 m faf)te minno jure! 

3eb £erme! 2lrma6 &blafon, 
^eicf £eb ninf 2lutoo ette; 
Otto 3@fu6, fe fuff ricfaö on, 
^eicf majfo finno fette! 
©e boiöfo ©inb, ninf &irfo-$?obn, 

115 6tb [trkv. ($bt 116 ^ebjeö = käes 129 leesfin = laman 
132 JHa tuflen umber mittefit = ei kao mina kuhugi (sk. ,Ich 
komme durchaus nicht um'). 
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бе anöfo, me fui tartoiö ori, 
140 Oli £ingf' fuõt 3f)bo |)oF)left. 

Olubb nouõfo faaö u$ igfa Otteeö, 
(št fafyjit, erra tufla; 
£ui fautoa 2öangfi-£omi feed, 
ОШ)Ь ßattuft taljbat oFFa? 
€>d)f tootfet üfleebercfaõa, 
OtinF ßatto-lFnneft toufeõa, 

147 ©if)d toalgfuöta^ teit 3<£fuö. 

«у* šm «to «•«s» v&b «в» щь» 

Adrian Virginias. 

(štoangetium neFjanõef früljal ßettual / ^erraff fotme 
&umtinga ßufta. 

„DTteije .Sffan&a 3®Mfe Äriftuffe QBaftne £eftament / <ScF)f kummata £olja 
©onna jne. . . CH3(S2l . . MDCLXXXVI: 15—16 (Matt.: 8, 22—34). 

3nf Fui temma £aitoa fiffe afte / fiö Fä^itoa 
temma 3ungre temma fterrä. 

24. OTinf na^e / fufyr £uiff tõffi 3ertoe ^>af)l / niõa et 
Fab f^ £aito £ainift faije fattetuö: (£nt temma maggaf. 

25. OtinF ne Sungre aftfitoa temma marinu / ninf errätitoa 
teõõa uFFeö / ninF uttitoa: 3ffanõ / atotoito meiõ / meije 
FäF)me F)uFfa. 

26. ©id utteF temma neiõe toafta: £uiö teije ni ^elgüffo 
oFFete / teije toeifo Uffja? OTinf tõffi uFFeö / ninf abtotoarõ febõa 
£uf)F& ninf febõa ^ertoe; fiö faije fof>alt toaif. 

3 nä£e = näe | 3 tõffi = tõusis. 

25 



27. (šnt fe CRacfytoad £anb febba 3mmej3 / riinf üttel: 
CntäFjraned fe om / et £uF)l ninf Serto temmal fonnatootlif om? 

28. Olinf fui temmä tõtte ^oF)le Sertoe tutti neibe (Serge-
feenribe CWaF) fiffe / fid tuttitoa temmä toafta fa£ ^urratift toai-

5 toatu Snnimiffe / ne tuttitoa £>aubu fiffeft tootja / ne ottitoa 
toäega fyirmfa / niba et faf) feafe febba £eeb ed tooi fätotoa. 

29. Otinf nä£e nemmä tennititoa / ninf utlitoa: Dfted om 
meil finno ga teggemift / 3®fu Summata £oig? Ottet finna 
fijä tutnu meib enne 3Iiga toaitoama? 

10 30. (£nt fatotoen neibe mant otti fuf)r £>ulf Siffu Sarjan. 

31. OTinf ne &urrati ^alfitoa tebba / ninf ütlitoa: £ui 
finna meib toälja ajat / fid anna meite £ubba fe Sea £>ulga 
fiffe minnä. 

32. ORinf temmä üttel neile: OTtinge. &ui nemmä nüf)b 
15 ottitoa toätja lännu / fid lätjitoa nemmä fe Sea £ulga fiffe. 

Olinf nä£e / fe tertoe Sea £utf ajeti utte fe fõrge ßertoe Sertoe 
fiffe / ninf fof)litoa 2öee fiffen erra. 

33. (£nt ne ^arjuffe paggefitoa erra: Olinf lätjitoa £il)na / 
ninf fuf)lutitoa fif / ninf med neibe ^urratift toaitoatuibega otti 

[20 funbinu. 

34. Cftinf nä£e / fe foggona £if)n lä£ toälja S<$fuffe 
roafta: OTinf fui nemmä tebba näijetoa / fid ftalfitoa nemmä / 
et temmä neibe ßiljrift erra läf)j3. 

7 tennititoa = tännitasid, karjusid 10 fatotoen = kaugel, 
eemal. 

26 



************************ 
Johann Hornung. 

Serufatemma Sinna t)irmfaft ärra^dtotüitamiffeft 
fumb neljaffumnel Qladtal frärraft ^rlötuffe £aetoa minne-

mift on funbinuõ. 
Võetud koguteose „!Жа £ele £o&5o ja £irgo Cftamat... 0R3©2I. . esi

mesest osast, 1695:269—284. 

I. 
Ui 2Ieg baffatf &dtte jouõma / et Summat Serufa- 1695 

temma Sinna / nirig Suõa CRabtüa pdle omrna toimift 
QBiF)bQ tafttiö laöta fäia / ninõa fuiõa ßrotoetiö ja Sffanõ 
&riötuö iffe neile äbtoerõaõeö ofliõ enne uttelnuõ / fiid on nifug-

5 gufiõ Xäbte enne nabtuõ: &Ы Oatotoaga £dbt / otfego Uftõöf / 
on £aetoaö naf)tuõ / fefamma on tertoe 2Iaöta Sinna fof)f>aI 
feiönuõ / ninõa / et iggameeö feõõa on ndf)nuõ. DTtafjla &u 
faf)f)effcimal Patoal / fefta übbeffa 2leguö Õfet / otfe f)a£me-
mata Seitoa ftäitoit / on Summata £ojaö Altari jureö nifuggune 

10 toafluö ßaiftminne paiftnuõ / et iggameee mõttelnuõ ßatoa 
oftetoa. ©uur toaffne fange 2ödrrato Summata &oja feeftpiõõit-
fel polel / fumba fabbefumne CWebbele fai tööta / fui temma 
Iaf)ti piõõi teatama / ja feigepiõõi CRauõ Suffo ja CRõngaötega 
ofti finni panõuõ / fe on ennaft fuenõal £unnil Õfet iffe Iaf)ti 

15 ajanuõ. Sani ßätoa &u fabbefümne päte eöfimeffel ßätoat 
ommaõ £aetoa ai / ja ßittoeöeö 28anfriõ näbtuõ / ning otfego 
fuur Sputf Otüutliõ ning Su^Qtoagge foffo minnetoa / ja õfet 
taptetoa fure ^arrinaga. !ЛеШ ßübbi £au pätoat / fui ßreeftriö 
Summata &ojaö tabtfiõ toalmiötaõa / miä pübbube 2Iegue tar-

20 toi6 ofti / fiiö ommaõ nemmaõ fuurt OTtüõõinaõ fuulnuõ / pärraft 
on йЫ £ääl fuutõuõ fiffenõatoa: Säffi fiit ärra. (šljf fut mon-
ningaõ feõa fiiö ütletoaõ funõinuõ / fui fe (Веб potoa £ef feige 

7—8 cmaf)la &u fabbeffamat ßätoat / fefta üf)beffa 2Ieguö 
*j)fel : 8. mail k. 3 hommikul, (р. o. 8. aprillil) | 14 fuenõal £unnit 
Ofel: k. 12 öösel | 15 Semi ßätoa &u fabbefumne pale eöfimeffet 
ßätoat : 21. juunil, (р. o. 21. mail) I 22 (geö potoa £ef = vahetekk. 



рйЭДата ßaiga ееё 3ummala £ojaö Äriötuffe ^annatamiffe 
CUjat on ärrafatfenuõ. tifö 3nnimenne on fääl olnuõ / fefte 
Otimmi ofti 3<$fu6 Oinani / uf)F)e altoa ning toaefe OTtef)f)^ 
£oeg / fui fe famma OMi }3üf)f)it оШ 3erufalemma tulnuõ / 

5 fiiö on temma fure Raiega buuõnuõ: e Ob ufö ^iffenõaminne 
fulub bomifo / üf6 ^iffenõominne fulub Õf)to poleft. (ite &iffen-
õamine fulub neljaft £uleft: OF) ufö ^iffenõamine fulub foggona 
3erufalemma ning 3ummala ^oja pale. £lfö f)äõõalinne &aeb-
minne tufleb ßruöi ja ^3eigmiF)f)e fräle: äfö ^iffenõaminne feige 

10 Otafytoa pdle. 3>a ninõa fiffenõaö temma Oõõ ja #ätoaõ / ning 
jooffis £>ufto fombel mõõa Sinna. Oting et)f monningaõ teõõa 
fui 2öitfaõega peffiõ / fummaõ feõõa ^arjomift fui furjatäf)f)en-
õamift Sinna pdle fjäät Jftelel ei tat)tnuõ fuulõa / fiiöfi ei jät-
nuõ temma maf)!)a ninõa fiffenõamaft. 3a fui fe 3nnimenne 

15 OTta 2öaflitfeja ette toiõi / feõõa CRoma Sinna O^aljtoaö fääl 
piõõaö / fe teõõa {Mitfaõega ninõa laffiö peffa / et temma 
umbee 2öerre6 ofli / ep ofle temma ometi ubbegi ©annaga 2lrmo 
paflunuõ / ei ofle fa üf)tegiõ 3öe piffaraõ temma ©ilmift toälja 
tulnuõ / toaiõe temma on iffa fiffenõanuõ fure Raiega: £äõõa / 

20 £äõõa / £äõõa fufle / toaene 3erufalem. ©unõja Ollbinuö on 
teõõa fui jampfitoa 3nnimeft Otaerufö pannuõ. ©eitfe Olaöta 
järreötiffo ei ofle fefamma 3nnimenne mu 0*at)toaga umber fdi-
nuõ / toaiõe on iffa ufö uF)F)eti fäinuõ / ninõa fui 3nnimenne 
fe ommaõ OTteleö uf)F)e QJöja pale aflati mõtleb / ef)f feõõa puab 

25 ärramottelõa / ning on iffa ninõa fiffenõanuõ: £)äõõa / £äÕõa 
fufle / toaene 3erufalem / ei offe fa feft ^iffenõamiffeft mitte 
ärratoäöfinuõ. 2tgga fui Otoma Sinna CRabtoae? jubba Sinna 
ai ofli / fiiö on temma 2öafli OTturi pääl umberfauõo fäinuõ / 
ja on iffa fiffenõanuõ: £äõõa 3ummala &oja päte / £äõÕa 

30 feige fe Otatjtoa päte. Sõimati on temma fa tieiõ ©anno / miä 
enne ep ofle tummalt fuutõuõ / finna fõrtoa üttelnuõ: £äõõa 
fa mufle. 3a otfe fui fe ©anna temma fuuö toeel ofli / fiiö on 
temma foggematta 28aenlaöteft mal)ba laötuõ / ja ninõa ärra 

20 QJlbinuö : (Lucceius ?) Albinus, maavalitseja Juudamaal 
62—64 (— 65) a. p. Kr. s. 
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furnuõ. Oteib ja muiõ Smmetäbtefib on • enne näfjtuõ / enne 
fui 3erufalem on ärrabatotoitub. Otuüb tufleb fa feft cärraf)dto-
toitamiffeft ennefeft fuulba. 

jTV-s ui 3ubaliffeb / (ninba fui pubba £ebtoanuä ütleb / Olpoft-
5 [jbe £eggo Otamatuö VII ßätuf: v. 52.) fui £apjab ja 

ärraanbjab oigeb ning toagga ^riötuft faib ärratapnub / fiiö on 
foggona Subaliöte ^unningriffuö feige pibbi iffa furjemafö Iabnub. 
Üflemab ßreeftrib affafib QCÖäfaupa ning Üflefobut teifile ßreeft-
rifle teggema / teilte Üflemabe toatybel ofti feige 2öibfaminne ja 

10 &abbebuö / ning feif 2Daflitfuö baffaö labfuma / ninba et ndf)bo 
ofli / et fe 2BafIitfuffega 3arg peagi pibbi teifiti tuflema. OH-
fuggufe tiflemabe £üfli ning 2öibfamiffe pärraft / miö neil iffe-
fesfetf ofli / affaö monni 5?ulf neift drratagganema / ja iffe ©eltfi 
foffo loma / fe läbbi tef)ti monnefugguft &urja / ninba et CRaf)-

15 toaft rifoti ja tappeti / ni b^äti Sinna feeö 3erufalemmi6 / fui 
toäljaö / ning feif QJöfi nabti ninba naittoa / et fefinnatfe Otabtoa 
&irrifo ning £abto QSaflitfuS ofti ümberlangemaö. ©eparraft 
rdffitaö fa feifer Otero ©eötuffe Soruffe 3uba Oftale / 3ubaliöte 
2öaflitfejafä. 3a fui temma 3ubaliöte toaöta toagga toafli ofli 

20 mitmed 2I$ja$ / ning omma Olbnuft / ^õrfuft ja 2öaflatuft tagga 
ajad / fiiö ajafib 3ubaliffeb temma arra. &ui temma pärraft 
nenbega fai fõbbima / fiiö leibiö temma omma CRabtoaft toite 
tubbut OTteeft toaja / miö 3ubaliffeb oflib mabbatönub. Otinba 
mäffafib 3ubalifeb 3ummala ^ä^eleanbmiffe läbbi / et nemmab 

25 fa Otoma Sinna Otabtoa toaäto tootfib panna / ja tagganib neift 
arra. 2Igga fui heifer Otero febba fai taba / fiiö läffitaö tema 
Satoiuffe 2öe$pafianuffe omma Roja Situffega ©iria OTtale. 

5 v{ersus): salm |  7 ^unningriffuö = kuningriik |  8—9 Üfle-
mab — teggema : End. ülempreestri Ananiase algatusel ja maa
valitseja L. Albinuse loal rööviti preestreilt neile kuuluv kümnis, 
i 18 ©eötuffe Soruffe ! p. o. Gessius Floras, Juudamaa maavalit
seja 64 65)—66 a. p. Kr. s. I 27 Satoiuffe 2öeöpafianuffe : 
Titas Flavias Vespasianas. 



©elfammal 2Ijal ommaõ foggona £omifo Ottaal Sfefugguffeõ 
&6nneõ ja ©annumeõ fäirtuõ / et otfe fel QJjaT monnirigaõ 3uõa 
Ottaalt piõõiõ tuflema/fummaõ piõõiõ furefö ja toäggeroafö touöma / 
nirig feif 3(ma OUaaõ erinefe afla fama. <š§\ fe fut &rie?tuffe 

5 toaimoliffo CHiffuffe poleft £oefö fai / fui ^riötuffe Olimmi (fe 
3uõaliöte ©ouft on funõinuõ) feige OTta 3(ma uffe furefö tdfö / 
fiiefi ommaõ monningaõ feõõa nenõe faf)f)e 2ö?fpafianuöte pale 
artoanuõ. 2Igga 3uõatiffeõ feffetafiõ feõõa ^ututamift ennefeft I 
ja motlefiõ omma Olöja fe läbbi ofleroa täf)b^nõuõ. Cfting fui 

10 neile folm £apluft nenõe 2öaenlaöte Voaöta forõa läfö / fiiö täffiõ 
nemmaõ fureliffefö / toftfiõ folm ©6a-$äliffuõ / ja täffiõ toäät 
fa OIöfaloni Sinna ärrafama. ©iiö lõõi neiõ fabb^Pubboga 
mabba / ning nemmaõ faotafiõ (päte fe meel / et neeõ ©oa-
päliffuõ buffa faiõ) liggi faMummenõ tubbat OTteeft ärra. ©iiö 

15 läfö 28efpafianuö ^eifri ©anna päte ^atilea OUa fiffe / fumb 
ofti roäggeto ja riffaö OTta CRabtoa poleft / rifuö / riffuö ja 
pofletaö feif ärra / ninõa et Xapmiffel / ORifomiffel ning ßofle-
tamiffel -Otfa eiga OTtära ei otnuõ. ©iiö faiõ 3uõali6fi mitto 
tubbQt buffa / ja tappeti ubbel b°bit liggi faiiöfummenõ tubbat 

20 ©õtta folbatoa OTteeft / ilma Olaiöte ja Saöteta / fumma alroa 
ning OHaat eflatoa CRabtoaft ofliõ. ©õatoäggi ep annuõ fäät 
2lrmo 2öannale eiga OTorele / ei raöfe 3afta Olatetete egga &ätfi$ 
maggatoa Saötele. £uuö tubbat noort CWeeft läffitaö 2öefpa-
fianuö übbelbatoal iggatoeöte Orjafö Olfaja OTlale / feõõa fitfaft 

25 OTtaaõ fabb^potetiffe OTterre toaF)beIt ärrafaetoama. ^olmfum-
menõ tubbat toalmift ©oa OTteeft ^uõalifte fäaft muõi fel Qljal 
Qtlrra iggaVoeft Orjafö. QCöiiö tubbat ommaõ fure £irmo läbbi 
ennaft forge ^itoroi OTtäätt iffe tn abb a fuffutanuõ / ja iffe enne-
fefle Otfa päte tebnuõ. ©et 2Ijal ofti йЫ tarf ja moiftlif CTfteeö 

30 3uõaliöte fäaö / 3ofep Otimmi / fe ofli neil ßreeftrifd ja Rätiffufö 
1—9 ©ellfammat — täbbenöuõ : neis lauseis on mõeldud 

juutide usku Messia tulekusse ja Josephus Flaviuse tõenduskatset, et 
oodatud Messias on Vespasianus |  5 CHiffuffe = riigi |  20 aima = liht 
24 ubbetbatoal [trkv. üb — ubbelbatoat | 30 $ofep : Josephus Flavius, 
juudi ajaloolane, käesoleva kroonika kreekakeelse algteksti autor 
(sünd. 37. või 38. a., surn. pärast 100. aast.) j  Räliffufö [trkv. Rälifffuö 
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©oas / fefamma poggeneö eöfimeffeö £irmu$ nattogeffe Oiaf)-
toaga uF)F)e 2lugo fiffe liggi ^otabatat ^alilea OTta Sinna / fäält 
fabi temma ^ätte ja toibi 2öefpafianuffe &ätte. £ui temma 
QBefpafianuffefle üttel / et temma toeel pibbi ^eifrife fama / fite 

5 anbte ta temmale Olrmo. %a fefamma 3ofep on febba firjota-
nub / mte meie feft fünbino QJöjaft teame, £ui fe &alilea DTtaal 
funbte / fite tuffi йЫ foffo footub £ulf / julgeb ja rõõtojab CRafy-
toaft Serufalemmi Sinna / neeb ofli ufö neib furemib 3ffanbib 
foffo faatnub / et temma fe läbbi feif 28aflitfuffe ennefe fätte 

10 pibbi fama / fite on taaö paljo faflaja £apmift CRõtoimift ja 
CRifomift 3erufalemma6 olnub / ning feif on £af)jufö futibinub / 
ninba et fe toaene Sin feigepibbi on toaetoatub. ©el QJjal 
ommab vnonningab Üflemab $reeftrib ärratappetub / ning fagge-
baöte on 2öerb ärratoafletub / fa otfe 3ummala &oja$. 3ofep 

15 firjotab et faföteiftfummenb tuf)f>at parremab ja üflemab 3uba 
CRaf)toaft fefinnafe OTtaffamiffeö on ärratappetub / ja nenbe 
2öarra ning &ojab annetub altoa CRaljtoale ja ©olbabitefle rifoba 
ja tootta. OTtõningab motletoab CRoma CRaF)toaft fatotoala CRouga 
febba tef)nub. CRinba toaetoati jo 3erufalemma / enne fui oige 

20 fibbe QJlöfi toeel temma pale tufli / folmefuggufe £)äbbaga / CRoma 
CRaf)toa ©oaft / Saf)fomiffeft ning feige fuggufeft CHiuft ja Xuflift 
Sinna feed / ning tiggeba ufleannetummaft Sffanbift / fummab 
pettiffe fombel mitto £ulfa ennefe ©eltfi faib / ennaft 3ffanbifö 
toötitoab / ja 3ffanba Qlu pärraft paljo 2öerb arratoaflafib. 

25 £ui fel QJljal ^abara CRafjtoaö CRoma CRaf>toa toaöto 
fjaffaö pannema / fite pibbi £ituö ruttuötama £alto Serift toälja 
tufla / ning toottte ^abara Sinna ärra / ia temma ßämeeö 
JMaatfibuö ajad folmfümmenb tuf)f)at Äoõatiiffo }3affo / fate 
tuf)F)at toottte temma toangi / mu ORabtoofenne ning põggenetoa 

30 5£>ulf upputaö ennaft ärra 3orbani 3offe / ja neeb ©urno &ef)f)cib 
läffib 3ogge moba afla QJötoaltiteffe 3ärtoe fiffe / fumb futfu-
taffe ©urno 3ärtoef$. ©ite lafö CRoma CRaf)toaö finna pole 
^orbanib OTtaffaronni fabif / feigeö ßaiguö 3ubaltete päle 1 ja 
fabitoab neib fure £irmo afla. &ui £alto fai ärraläf)nub / fiie 

35 tobi 2öefpafianuffele ©anna ^etotoabel/ ©efaria Sinna 7 et Olero 
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Reifer ofli ärrafurnuõ / fiiö raalmiätaö temma ennaft uöfinaöte / 
ja läfö arra ©efaria Sinnaft 1 ning fui temma feif 3uõa ning 
3õumea CRabtoa Sinnaõ fai ärratootnuõ (monningaiõ Sinna-
feöfi agga jäi toaja 1 fummaõ toora ©oatoä йааб ofliõ ') fiiö 
panni temma CRoma ©oatoägge feige Sinnaõe fiffe ' et temma 
ninõa parremi ja nobbeõaminne 3erufalemmi Sinna ' fumb uffi 
agga toeel ärratootmatta ofli 1 piõõi ärratooitma ja finni fama. 
©el F)atoal toötiö 2õefpafianuffe ©õatoäggi teõa ^eifrifö. ßärraft 
lafö 2öefpafianu$ arra (Bgipti CWale / ning fäält ofli temmal 
OHeel 3talia CWale minna. Olgga fe ©oa 1 mis temmal 3uõa-
liötega ofli / jättis temma omma ßoja Situffe F)Olefs. 

(Sga £ituö läfö 3erufalemmi Sinna afla / ning fui temma 
ubb? pubbo ratfa toägga liggi Sinna ajas toatama / fite 

oflefs temma pea 3uõaliste ^ätte fanuõ / ning päfitf toaetoalt 
ärra. ßärraft teggi temma omma Seri &opuffe jures / finna fai 
toirft OHaaõ Sinnaft / ning jaggas ärra omma ©oatoä / et 
temma feõõa Sinna ennamb fui umbelt fobbatt piõõi taotama, 
©e toabbel ofli ilma otfata paljo Cftabtoaft / feigelt poolt / fei-
gift Sinnaõeft 3erufalemma / ßaöja ßubbifö foffo tulnuõ / 
Summata £enistuft piõõama. ßäle fe ofli jo enne paljo aöjato / 
ufle anto julgeõ CHabtoaft ennaft Serufalemma Sinna foffo fog-
gunuõ / fumb ^alilea CWaalt ofli toälja aetuõ / ning ninõa ofli 
folm £u(fa CHabtoaft Sinnaö / fummaõ übte melift 2õaflitfuft 
ennamiste ning ennamiöte (ninõa fui fiiö iffa funnib) ärrariffufiõ. 
äbb? £ulga &ä ofli 3ummala &oõõa / nenõe ßälif ofli (šleafar 
©imona poeg / neiõ atotoitafiõ neeõ ©elotiõ / fumb üfs tigge 
ning fatotoal Cftabtoaö ofli / ^oõõaniffuiõ toägga toibfaö. Sinna 
aflominne Offa ofli 3obanrteffe &ä / fefleft feif 2Diflitfus tufli / 
fenneft enne jo on uttelõuõ. ßäälminne Sinna Offa oli ©imoni 
£ä / fel faföfummenõ tubbat 3õumea CWa CRabtoaft atotoifö 

7 ärratooitma [trkv. ärratooi tma | 21 üfle anto = üleanne
tult 27 ^oõõaniffuiõ [trkv. ^aõõaniffuiõ. 
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оШ / fummaõ firma ofliõ futfutuõ ©elotiõe 2öaflatuffe ja Qöä 
toa#to Sirina fait#ma. Oteift 2Bõraift oftefö CRal)toa# l)ä OTletel 
jäfle päfnuõ / agga ei tooinuõ. 

£ui £itu# moi#ii# / et feõõa CHaf)toaft 3erufalemmi Sinna# 
toägga paljo ning liaf# ofli / fii# ruttu#ta# temma ja toalmi#ta# 
ennaft u#fina#te Sinna umber piirma / ning 2Baffi temma 
ümber üfleöljeitma / ninõa fui &ri#tu# neile ofli üttelnuõ / fenni 
fui fe CHaF)toa# toeel feif üf)F)e#fou# ofli / et CRälg neiõ fototoemi 
ja nobbeõaminne piõõi toaetoama. &ui ^uõaliffeõ feõõa naggiõ / 
fiiö püüõfiõ nemmaõ feigeft ©üõõameft / ni paljo fui nemmaõ 
fuutfiõ ja ärrenõa#fiõ feõõa feelõa / et fe ei piõõanõ Xituffefle 
forõa minnema / agga nemmaõ ei tooinuõ mitte / neil ei olnuõ 
üf)tegiõ Õnne / kummal iffe taf)ti# neile Otfa tef)f)Q pale / fe-
parraft ei funõinuõ neile üffigi OTou / ning nenõe ennefe fäa# 
ofli felgeõ Otiõo ja £üfli. CHing otfe fel j)atoal toufiö fuur OTtäffa-
minne Sinna# / et paljo CRafytoaft 3ummala £oja jure# tappeti. 
3erufalemma Sin ofli toägga fõtotoa ning finni / ja temmal ofli 
folm CiTtüür-2öafli fel polel / fuft Sinna piõõi tulõama. ©e-
pärraft fiufa# CRoma CRafytoa# fure 2öäga JRüri pale faja / 
ning £ormiga Sinna finna tootta. 2Dimati faiõ nemmaõ fure 
2Daetoa ja Хода fe faf)f)eforõfe CWüri ärra. ©elfamma Qijal 
furri Cftälga Otfata CRaf)toa# ninõa fui 3ofepb firjotab. £Cf)be 

Seitoa ßaflufeffe pärraft ommaõ feige furemaõ ©õbraõ CWõgaga 
teine teift ärraraionuõ ja piftnuõ. Sapfeõ ommaõ 28annemaõe / 
3ffa ja (šmma ©u eeft ja ©uuft Seitoa ßaflufeffe ärrafiffnuõ ; 
ei ole fii# 2öenõ Õele / eiga Õõõe 2öennale 2lrmo annuõ / eiga 
teine teife päte bQVle#tanuõ. £lf# 28af 3totoi on paljo CHaljlja 
mafönuõ. OTtõnningaõ ommaõ 2öeiffe ©itta fure Otälja pärraft 
fõnuõ. DTtõnningaõ ommaõ ©aõõola CHi^mo ning СШода £uppe 
päält Cftaf)fa ärranärrinuõ ja ärra fõnuõ. DTtonni on furnuõ 
leietuõ / ja £>einaõ ©uu#. OTtitto on ßelöiffuiö ärra otfinuõ / 
ja Otoja ning ©ittaga püüõnuõ Cftälja arraajaõa. ©ii# on toägga 
paljo CRabtoaft CUälga furnuõ / et Olnania# (Sleafari Poeg / fe 
fel Qöaeno QJjal £ituffe jure ofti põggenuõ / ütleb / faõõa päle 

11 ärrenõa#fiõ = arendasid, katsusid | 19 faja = saada. 
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toiiöteiftfummenb tuf)bQt ©urno &eF)ba Sinnaö ofletoa leietub ja 
mat)bü mattetub. (šgefipfruö firjotab et uf)5eft 2õarratoaft agga 
mitto tuf)f)Qt ©umub ori tüdija fannetub / et nt faua fui £ituö 
Sinna ai ofli / fuud fabba tuf)f)Qt Snnimeöfi on arrafumub. 

Subaltete &a ofli toeel Antonia Sin / fumb finni ning 
fototoa Sin ofli / ning Summala йоЬЬа ofli fa toeel neil / fummaft 
©ilb Sinna Idfö / febba Sinna finni trottet na^ti paljo ennamb 
20aetoa / fui feige teiste ßaiguö. (£f)f £ituö fui f)äöti tabiö / et 
Otalg Subaliesfi Sinnaö roimati pibbi arratooitma ja lõppetama / 
fiiöfi Iafö temmal QJeg iggatoafö / feparraft ajaö temma ©õa 
toagge toaal ning tormil Sinna finni fama. (št)f f* jureö fui 
£dbba 2Daetoa naf)ti / fiiöfi lafö CRoma CRal)toale feif Qiöfi 
forba / ning Subalistel ei olnub 2öoimuft eiga Õnne. &ui CRoma 
CRaf)toae$ fe Sinna faib finni fanub / fiiö anbiö Raffuna ßuf)-
l)uja ßaffunaga £al)I)e / fuö tapeeti feif Subaliffeb arra / fum-
mab fe Sinna paat oflitoab / monningab beibeti 2Dafli OTturi 
paalt mabbQ / moningab langfib iffe furnufs / monningab pafib 
-Õfe Sinna paffo. ßarraft febba lafö ©õatoaggi fototoaöte nenbe 
päle / fumma &d tr»eel Summala ^obba ofli. £ituft õelbaffe 
fui Summata ^obba / Summata Xeniötuffe pdrraft taf)tnub 
riffumatta jatta / agga Otö ofli &a / Summal funnitaö febba 
2löja ninba / et fadt ei pibbanb uf)tegib 2lrmo ^Unbmift oflema. 
©eft fui jo faua ofli maffatub ja ta^pelbub / ning Subaliöfi äbtoer-
bamijfe eiga CWanitfemiffega ei fabub / neib finblamib ßaifo arra-
anbma / fiiö mõiötiö ©õatoaggi / et neib muul Otoul fel paigal 
ei funbinub tooita / fui Olaljaga / (agga fe toottab paljo 2lega) / 
ebf £uflega. ©eparraft tootfitoab monningab ©õa 0Hif)5eõ £ulb 
Summata £otta F)eita / fe toarffi poflema. Su ninba 
põfleö fe ifluö / fõrf ja faflis фопе arra / fumb fuur ja tuttato 
ofli / ja tef>ti £uF)jjafö. Oteeb Subaliffeb fefle &a pddlminne 
Sinna Offa ofli / ommab muift Sinna põggenub / agga furemb 

1 faba £dle toiiöteiftfummenb tubat: 115 000 | 2 (Sgefippue: 
Hegesippos, Josephusest moondunud nimi, mis esineb autori
nimena ühes IV. sajandist päritolevas Josephuse „Juudasõja aja
loo" ladinakeelses vabatõlkes | 29 fõrf = uhke. 
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£>ulf fai neib £ufle ja Ottoga Idbbi buffa. ßreeftrib ommab 
todgga buftebaöte paflunub / et nenbe (BFlule pibbi 2lrmo anne
tama / agga fäal eä ofte 2Irmo famift / Summala eiga Snni-
meöte jureö. £ituö on foftnuõ: £ui nenbe Summata ^obba ja 

5 £eniötuö on arra bätotoitub / ei ofte fa ßreeftrib tartoiä. Sum
mala &obba on otfe fumnel Otuffi leifamiffe &u ßatoal arra-
pofletub / felfammal pdtoal fui ßabiloni kuningas ennemuiste 
eöfimeft Summata &obba on arrapõfletanub. 3ting fe ßaato 
on fel Summata &ojal oige Otfa teggia ning onneto Radto 

10 otnuõ. ©ebba Cltega eäfimeffeft Summata &ojaft ja temma 
Ürieöef)F)itamiffeft / miö ©alomon ofli tebnub / leieri 2Befpa-
fianuffe teife 2öaflitfuffe 2lae$ta faõif / mit fe Summata &obba 
futumafö on arraf)dtoh)ituõ / on üföteiftfummenb fabba kastab 
pale ufö. 21gga feft QJjaft mit fe teine Summata Äobba jafle 

15 Fjaffati ufleö ebbitabama / ^unninga ©irufe teife löaflitfuffe 
Aastal / on toitä fabba pale ubbeffafeitfemeb fummenõ Slaata. 
&ui Subaliöfi ninba toaetoati / ef)f fui uffigi arrapäfemiffe pale 
ei tooinub tota / jaitoab ommeti teifeb omma OTtotte pale. OTeit 
ßaitoil fui Summata &obba ninba arr^oHetebi ja arrabdtotoi-

20 tebi / on ufö binrtuet ja bQtfe ^0fi S^ufatemmiö funbinub / 
miö jarrel tufleto CRaljtoae toaetoalt uffub. Üfd auö ja riffaö 
fuurt ©uggo (Bmmanb teifelt poolt Sorbanib / ofli £irmo parraft 
mu CHabtoaga Serufatemma poggenenb / fui £innaö ni fuur ja 
raffe Cftalja £abba ofli / on temma omma nore toeififfe £apfo-

25 feffe &atfift tootnub / (fui igga meed tooib moiöta / miffugufe 
©ubbame 2Bafloga temma febba tebnub) / ja to.pnub fe arra / 
muift temma pannub füpfema / ning fonub arra / teife pole 
temma pannub ©oameeöte ette /. fui neeb umberfaubo jooffib / 
ning ©omift otfifib. 2lgga ©oa JRe^tete on $irm pale tulnub / 

30 fui nemmab febba nabnub / ommab fe toaefe Cftaife pale bul-
leötanub / ja febba 2löja S^ufalemmi Sinna üflemifle Sffan-

3 ed [trkv. eeö; eö ofle = ei olnud | 5 ßreeftrib [trkv. ßreeft-
riib I 6 fumnel CRuffi leifamiffe £u ßatoal: 10. augustil 13—14 
uföteiftfümmenõ fabba dlaötab pale ufö: 1101. a. 15 ©irufe: 
Cyruse I 16 toiiö fabba pale öbb^fafeitfemeb fummenb: 569. 
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bifle fulutanub. ©efinnafe f^irmfa Qksja Idbbi funbiö / et nemmab 
feft # a to aft affanub enriaft £ituffefle drraanbma / ning ommab 
tulnuõ £ituffega fonnelema ja leppima. 2lgga fepärraft et nem-
maõ CHabboteggemiffega toagga fauafö oflib toibinub / ja fiid 
toeel O^af)bo ning 2Babbabuft paflofib / fui nemmab juba Cftalja 
ja mu fombega toagga oflib arratoaetoatub / ei fanub nemmab 
uötegib. 3a Sin on toeel piffut ßaitoi toaetoal finni peetub, 
©ei toabbel on DTCailma paljo CRabtoaft fure Otälja-£abba ja 
2õaetoa Idbbi Sinnaft 28aenlaöte Seri toälja põggenub. ©iiö 
on neib toagga altoa kaubaga ärramubub. ©ei pubbul ommab 
©oamibbeb foggematta juf)tunub naggema übt 3ubalift enneffe 
ommaft ©ittaft SMbpenningib noppitoa / fummab temma ennefe 
fiffe ofli neelnub. ©iie? touönub febba maib ufö Йоппе ©oa-
meeöte feffa feige Seri / et Subaliffeb / fummab Seri oflib põge-
nenb / oflib &ulba ennefe fisfe neelnub (feft monningaöfi ofli / 
fummab uöfina ^rraotfimiffe parraft muub mibbafib ei tooinub 
ärratoia fui &ulba / egga tooinub ©oameeöte eeft febba peita.) 
©efinnafe Äonne parraft leifafib ©õamibbeb ubb?l Õfel ennamb 
fui fabbetubbcmbe Subatoste &obbub lof)fi / et nemmab mõtlefib 
feige 3ubalieste &õbbu0 ^ulbpenningib ofletoa. OTing neib oflefö 
toeel ennamb lobfi leigatub / fui £ituö ei offefö lajfnub buba 
ning feelba et 2öangi ei pibbanb tappetama. Sõimati fiiö tooeti 
Serufatemma Sin arra / ja fiiö ei annetub Olorele eiga 2öan-
nale 2lrmo / fiiöfi on buetub / et rammotoma febtoa CRabtoale / 
fummab ei fuutnub ©oa-CHiiöta pibbaba ning toaöto panna / 
pibbi 2lrmo annetama. 

Otinba rifoti / futtitabi ja põfletabi foggona S^ufalemma 
Sin pubtafö ning futumafö arra; ©uremb Offa Sinna fiffoti ja 
bätotoitebi birrnfaöte arra. OTtonni £one jdeti feiöma CRoma 
O^abtoa ©oa Jfteeöte 2Öarjufö / fummab finna panbi febba 
OTtaab toabtima; Йа muub tubjab ^itotoi £oneb ja toõgab 
£omib jäitoab feiöma £abb?fö ning £unnistuffefd / et faal ofli 
Sin ennemuiste olnub. Otinba on Serufalemma Sin arrabäto-

10 altoa kaubaga = odavasti 16 tooinub [trkv. toointiub 
31 toogab = võikad. 
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toitub I ja futumafö ärrariffutub / fotm OTabbalab enne 0Ttif)fH 
}3atoa / toienbel £uul parraft feba 2Fega / fui 2õaenlanne 
eöfiti temma aFla ofti tulnub. 2öangi tooeto 3*abtoa birmfa 
fureft £ulgaft läffitaö £ituö feitfeteiftfummenb tubbat toalmift 

5 noort Olleeft ^lleföanbria Sinna iggatoeft tenima / &itotoi fanbma 
ning muub raffeb £õõb teggema. ßaljo Subaliäfi mubi altoalt 
arra fui &arja. &afö tubbat jäeti finna ja tänna arra CRoma 
CRigi Ottaie fiöfe / et neib roabbeft fure £)ärrabe tooraöpeul 
CHabtoa Smmefe ja QCÖatmiffefö OTtetfaliste ette pibbi beibetama 

10 ning ärrafiffotama. (šFlatoib 2õangifib on feigiö fanub ubbeffa-
fummenb pale feitfe tubbat / eF)f füö / fui efmalt Sinna aFla 
tulbi / fui fummne forb fabba tuf)bQt Snnimeft Sinnaö on 
olnub / fumbe furemb £>ffa tooraö CHabtoaö oFli / fummab ei 
oFle Sinna (šFlajab olnub / fiiöfi oFlib feif Subaltete ©ouft ja 

15 2öerreft funbinub. &ui Х\Ш fure 2öä ning Sluoga Serufa-
lemmi Sinna fai drratoõtnub / arrapõFletanub / mabbu fiffunb 
ja ärrabütotoitanub / fiiö panni temma monningaft ©oa OTteeft 
febba Oltaab boebma / nenbe OTtaie parraft / fummab fääl 
umberfaubo oFlitoab / ning läfö iffe arra ©oatoäega (šutorati 

20 Soele; feft ni faugele faiö fel 2Ijal CRoma CHigi CRaja. 2Igga fui 
fe fange / tuttato ja pubbQ 3^ufalemma Sin ärrabätotoitebi / 
fiie artoati febba 2lega Stma Sllgmiffeft neFli tubbat / pale neFli 
neljat fummenb 2la6ta. CRoma Sinna 2Hgmiffeft oFli fabbeffa 
fabba pale folm folmatfümmenb 21aöta. ßxiötuffe &annata-

25 miffeft fai finna fabif neFlifummenb 3laöta. OTinba on Seru-
falem / feige tuttatoamb ja uFlemb Sin feige £omifo Ottaal 
übb? birmja otfa fanub. 

Oli raffelte ning birmfadte on Summal omma pubba Sum-
maliffo ©anna ßolgjaib ja Olaerjaib funbinub ja nubbelnub / 

30 ning on fe Idbbi feige DTta Slmale übb? OTtäFledtudfe £äbb? ja 
OTCanitfuffe annub / et igga ufd Summala 2öibba ning ©unbi-

10—11 ubb^Wummenb pale feitfe tubat: 97 000 14 ($l-
lajab = elanikud | 22—23 neFli tubat pale neFli neljat fummenb: 
4034 I 23 dHgmiffeft [trkv. QJlegmiffeft 23 —24 fabbeffa fabba 
pdle folm folmatfümmenb: 823 |  29 funbinub = karistanud. 



mift peab fartma / ning Summala ja meie 3ffanba 3<$fuffe 
^riötuffe £unbmife pole ennaft põorma. ©epärraft peab igga 
ufö iffe omma OHeleö uöfinaöte fe pale mõtlema: &ui Summal 
fefinnafe omma CRaljroale ei (ol)Ie 2Irmo annuõ fummale temma 
mitto fa(ftif)t £ootuft ofli anbnub / fumma fäaö mitto f(afti)ft 
fuurt put)f)Q ßrotoeti ning 2öannamab on olnub / fummaft 
Sffanb ^riötuö iffe omma Snnimeffe Oftemiffe poteft on funbi
nub ja touönub / et temma paljo ennama ning fototoeminne muub 
CRaF)toaft funnib / fettete temma fetgeft 2Irmuft omma Summa-
tiffo Sunbmift ning fattift 2lrmo Õppetuft on annub / fui nem
mab tebba fe eeft ei tänna / ja febba õigeb toöfift kummata 
£unbmift ning Xeniötuft ärrapõlgatoab / ning fange ©ubba-
mega naertoab ja mal)f)a jättatoab / ninba fui Summal parrafo 
fui näiffe meie fäaö funbitoa. ©epärraft pibbagem 3erufalemmi 
Sinna ärrabätotoitamift atlati OTteleö / jätfem ßatto teggemift 
mat)bQ / jQ põõrgert feigeft ©ubbameft Summala pole / ja 
paltugem iffa / et fe armotinne Summat ning Sffanb fetfinnafet 
t)äbbaliffel QJjal meib ja meie OTtaab nifugguffe birmfa ©unb-
miffe eeft armoliffult tjoibfo / meie Sffanba S^fuffe £rti>tuffe 

pärraft. 2Imen. 

Mathias Lemcken. 

Õnnesoovisalmik 
Heinrich Christianus Wagene r'ile selle ladinakeelses väitekirjas: .Disser-
tatio philosophica de trinitate Piatonis et Platonicorum," Dorpaie, 1696. 
Lemckeni tekst siin A. R. Cederbergi „Kaks eestikeelset mälestusmärki Tartu-

Pärnu ülikoolist Rootsi valitsuse ajal" järele, Eesti Kirjandus 1921 : 339. 

QX ruF)it ©õbber nuub fe tarcfa OTtäe poole 
©äät fun fe £arcfuö omm fümb Slma päät ei foole. 

2 ©äät [arv. trkv. ©ää fün = kus. 
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6q neüõat F)enõaft öääft fe ßin&i Ottde paal 

Otir.cf ГеЬЫ £arcfuft fa: fa toötat omma F)äal. 
5 OTuüõ romufta F)?nõ ©oameft 

(3o CHimi еПаЬ iggatoeft. 

Geõ&a toeiõi firjot omma meHetudfeä 

01tatf)iaö Semcfen. 

Anonüüm. 

Carolus XI. matuselaul. 
Raamatukesest: „Ofteye 2IrmoIiffo ning onfa ^unninga (Carl Xl.) Dltattufe-
£aufu&". Reprodutseeritud J. H. Rosenplänteri ärakirja järele Õp. E. Seltsi 

arkiivis?(MA 60). 

Ge toifi perm: &ui nüüb paiftab meile faunifte. 

1. 

äüb murreta fif meije ma 1697 
OTteie toagga O^uoõfi ^unriingat 

CSaroTuft u^tõiftfumneft 
feft temmd teggi õiguft meil 

5 nirif faat meiõ fiffe õigil £eil 
jat perrdft fof)F)tit fumneft 
riirif fuflel 
3a nuuffel 

3 )3inÕi OTtae padi: Pindos, Apollonile ja muusadele pühit
setud mägi I Pärast 6 mefletuöfeö = mälestuseks. 

1 murreta = leina | 3 ßaroluft [kk. ©aroluft | 5 fiffe = 
= kõiki 7—S^fufiel 3a nuuffel = kuulates ja trotsides (?). 
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10 

Otaf)toa perrä ajje arra Me fof)F)ut. 
($nt armo temtnõ jätte totout. 

2. 

(BF)f fa futt monni utlep toeel 
&el om jo fof)F)cirt CRummal meel 

mee l)ää& om ta, meil tennu. 
St meije teõbä Seiname. 

15 ninf teõbä tagga iffeme 
Ш om ta armo nanriu. 
(Snt tõtteft 
DHo-mõtteft 

Om fe £õifi 
20 med ma lõifi temma QIrmuft 

(£i otte fiin olnu temma faarnuft. 

3. 

<5e (£arel u^toiftfumnefs 
lät3 meift nuuõ ärrä iggätoefö 

ätte onfa furma täbbi 
25 &eä nüuõ fui taF>F)ab üttelbä 

ninf temma armo fattaöa 
fett olgo fobbalt F>abbi 
(Snt tulle 
ninf fülle 

30 feõõä birmu 
ninf fa armu temma fäeft 
(St ta F>otfö meiõ ommafö toäefö. 

9 ajje = ajas |  10 totout = tõotas 12 foF)f)cilt = päris 
22 (£arel [kk. ®arel. 
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(šö ofte tenrto Summalal 
meil fotta mitte temma all. 

35 (šrtt om meiõ Oiabbun boibnu 
&äänb fõbba to äffe ärrä järi 
fumb toäi fui tufla meije fc>ääl 
"JRe oflem !ЛаЬЬо lõibnu 

minna 
40 finna 

fitfem tebbä 
ninf fa febbä, med ta tennu 
feft meije [meye] oflem armo nännu. 

5. 

©e ^unningafd om mõttelnu 
45 &ui temmä me pääl mõttelnu 

et ßibbi meile fama 
Summata ©õnna fefletufd 
ninf temmä õige tunniftufä 
fumb faab meil õnne toma 

50 anb 
ftanb 
foli fija 

ninf fäff toijä utteliffe 
fif ne lat^e foli fiffe. 

34 fõtta = sõda 37 toäi = tahtis 44- 48 ©e — tunniftufö: 
Karl XI. poolt 1694. a. Eesti- ja Liivimaal maksma pandud rootsi 
kirikusäädus, mille järele m. s. karmilt nõuti protestantismi kuu
lutamist Augsburgi usutunnistuse põhjal ning maalt väljasaatmise 
ähvardusel ära keeldi igasugune kõrvalekaldumine sellest 51—54 
fcanb— fiffe: 1687. a. maapäeva otsus rahvakoolide asutamise 
kohta I 53 utteliffe = kohe. 
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б. 

55 (£ö ofle enne tebbä mitt 
Ufte CRqF)Ix)qI £arfuft uttefitt. 
6nt Xenno Summatafle 
&ed febbä iffefd enneteefd 
et nuüb tooib egga Xaftomeefd 

60 f)QQb o^uft O^ummalatfe 
2Inba 
fanba 

et ta iffefd 
mitte-Xiffefd ei fa Sama 

65 enge ennamb £argafd fama. 

7. 

(Sf^ mõnne fül febbä fetitoä 
3a temmä toafta ßannitoa 
ninf toäitoa feelbä ärrä 
(Sö F)oli temma fiffi mitt 

70 (šnt firjot iffefd ftälefitt 
ätd firri toife fterrä 

(§t nätti 
ninf tetti, 

med ta fäffnu 
75 ninf om fräfdnu meib feft toaitoaft 

2öai meile fata ЗШпи £aitoaft. 

8. 

©eftärraft om fe meije ©uub 
(St meije tebbä £ännäm nuub 

58 enneteefd = enne teadis | 64 mitte-XifFefd = harimatuks 
65 (šnge = toaib. 
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ninf iffefö meten fannam 
80 ©eõõä[.] 2Irmo med om jätnu tonn 

©e feä om nuub fääl uffetoan 
ninf £enno täfle annam 

läffem 
teffem 

85 Suttuftamift 
2Iutouftamift O^ijaffe 
OTteye toagga ^unningaffe. 

9. 

Of) ofte 3©©2ГЛЗ) armogan 
fa fiffi iffefd meye man 

90 et meije f)afte tooime 
©о 3©©3теэ Summat armafta 
ninf iffefd ufledtunnifta 
et furja meye teime 

(šya 
95 (Sya 

finna £oijet 
ninf fa toijet õnne muffe [muffe] 
©e eeft fittufd olgo fuffe. 

80 tdnn = siia | 94 (£ya: interjektsioon | 96 £oijet = lõid 
97 toijet = tõid. 
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шшшшшгшшяшш шшш* 
Anonüüm. 

Pulmalaul. 
Reprodutseeritud käsikirjast tehtud päevapiltliku ülesvõte järele. Käsikiri 

leidub S.S.S.R-i Tead. Akadeemia raamatukogu välismaaliste käsikirjade osa
konnas : Manuscripta, ^L~ : 255—259. 

ii 

l. 
OtmoB fällig fulbene Жепб [.] XVII. sa-
gp fa otot fuftlnut 6n6 [.] k o 1" 

г  mas vee-
fuy neõ fciffit fyueõatoatt rand. 

4 £ifty na^at £ifty na^at fuletoatt. 

2. 

OTtinna often fufylnut futt, 
OTteite fiftaf? buea£ £ifl, 
minno f)üet fculmafle, 

8 Sobma Sobma Ъец\е £eF)toale, 

3. 

£uffe fa mo armafj 2Denõ, 
toietoitafem benbeft enõ, 
^ulma CHocf on 2õatmiftut. 

12 feif of)n feif of)n f)efty (Soetut, 

4. 

©aiat facfut oftut 2öien, 
fil mif$tarbi& oflefc) fien, 

2 (šnõ [Kk. (gmõ = mitte I 8 F)eyle = hääle | 10 enõ [Kk. 
IjenÕ (vrd. rida 2) | toietoitafem — enõ = ärge viivitage mitte 
11 CRocf - roog I 12 (Soetut = ehitud. 
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faf)flat, fatynnat Oynifut, 
16 fupfetut fü^fetut nincf fef)tetut. 

5. 

©aia 2Dannamb F)üa^> faF)B 
£ulfet julmal, CHoFjm feft taF)B 
OTalia F)eita^> £ruf)t nincf :peicf 

20 ORofjmuB olfut 2öoi)rat feicf. 

6. 

©of)fet 3oF)fet faunifte. 
£anjifet faftfj fcafgiefte, 
fenrii fuie fee fucffe F)eefl [.] 

24 fubltaj (,) rõf)mfat olfut toeF)l, 

7. 

Rejfet Saflat fanfefte 
QBafto maõ nincf tant^ife 
OTeyji&el anfet 3uF)b 

28 ©eõõa tecf)tfet mitte muf)õ(.) 

8. 

Olenõe nore raljtoale, 
frrutil nincf fafj £eyfole, 
©otoifem feicf füöõameft 

32 CRaf)tou Summal З&а feft, 

15 faf)Flat — Oynifut = kalad, kanad, oinikud s. o. oina-
liha I 16 nincf [Kk. nicf I 17 ©aia = saaja | Qöannamb [Kk QBan-
nannb I 18 taf)B [Kk. tf)afj | 22 £anjifet [Kk. £anji fet | 23 fuie = 
= kui I 27 OTey^iÕel [Kk. Oley Siõel | 28 tecf)tfet = tehke | 30 prutil 
[Kk. prutie. 
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9. 

Otenõe fof)Ia nincf 2õaii псф 
ofle taF)rie fa£, 
Utucfie oõõra fafyra faF)Ito. 

36 3etfo Sumal, Setfo Sumal ©ui nincf taf)lh). 

10. 

2Irmaj3 2Denõ nieõ olcfut fifl 
CHaFjtout olcfut rõf)m nincf pifl 
£utte finna minno faf)B 

40 £ef)me o£e, £ef)me o£e macfama. 

Finis. 

33 OTenõe — nap = nende soola ning või napp 34 f)appu 
= hapu I 36 nincf [Kk. nicf pääle 40 Finis : lõpp. 
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XVIII, aastasada 



fygaueA läuehte 

JCtußasL JiAoAclud 

Uue Testamendi eestikeelse tõlke n. n. Stokholmi käsikiria 
tiitelleht. 
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Johann Daniel von Berthold. 

&uio drrafefletaminne. 

Võetud käsikirja „OTteie 3öfan&a 3efuafe Äriötuöfe iluö £eötament. йитЬ 
ßärraöt 3öfan&a 3efuöfe Äriötuöfe ©ünbmidt, 13йГ)1)Ш (Stoarigeliötiõt ning 2фосМ-
liöt on üledtirjotuõ. 2Igga nüu& CWa Selel üfteö £>апбиб. 1705" eesotsast. 

Luuletuse otstarve on sama käsikirja tiitellehe joonistust seletada (vt. eel
mine Ihk.). 

3 olnuõ £aetoaft, egga OTtaab, ei olnub 2Iega täba 1705 
£ui Summal 3öfa, #oeg, Sa 2öaim, toot ^llgmiöfeö 

feif fäba. 
(St Snglib, £aetoa6, Rääto, £u, Xaf)f)eb ufletoel: 
(St feif CWa-3tm, Sa £omab feif fe 3lma paal, 

5 ©aib ©annaga. 2Daib Snnimeft on temma OTtufla^t lonub, 
Sa omma ßaftefä Öiguöfeö, nt F)elbeöt ette tonub. 

2õaib fUbam Sinaga, neeb tootfib effiba. 
©oib ^eelbo ßuuft, fepärraft pibbib furrema. 

©eft tufti £at, ja ßattuft ©urm, feif ©uggutooöfa pdle, 
0 ©ijö tufti £affeötuft toeel ommetiggi Soja OTtele ; 

©e Söfa ainuö #oeg, fe pibbi £aetoaöt tuflema, 
Sa feige Stvna eeöt, fuurt 2öerriöt 2Baetoa näggema. 

2 toot = võttis I 5 ©aib ©annaga: loodi sõna läbi. 
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©at 3nnimesfefs CWariast; lafs toijmfelt furma fisfe. 
3a padstis £uffatusfe feeöt fe 2öaefe 3nnimisfe. 

15 3a  n i n õ a ,  f u i õ a  О  f )  t o  r  i  b  e  S  о n  t  e  m  m a  s  t  t d F ) F ) e n ö u 5  
O n  m e i e  Õ n n i s t u d  n ü ü b  t e m m a  l a b b i  t a i  b e  t u b .  

©e 3ummal )5oeg, fe toest on fa oige 3nnitnenne, 
£ouS ©urnust uftes eftama, fui ofli uttelnb enne, 

S a f s X a e t o a  n d f y t a t o a l ,  j a f a b a b  f e i f i  £ a e t o a s f e ,  
20 OTeib, fummab Itsfus temma pale toottoab finblaste. 

2öaib neeb, mis &urja Sõob, ja ßatto-£eeb fijn armastatoab ; 
Oteeb ommab neeb, mis enties ßalgafs langeb Oluf)tIuft fatoab. 

(Bfs (göfimenne 31m fe Idbbi ärra-upponub? 
©e labbi on 3 e r u s a l e m fa dvra-ljatotoitub. 

25 ©eparrast toata taggafe, mis 3ummal enne tef)tiub, 
3a fuiba OTuljtlus neile faanb, fe Õnnistust on naf)nub, 

3a fijsfi polgnub. Õppe fa, nüüb tunbma QJlegfaSte, 
OTtiS 3ummal Reibest 3^susfes fa paffub finnule. 

3a febba maltest a, et fe, fe hirmust lunnastanub, 
30 OTteib CRistis, omma 2öerrega, on nuub feif 28oimust fanub, 

Oting taf)f)Qb 2öijmfel ßatoal feif Jfta-3lma funbiba, 
3a tufteb igga 3ttil)hete £oob mõba tasfuma. 

Of)! tufte oige ©unbia 
3a for j a meib feif 2lrmoga 

35 ©o jure 3^sus dlmen. 
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Carl Schulten. 

Laul heebrea keele kiituseks. 
Raamatust »Rabbi Jehuda Lebh Versione, Notis, Paraphrasi, Emendatione 
Textus, Intersiinctione, dictorumq; S. S. in margine notatione illustralus. 
Q u e m  . . .  s u b m i t t u n t . . .  С  а  r  o l u s  S c h u l t e n . . .  e t  J o h a n n e s  E l i a s  
Pastelberg... Pernaviae... (1709); käesolev tekst reprodutseeritud 

Woldemar Ditmar'i ärakirja järele Opet. E. Seltsi arkiivis : MA. 135: 19. 

1. 

(šfl meel ja moiftus on tooi fe ecf toottap feelõa, 1709 

(gt 3uõalifte feel, me pofiafs nimmetafö, 
OM oppetajatefl, fel fobuö 3utluft õelõa, 

ßeafö tarbifö oflema, fui ©anna fefletafö. 

2. 

©e fa&too temma neil, fe teõõa moifttoaõ, annap, 
On ennemuifte jo, ja nuuõfi täõa Voeel, 

©epärraft fitetafö, fe feõõa murret fannap, 
8 (St temma õjete faap fätte feõõa feel. 

3. 

©eft ninõa fammoti, fui £aflifaö meil anna 
©e feigfe maggufamb, ja feife felgemb trett, 

Otinõa (£brea feel faa pof)a f irr j a ©anna, 
12 OTleil annap felgembaft feif toifte feelõe ett. 

2 me = mis | 3 oppetaiatefl [kk. oppetajalefl 4 peäfö 
[kk. pdf6 I 5 fa^mo = kasu | 11 polja [kk. pafja. 
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4. 

За ilma temmata ei fa fui naljalt taba, 
OTte £õf)at ßrotoetit on ufleö firjotanõ, 

CWe 3ummal of)toribeft, ja fombeft lafjnub fäba, 
16 3a 3uöaleftele ecf toeel on fulotanb. 

5. 
©uur faf)jo toaftolif iggal ajal olnub, 

&ui racf)toaö febba feelb oti julgeft põlganub, 
3af)t ja riblemift fe lebbi toafyfjeft tuflnub, 

20 (St pi&ut febba feelb on bääfti moiftanub. 

6. 

Uftei' onfab toannemab, ja monni õppetaja 
Ш õnniö Luther fao, on järgeft fa^befenb, 

(St nemmab Rabbinid ep joubnub fätte faja, 
24 3a nooreft ßoltoeft jo fe ette murretfenb. 

7. 

Cttub 3ummal tännatub, toeel loibafe aufat raf)toaft, 
&e febba ßoFja feelb on F)däfti fdtte faanb, 

£e moifttoab luggeba ja fafletaba toaf)toaft, 
28 Ofte Idbbi Saadias ja toifeb firjotanb. 

8. 
©ijn on meil praego fa ufö &irfo Õppetaja 

Johannes Paftelberg, fe febba toefe teep, 
©ega et neutap Fjenb fo oige ©äfletaja 

32 Oteift nie on firotanb Rabbi Jehuda Lebh. 

17 toaftolif = vastaline, vastoluline | 20 pi^ut = vähesed 
22 faf)l)efenb [kk. faffefenb 1  23 (St [kk. (Sr 28 Saadias: ben 
Joseph Saadia, kuulus rabbi ja õpetlane, vana testamendi araabia 
keelde tõlkija (892—942) 30 Johannes Paftelberg: Mustjala kiriku
õpetaja Saaremaal (surn. 1710) 32 Rabbi Jehuda Lebh: tema teosed 
ilmusid Pärnus Schulten'i ja Pastelbergi kommentaaridega varus
tatult. 
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9. 

fte nuub ©efuggo too taf)b pobafd nimmetaba, 
2öoi fe ecf toalffuft teep, ecf lijafd tunniftap; 

©eft afjjab ifji on jo pobbab utlematta, 
36 CHaf)f)toQ0 faa fammoti, fui firri oppetap. 

10. 

Sfö Rummot armfafte, fui oppetap ta fanna, 
Oleeb toottnub ennefet feicf muubfe CRabtoa eed? 

Sfö annub fobbufib ja fombeb CWeelbe panna, 
40 St tooiffib eftaba feicf ßubbitfufje feed ? 

11. 

2Deet pdlifi fif)ö on fe maa ja taetoa toja 
Cftii mitme toifiga neib bdbbaö atoitanb, 

CTteil on ta tdbbitanb feicf eftit' omma ßoja, 
44 £e armo oppetuft neil truift futotanb. 

12. 

£>ocb on neeb rabtoaö b^nb ni tannomata nditnub, 
St nemmab eftabeö ep pannub tebbele, 

©e fuure armo: £oo, OTtega neib Summat tditnub, 
48 'Jtdb jattnub Summata, ja tabnub toorale. 

13. 

Üfö aöfi ommeti me pdrraft neib tooip fita, 
St põba firrja iff on boijant truifte, 

£>оф on ndb feparraft fut mitte itma fiita, 
52 ©eft feige danna on neeb moiftanb fanbifte. 

38 muubfe = muu 44 oppetuft [kk. oppetut 47 OTtega = 
millega 51 fiita = süüta. 
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14. 

OTenb' omme feifuf?i neeb tuf)ia foori naubfit 
Summata ©anna £uum neeb jattfiõ perrate, 

Ml toetiaö pibbi too neeb teF)f)Q jergeft jaubfib 
56 ©e oige £eeniftus jäi otfe järrele. 

15. 

OTte tofji feperraft on ßrotoetibe <5anna, 
(£t nabbeö fitmaga neeb olnub fõggebab, 

(Si pu&i nemmab faa toeel nuubfi toatguft fanna 
60 2Baib on toeel pimmebab, ja meeteft tiggebab. 

16. 

Olla jättan agga neib, ja toottan tänno anba, 
©eft auufa Sffanbal ta toaetoa neggemaft. 

£aa paftun Summalab, et taf)f)Qfe boole fanba 
64 СУШ f)QQfti Xemmaft, fo ta auufa (Smmanbaft. 

(Sbrea feele fitufej ja feffe auufa firfo iffanba 
аищ on febba firjotanb 

Carolus Schultün. 

53 feifufti = seisuses naubfit = nõudsid 55 jaubfib = 
jõudsid I 59 fanna = kanda. 
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Johann Örn. 

Õnnesoovisalmik 
Johannes Elias Pastelberg h'ile selle ladinakeelses väitekirjas: ,Disser-
tatio Philosophica Philosophum Christianum Brevissime delineans" ete. 
PERN AVI Ai... (1709): 15—16. Örni teksti uustrükk siin originaali järele. 

Oiftus tufleb fuf)re$ parina 1709 
£arfuffel fa fijtuö jäb / 
£arfuö / fa meil fe tooib anna / 
OTtiö meiõ igga onfafö teeb / 

(St meil on fiin iflma päi / 
6 CRõfymo / ninf fa ufletoel. 

2. (š£ fa teõõa оПеб f)0iönu5 / 
URinno 2DenÕ / ni armfafte / 

(5e ga omma füõõa toiõnuõ / 
£eõõa piõõanõ aufafte / 

©ijö fe fuff ej faf)jo tõeb / 
12 2öaiõ fui fuf)re$ autou$ loeb. 

3. ©(£ teeb nuõ et finno foenne / 
OTteite jureö ful)ltuõ faf)b / 

©eft mea / tarfaõel tefyb oenne / 
JRed fa moiftuö faftoatab(.) 

Ofle tertoe toaitoa ef)6 / 
18 (šfla fauni CRabtoo feee. 

3 fä = kes 9 ©e ga = seega 11 tõeb = teeb 12 loeb = 
= läeb, läheb 15 mea = mis. 
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4. ЗШа on fe olnub tõeba 
2õannaft ajaft toefte / 

St fe ninba tufteb foeba / 
St fe auto jäf)b toitffifte / 

©et / fää £arfuft armaftab / 
24 £ebba igge autouftab. 

5. SCHga йага nuub fe toaitoa / 
OTtte fe pdf)te tufteb feft / 

2Daitoa jerret annab £aitoa[.] 
Summat / fd feif foebnub fyoeft 

Sa fa faab fo toaitoa ef)ö, 
30 St fa ofteb CHoF)mo feeö. 

6. RSbba / fui fd ofteb teinub 
©übbaö £arfuft fut)refte 

Sdfo /e fui fa ofteb feinub / 
Oige tee päfyl julgefte / 

©ijö fa toijat / med fa taf)at / 
36 Olinf fa palfa fdtte faf)at. 

©ebõa on fetTe atotoolifuil ^errifo SffanbaHe / 
ommal QIrmfal Sangoffe / Qutou$ / ruttolifte / 
fijöfi füõ&ameft firiotanõ. 

M. Johann Õrn / 
CRafcpine terato Sffanb. 

-äSÖf. 

24 igge = iga |  25 S3*ga &ara = ära karda | 32 fuf)-
refte [trkv. füfyrefte 36 Cftinf [arv. trkv. nif | fafjat = saad 
Pärast 36 ommal [trkv. ommat. 
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Käsu Hans. 

Nutulaul. 
Reprodutseeritud Joh. H. Grotjan'i ärakirja järele Tartu Jaani kiriku raamatust 

A I: nr. 1. XVII—XX. 

1. 
ф! ma toaene £arbo Siiri: 1709 

OTtiö fünõi nüüb fiin minnoga, 
ßerratu ma ofte fiin: 

&eö tooib mo pale &aeba? 
URo Pat muffe teggi febba, 
St mul jof)tu ui fuur £ebba, 

©ebba pea nuub tunbma fiin. 
8 Of)! ma toaene £arbo Siin. 

2. 
OTteö mul ofli enne toaja? 

&ui mul £af3i f)äfte £eufj: 
£orre &oa, torre Oftaija, 

6ure 3Iiba, Söilja teu&, 
&afli &ooli, &errifu, 
Sffufaft &if e^bitu, 

Ofli minno fifjen fiin: 
16 Of)! ma toaene £arbo Siin. 

3 perratu = mahajäetud 7 ©ebba [kk. ©ebbe. 
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3. 

•JRa ofli toäega Guttue Siiri 
Ütte £ige Sitoa OTta: 

&if ne fafti 2Ifju fiin, 
Ottinno fifcen ottitoa, 
2Iffabemi fäeti, 
©ure ^of)to moifteti; 

Snne mirino fiften fiin: 
24 Of)! ma toaene £arbo Siin. 

4. 

2Öilja йаир mut otti bä, 
CRo^fe otti minno OTtoot, 

2öoifji torreft ettaba, 
Sgga ЭПее|з tei ßatto £õõb. 
CRobfefte ma fi£e fai, 

• &aj3inaft ma toälja mõj, 
OTappift mubi Ottu, toiin. 

32 Ob! ma toaene £arbo Siin. 

5. 
Йш Saba ßäitoa' ottitoa, 

Oiö neib fiin Ml peeti, 
•Jfta Utabtoaö £offo tuttitoa, 

&aupa fifje toeeti, 
St torre otti Mtotoa taal, 
Otto egga OTtebb^t £urru pääl; 

Snt М|з om fe nuub ennam fiin? 
40 Ob! ma toaene £arbo Siin. 

18 Sitoa OTta: [kk. pääle kirj. Sifffanbi 'JTta 21 ^Iffaöemi 
fäeti: ülikool asutati (1632) 28 tei = tegi 33 pditoa' [kk. 
JSaitoa' 37 Mtotoa = käia. 
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б. 

•JRerre-£aito е]з оПе mitt', 
ЭТСо аП ndtta eal tääl. 

(£f3 f)oli ma feft miõbäfit, 
Ш Olabba tobi £atotoa ftääl, 
(Sf3 tooi ma mitte ^aibaõa, 
Äül CRaf)f)Q tobi £aitoata, 

Otfe ßoböo fifje fiin. 
48 Ob! ma toaene £arto Siin. 

7. 

Ole &orgeft o^tu ßrotoefri, 
£uõõentiö ЗШаЬегт £aäl, 

&ui £a aufa 2Ij3efri 
3a ne &obtut' &euja taat, 
Oli mitto mõriba aufat meeft 
Ole fõma iffeö O^abba eeft, 

^obbatö toäega ^affift fiin. 
56 Ob! ma toaene £arto-£iin. 

8. 

O b !  m a  t o a e n e  X a r t o - £ i i n :  
OTta £aiba omma ^affeftuft, 

2lrmota ma оПе fiin, 
(£|3 tunne omma Õnnetuft. 
kambri neile &aflift muifi 
2öotti niõa &ui ma tufi 

OtabbQ/ vieiõe £äeft fiin. 
64 Ob! ma toaene £arto Siiri. 

49 optu — õpetatud | 54 iffeö = ikka 55 ^obbolb = üsna, 
päris, täiesti 62 niõa = nõnda tufi = tundsin. 
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9. 

OTto OTteelbe, tiätfe, tuffeb nüüb, 
©eft ma &aiba toäega tddl, 

ding tunnift uffes minno ©uüb 
Üffi bcitteft, b^nne pääl', 
(£t ni ^algf ma neile offi: 
©e^erraft 2öennalintie tuffi, 

CHiifj mo £äeft &if drra fiin. 
72 Ob! ma toaene £arto-£iin. 

10. 

Äobalb ^orgifj Idtfi ma, 
QBimate fiin eltaõen, 

(Sffi ifma Veljota, 
Xorreft, fureft toaffaten, 
(£j3 mõtle minna jof)t fe ftaäf, 
(š1 ^>iõbi fünbma muffe fäät 

ätfif £ebba, 2öaito ning £iin; 
80 O^! ma toaene £arto-Siin. 

l i .  
£)irmfaft fraffut 28ennalinne, 

DHõnne ^lijaftag' mo Uftaab, 
©ifj ma naari uttelben, 

Olatf', nüüb omma ßafga faat: 
Safj paffuba, ma ftaffa fäält, 
Ш Sinna Siinan boibafj taäl, 

(Snt niba funbi muffe fiin. 
88 Ob! ma toaene £arto Siin. 

65 nätfe = vaat, näed 68 benne = enese 70 2öenna-
linne^ venelane 71 S^aeft [kk. &aeft | 77 jobt = sugugi 79 ütfif = 
ükski j 81 ftaffut — põletas | 82 2Iijaftag' = aasta | 83 naari = 
naersin 85 paffa = põgenen. 
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12. 

£сф|л rõõfftoa Äantfli ftddl, 
(£t £ebba faab mul tuffema ; 

(£nt porini febba narufj tädi, 
(šfj riaffa jof)t toaamb offema, 
£a£pi CRõõfmi £otte{3 jäi, 
£ebba minrio ^ätte fat, 

феЬЬа funbi minrio fiin. 
96 Of)! ma toaene £arto-£iin. 

13. 

&ui mo affa tulli tenn' 
&urri toäggeto 29ainlanne, 

Üffi F)irmuS 2Bennafinne 
Offi toäega toif)f)ane, 
OTtitto Pombib fi£e F)eit, 
Otiba mo ta toäärba toäit, 

£irmuj3 £eöõa offi fiiri. 
104 Of)! ma toaene £arto-£iin. 

14. 

£ufli-£orto mul lafti fi&e, 
Xuffi-OTturrin ning £ombi $äf, 

£oni, CRaf)toa utteli^e 
ßorrut, loi £if maf)f)Q taäl, 
CRafjtoaä ftaefi £oomi £ääl, 
(Sfj lototoa 2lrmo f)enne fääl, 

CRatjB fe ofli birmu^ ßiin 
112 Of)! ma toaene £arto-£iin. 

89 loöfjma = röökisid, rääkisid |  92 toaamb = vagam 
93 kk.CRõõfnVinne1 kk. rfain jdi | 97 tenn' = siia | 98 2öainlanne 
[kk. 2Bailanne |  101 F>eit [kk. 5aib |  102 todit = püüdis |  105 £õrto 
[kk Xarto 107 uttelifce [kk. utte li^e = ühiselt, korraga 
109 paefi = põgenes. 

61 



15. 

^ui jo £uuõ £atf$ to aft q panti, 
2öeggi, ta£|3elõen muftajj jäi, 

©iö Siin täffe ärra anõti ; 
Otiõa ta minno ^ätte fai, 
CRotfi 2Deggi fiö fraljaö riij3, 
Oling neiõ Otartoa affa toief$, 

(St £>affe offi nätta fiin, 
120 Of>! ma toaene £arto-£iin. 

16. 
£iina-CHaf)toaö jäitoa fija, 

0£$aft ^oõõaniffo ning CRaat, 
©eft nemma neiõe DTteelõ ef? tija, 

OTteö QBaitoa neile fcervaft faat; 
£eggi neile 2öõruft tääl, 
&ut|3 ^if ©affa £antfo ftääl, 

^anti jutotoa Dttõõõo, 28iin. 
128 Ob! ma toaene £arto-£iin. 

17. 

£ui nuuõ CHabtoaö feõõa ndggi, 
OTtottel niõa monni 'JReefi: 

Jftiffeö ta neil feõõa teggi, 
(£nt ta ejši feõõa tee&, 
(Et ni faje nätta fääl, 
&eö tuff' torreft £antfo ftääl, 

(St ta panti täbbele fiin. 
136 Ob! ma toaene £arto-£iin. 

122 CRaat: linnavalitsus 123 е|з tija = ei teadnud 
132 teef* = teadis. 
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18. 

£urri ^atotoal 2öennalinne 
©affu fui ta 2öarra näggi, 

ßanb fiö £iina 2Derrja £inni, 
ßaljo liiga CRabtoal teggi; 
£ä£u temma toälja anb, 
2Öabbi CHaf)tua perra pant, 

2öangin pibbi rabtoaft fiin. 
144 Of)! ma toaene £arto-£iin. 

19. 
ßaffut, ^õrtoet Rabtoaft toaeft 

&ui utö Xyrran ^unnafi, 
(SB armatfe jofjt ÜTfceeft, ei Otaeft, 

^nutiga neib labboti, 
(Sf Äül anbti täfle 0RaF)f)Q, 
©iffi nütg ta neibe OlabbO/ 

QLtrra nenbe ©efgaft fiin. 
152 Ob! ma toaene £arto-£iin. 

20. 

£irmuj3 £ebba fe offi nätta, 
£affe om feft ^irjota, 

OTteö ta Cftabtoat toot fiin tetta, 
2öot neib perran ^iufata, 
Dttõnba ©uub ta neile anb, 
£arto CHabi £uffi panb, 

3£anb £rop ning Morefin. 
160 Ob! ma toaene £urto-£iin. 

139 kk. 2õerrre!ja = värava 142 kk. 2öabbt /:Äaraulef:/ 
I 150 nulg ta [kk. nutgta | 158 £uffi panb: võlla tõmbas |  
159 йгор ning Morefin: raehärrad, kes vaenlasega läbikäi
mise pärast üles poodi. 
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21. 

Йш Ха feõõa ^ulõa fai, 
(St 3iootj3 pattato pdle paift, 

©iö ta QBenne-OTtate toeij, 
&if fe Siina CRabtoaft todeft, 
3fcanõa ning (Smmanõa 
äfti ЬаЗД igfitoa, 

2öenne-3TCale minnen fiin. 
168 Of)! ma toaene £arto-Siin. 

22. 

OTeiõe £a &if Siinan jdij, 
CWeö neil toaefil ofli toeel, 

©e &if temma fatte faij; 
©ega ra^f)ut e£ ofte tädi, 
2öeggi temma toalja läf)F)at, 
CRiijma drra meije 'JRaaö, 

Sdbbi aije £if Saane fiin. 
176 Of)! ma toaene £arto-Siin. 

23. 

&ui Ш OTCa jo paljam aije 
Ot(ing) f)dõ CHa^toaft drra riifj, 

©iö ta funnel 5^irja faij, 
£umb teõõa fiö fiift arratoiefc, 
ßafluti fid Siin, ning CWa, 
Saggeõaf?, £;if £ufiega 

ßifti rninno umbre fiin; 
184 O^! ma toaene £arto-Siin. 

162 pallato — paift = ägedasti pääle tungis 169 £d = 
varandus | 172 kk. rtoeeP taat | 173 Taf)bdt = saatis 180 &umb 
[kk. ^um I 181 ßaftuti = põletati 183 ßifti = pildus. 
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24. 

©e om £irmuf3 F)Q^e ЗДЬ 
(St ma mõttel jof)t fe pdat' 

(St 2õenna xxxxxxx 
•JRo bdetama piõõi tddl. 
/': ©eft et fange minna ofli:/ 
©iffi OTturi ning fa QBalH 

&if ta umbrebeitet fiin. 
192 Of)! ma toaene £arto-£iin. 

25. 

OTCinno 3flu6, torre Otdggo, 
Oftinno &afli ^errifu, 

CWinno ЙаШб &arro, ning £eggo, 
JRo &oa, minno ßoningo 
&if от maf)f)a faõõanu, 
Õtfe drra maöõanu, 

Otiõa faifa ma nuuõ fiin. 
200 Ob! ma toaene £arto-£iin. 

26. 

Otto &ratoi omma teuõetu 
OTeift Oltürift, 29aflift, CRun&Iift teu&, 

Cfte finna fifce bei&etu, 
©dl nuõifi Ml toelif паи]з, 
Oteiõ ßuf$i-CRobbi Piftafc taal, 
illitfiõe ning &ratoi paal, 

(St binnufj от &if natta fiin. 
208 Ob! minna toaene £arto-£iin. 

185 kk. balle | 187 kk. Qöenna'teifje1  | 202 CRunõlift: 
ringkindlustus (sk. 'Ründele') 204 toelif = veelgi. 
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27. 

Of)! fa aufa CRaf)toa-(5uggu, 
&e mo Otfa näitoa taäl, 

ßange &irja rnirino £uggu, 
(Sgga omma fete paäl: 
ЭТСеб mul 2öenne 2öibbo terinu 
£ui ma ofle buffa tännu, 

Oting &ui ofli enne fiin. 
216 Ob! ma toaene £arto-£iin. 

28. 

^irjotage 21ja, £:uub, 
&un mul OtS om tulnu taal, 

(St fe perrentufleto ©uggu, 
2öoij3 feft luggõa &irja pääl: 
Anno XubbQt feitfe ©aõõa 
Pale £attefa funõi feõõa, 

Õtfe Margret ßäitoat fiin 
224 ©ai ma buff a £arto-£iin. 

29. 
&eö mo Otfa £aeb padi', 

ßango feõõa tabb^ 
3atfo £urjuft mabbQ taäl, 

2öotfo Oppuft bermele, 
&ängo umbre ßattuft benõa, 
(St ei fa &a mitte niõa 

£>uffa õtfe minna fiin, 
232 JRinna toaene £arto-£iin. 

213 20enne [kk. 2Denna | kk. '"teggi1 tennu 215 offi [kk. 
ofle I 221 kk. feitfe1 tubbat | 221 — 222 Anno — feõõa = 1708. а. 
223 Margret ßäitoal [kk. ßaitoal: 12. juulil | 224 ©ai ma buffa 
[kk. kõrv. kirj. ßalloteti. 
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30. 

21rmaö Reval, Решай, Rig' 
2öõtfe minnuft Oppuft йа, 

ärge toõtfe mes om liig', 
&tge neibe 2lfjuga, 
3atfe maf)f)Q ^õrgiftuft, 
2lrmaftage 2lflanbuft; 

(Si fa teije buffa fiin, 
240 &ui ma toaene £arto-£iin. 

31. 

От teiõ ЗиттаГ boibnu toeel, 
Olgo fe ifö teije фоо!, 

ilfcutato £ui teije Ofteel, 
Om[,] omma ^unninga pool, 
Ote omma noore 2öerregan, 
Jluub teije eeöt от ©õbbaman, 

(St teije efj fa buffa fiin, 
248 &ui ma toaine £arto-£iin. 

32. 

Ob! о rieft mul fe on toeel, 
&ui teil' от, то 2ВеШ nüüb, 

^ittaft 3ummalab mo OTteel, 
Oting ei tefi ennam ©uüb; 
(Ent nüüb от mõba 21rmo-2lig, 
©e perraft ja ma õtfe toaif; 

&itotoi Unnif ma ofle fiin, 
Ob! ma toaene £arto-£iin. 

233 [kk. Rigva\ 
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Anonüüm. 

Pulma Saul 
mid 6efte aufa 3öfanõa феНеге jpirirife, ning ©еГ(е aufa Dleitfi 2Brõtifo £io 
(Slfo, Pulma ißaetoat, ©ette 1717 aastat, fette 17 OTeari fuu päetoal, OTlaat 

tautöi neift Õftetaiaift. 

ßruuöi (Smma. 

£ ma toaene Cttaifofenne! 1717 
mo ^anna-poiofenne? 

DTtiö ma fõõfin mid ma jooõfin, 
OTtie ma faiõfin mid ma f)Oiõfin ; 
2õift on faf)jo funõnuõ fufl, 
<Щ finõ Qöottid paljfja Äufl: 
Of) ma toaine Olaifofenne! 
£ud mo fanna-poiofenne? 

36fa-CWeed. 
ärra furõa, äibefenne, 
&ud fo ^anna-poiofenne; 
(£i tal ofle faf)jo funõnuõ 
(Sgga teõõa fufl fa 2öiinuõ, 
Äün ta ennaft moiötiö F)oiõa, 
(Sf)f fitö teõõa toeel tooifö leiõa: 
dlrra furõa, äiõefenne, 

16 fo ^anna poiofenne. 

Enne 1 Olletaiaift: saajanaistest 111 tal [trkv. tel 116 fo [trkv. fa. 
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36fa-Critef)f)e OTaene. 

Oiöga ella Sangofenne, 
£attel on fo ^annofenne: 
MlTa Äuf ta aufotetteö, 
karina toalmid toerretefleö, 
Äuf ja йаппа toiflonuõ 
Olgo teile finfituõ 
Oiöga еИа Sangofenne, 

24 Raffet on fo ^annofenne. 

ßruubi (Smma. 

Qföiöfi &uffe eeft ma tdnnan, 
Muffele ma йаппа annan; 
^anna peale &uf fui tulleb, 
Oling fe &anna fe peal munneb, 
Qluõobed meil poege teeb, 
28anna film fid rõõtno nääb ; 
2öiöfi &uffe eeft ma tdnnan, 

32 Muffele ma &anna annan. 

£eigmeeö. 

stufte nuuõ mo £ibbofenne, 
Ottul on magguö £innofenne, 
Soöfitefleö ma finö taflan, 
Xaggafi ma pea faflan ; 
Olgem toiöfiõ feflel tõlel, 
©e on magguö minno meelel: 
£ufle nuüõ mo £ibbofenne, 

40 OTlul on magguö Sinnofenne. 

22 Olgo [trkv. Olga 25 2öiöfi: tubli. 
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ßruub. 

&üfl ma tuflen ^uffefenne, 
6a mul ofleb armofenrie: 
СЛШ fa annab fe ma toõttan, 
(Snnamp ibbalbud ma tõttan, 
©aaba agga JSoiofedfi, 
©iiö mul õige magguö meöfi: 
Sul ma tuflen ^uffefenne, 
©a mul ofleb armofenne. 

ßeio-poid, ßrubi £übruf 
ja 

ßulma-O^afjtoad. 

äuf on f)QQ/ t)Q on &anna; 
©iggibuft Cfteil £aetoaö anna! 
£alla äuf ja faaba £arja. 
©arjaft, £anna, faaba &arja. 
Olgem rõõmfab ubbeft meelcft: 
£aulgem fobtlaft übbeft feeleft: 
&uf on boa, bo on &anna, 
©iggibuft Jteil £aetoa6 anna! 
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Eberhard Gutsleff. 

(Kahekõne) 

3toifcf)en einem ßreöiger unõ einem Malefkanten mit Otamen 
CRein, toetd)er jenem jum £o5e zubereitet toirö. 

Tekst on pärit E. Gutsleff'i toimetatud Anton Thor Helle eesti keele grammati
kast „kurzgefaßte 2Intoeifung Sur (£f)ftriifcf)en б^гафе" ete. jg>21££6, 1732: 

404-411. 

1732 (šrre, armad CRein. 
CRein: Slitummal, armad firrif 3dfanõ. 

#(reõiger): &uiõa, toaene, finno fadfi faib ? 
CR. 3ummal parraga! mid tefytuõ, fe on tefytuõ. 

5 Ütle mulle, CRein, fuiõa fattufiõ fa fenna fiufatudfe, ja 
toifletfudfe fidfe ? 

CR. Äül ma ragin, armad firrif 3dfanõ, fuiõa fe luggu ofli. 
$. &ule, rägi agga õiete tn-edte, et fa tooiõ 3ummala eed 

feõõa toadtata, ärra tunnidta ühtegi toaflet ennefe Ijinge 
10 peäle. 

CR. (ši mitte, armad 3dfanõ, Summal boiõgo minõ omma 
binge foormafd miõõagi räfimaft. OTteie oflime teife perre-
meftbe jured fo-ud, fe anõid, olgo tertoe, tobi oflut, meile 
jua. ©aime fiid teine teifega juttule; fe teine onnid inni-

Enne 1 (Kahekõne) ühe jutlustaja ja ühe roimari vahel, 
nimega Rein, kes esimese poolt surma vastu valmistatakse 
3 P(reõiger): jutlustaja, kirikuõpetaja |  5 Ütle [trkv. ütle. 
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menne, fette i)itig Rummol pärrigo, fyaffae feõõa toanna 
riõo tõftma, mid meil enne olnuõ, ning foimaö minõ 
tibte: ma joimafin toaöto, fiiö jo ottime meie fartoo piõõi 

la^fufime jätte ä, ning Ieppifime teine teifega, fiie 
5 feif otti F>aöti. 

ß. 2öift teie mottemaõ ollete liafö jonuõ, et teie omma oige 
meie drra riffunõ ja riiõlema fjaffanb. 

CR. Ottime toäöfinuõ fa, Ш tooib feõõa fattata. 
ß. &uiõa f>affafi& finna fiiö feõõa teift ärratapma? 

10 CR. CRoi), fuiõa fe otti. CXftinna ottin tubbafat pipo pannuõ, 
luottan noaga foe, ja Pannen tulõ pibo peale, ja taljban 
uffeft toälja minna; ta tulleb taffa, ftatfab mo fartoo 
finni, tommab minõ mabba, ja taf)tiö tooimuft mo fäeft 
faõa. Cftugga otti mo fäeö, ma raiufin fefuggufe bobi 

15 temmale, et tal fül otti, jo ta fiiö otti faalmiö. 
#. OTtiö fiiö tef)ti finnoga? 
CR. OTlinõ feuti finni, ja moifa toannemaõ läffitafiõ minõ 

feie linna fobto atta. 
ß. Ofieõ fa fiiö foF)to eeö olnuõ? 

20 CR. Subba ma often feif fobtuõ läbbi fäinuõ ja räfinuõ feif 
felgeöte nenõe eeö drra, ja nemmaõ moiftfiõ fobbut, et 
ma pean furma fama. 

p. (Sfö fa tooi ennaft feft furmaft IaF)ti peäöta? 
CR. Äuft fe ennama tutteb, Summata ning fof)to toannematte 

25 faeö ma often, tef)fo nemmaõ nuuõ, fuiõa nemmaõ 
moiötatoaõ. 

ß. &obto toannemaõ on Summalaft feätuõ, ja Summata 
fanna ütleb: et uttemaõ ei fanna moõfa, miö Summal 
nenõe fätte annuõ, mitte ilma asjata, ta on Summata 

30 futtane, fätte maföja nubbet&a feõõa, feö furia teeb. 
2lgga, miö finna artoaõ, fuft fe tutnuõ, et fa nenõa 
effinõ, ja nenõa feie fobto atta fanuõ? 

CR. OTtiö muuõ fui täbbi rummaludfe? 
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i3. 3qF) Summal parrago! rummaluft füt. 2Data fee on 
finno patto fü, et fa fippufiõ ja anõfiõ ennaft esmalt 
fenna tüöja pattufe fettfi, parraft anõfiõ fa feäl fettfiö 
tiajomisfe F)immute tooimuft, feft tufti fe tuf)ja jutto aia-
minne, ja tüf)ja jutto tabbi toufiö riiõ, ja rio läbbi toottiö 
fe pattune toit)f)a nenõo tooimuft, et teie nuuõ rroftemaõ 
oftete f)uffa fanuõ. 

CR. Xõöfi fe füt on, armaö õppetaja, otteffin ma enne fe jär-
rele mottetnuõ, fiiö fe paf)f)anõu6 ei oftefö mitte funõinuõ. 

JS. 2öata nenõa offeõ fa iöfe patto tabbi fui furma fof)f)iit 
ennefe peale faatnuõ, agga ei fa tooi iöfe ennaft feft 
f)aõõaft laf)ti peäöta. 

CR. Ob Sefuö peaöta finna! finna offeõ fe õige ärra peaötja, 
ning offe muffe toaefe pattufele armolinne. 
2Jgga efö fa offe mittoforõ räaötoli pealt fuufnuõ, et fe 
tiig jominne ufö raöfe atotoatif pat on, ning et furrat 
feffe fõie tabbi feige ennamiöte teiõ ma raljtoaft omma 
pimmeõuöfe rifiö finni peab ja teiõ buffa faõab. 

CR. Mffab fe, armad firrif Söfanõ on fuutõuõ fa, agga Ш 
toottab feõõa tähele panna? 

$. CftoF), toata, feft fe Summat parrago! tuffeb, fui teie Sum
mata fanna ei pea meteö, ning teie fuõõa feft tuf)F)i on, 
fiiö fe furri toaim feif-fuggu furja f)immuõe umrof)to teie 
fuõõameö faötoatab, ja fee täbi teiõ buffa faõab. 

CR. Ш fe toaentane йЫ pettis on, ja meie fu on fe fa, et 
meie toottame temma furja nou ennam fui Summata 
fanna fuutõa. o^! of)! ma toaene! 

$. OTtiföpäraft fa nuuõ ni ärõaöte nuttaõ? 
CR. (St ma ni raöfeöte otten effinuõ ja Summata toaöto patto 

teinuõ; ning on murre ja furtoaötuö fa mo ommaõe 
pärraft. 

4 tooimuft [trkv. tooimuft | 15 rdaötoli = kantsli. 
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бе furbõud patto parraft ori toägga tya, ja fatab pattuft-
põõrmift riirig juf)t)atab S^fuöfe jure, fed F)ingamift anriab 
firino hingele; agga mid mu murre fui toeel on? 

CR. £afle meel on fa fe pärraft, mo naene ja toiid laft on 
foõõo, ma often neift laf)ti, fed futab nenõe järrele? 

p. &ute, armad CRein, fe Summat, fed finnule naefe ja lapfe 
on annuõ, fefte Ijolefd anna neiõ jäfte, ofte finna agga 
murred omma patto parraft, ja fatfu et fa Sefudfe jured 
tooiffiõ anõefd-anõmift otfiõa ning leiõa, ja nenõa omma 
Summalaga leppiõa, fiid Sefud toottab finno f)ing ennefe 
f)otefd ja f)Qffab oma tõõõ fenna faftal tejjfya. 

CR. Olge terme õppetamaft, jaf) Sefud anõfo idfe feõõa mur
ret minno fuõõamedfe ja poorgo minõ pattuft ennefe 
pole, et ma temma onnituft tooiffin näf)a faõa. 
ßaftu fiid agga Summatat fepärraft fuõõameft. 

3*- Suf) Sefuäfe nimmel tabban ma paftuõa ni patjo fui 
Sefud mufte jouõo annab. 

ß. CFftinne fiid fefd forrafd Summata nimmel, ning ärra 
toädfi mitte ärra aftati feõõa fuõameliffo pattuftpõõrmift 
omma S^fudfe fäeft paftuõed. 

CR. Olge tertoe, armad õppetaja, S^fud fuutgo meie paltoe, 
ning F>eitfo armo minno toaefe pattufe peäte. 



Anton Thor Helle. 

Kaks päätükki piiblist. 
Tekst on võetud piibli esimesest trükist „piibli O^amat / fe on feif fe Rummota 

©anna" jne. £21££3:ЖП21б, 1739 : 282—284. 

CHutti CRaamat. 
I. Reatüf. 

CRutti teöfe-^õrti : ta IaF)f)ab omma ämmaga banaani male. 

21 neiT päitoil fünõiö, fui fof)tomoiftjaõ fobbut moiftfiõ, 1739 
et nälg offi 3uõa maal, ja ufe$ meed läfö Retlemmaft 

3uõamaalt drra, et ta piõõi fui tooõraö OWoabi toäflifel maal 
eflama, temma ja ta naene ja ta fafö poega. 

5 2. 3a feffe mebbe nimmi ofli (šlimelef ja ta naefe riimmi 
OToomi, ja temma faf)t)e Poia riimmi CWaFjlon ja biljon (štorati-
mefjfyeõ ßetlemmaft 3uõa-maalt, ja tufliõ OTtoabi toäflife male 
ja ofliõ fedl. 

3. 3a (Slimelef Cftoomi meed furri ärra, ja temma jdi jäfle 
10 omma faf)f)e pöiaga. 

4. 3a nemmaõ roõtfiõ ennefele OTtoabi-ma naefeõ, teife 
nimmi ofli Orpa ja teife nimmi CHut; ja nemmaõ eflafiõ fedl 
liggi fumme aaötat. 

5. 3a neeõ moflemaõ DTlablon ja biljon furriõ fa ärra, ja 
15 fe naene jäi jäfle ommaft faf)f)eft poiaft ja ommaft meF)f)eft. 

75 



6. За temma toottid fätte omma minriiattega, ja läfd tag-
gafi OTloabi toäflifelt maalt ärra, feft ta fai fuulõa 'Jftoabi toäl-
lifel maal, et 3eb°toQ ofli tulnuõ fatdma omma rafytoaft, ja neile 
leiba annuõ. 

5 7. 3a ta läfd ärra fealt foF)t>aft, fud ta ofli olnuõ, ja temma 
fafd minniat temmaga, ja nemmaõ fäifiõ tee peal, et nemmaõ 
piõõiõ jäfle taggafi minnema 3uõa-male. 

8. 3a Otoomi ütled omma faf)F>e OTtinniale: DTtinge, 
põõrge taggafi iggaüfd oma emma fotta; щф 3ef)otoa te^fo teile 

10 f)^aõ, nenõa fui teie oflete teinuõ neile, fed ärrafurnuõ, ja mufle. 
9. Qlnõfo 3^botoa teile, et teie leiate f)irigamiöfe adfet 

iggaüfd omma теЭДе maiaft; ja ta anõid neile fuuõ, ja nemmaõ 
tõftfiõ omma tyeält ja nutfiõ, 

10. 3a ütlefiõ temmale: CWeie läf)f)ame iffa foga taggafi 
15 fo raf)toa jure. 

11. За Otoomi ütled: Ottinge taggafi mo tütreõ, mifd teie 
taf)f)ate minnoga tufla ? fad mo fidfefonõad on toeel poege, et 
nemmaõ teile tooiffiõ mel)l)ifd faõa? 

12. CWinge taggafi mo tutreõ, minge; feft ma oflen toan-
20 nafd läinuõ, et ma ei tooi теЭД^е minna: fui ma ütleffin, mul 

on lotud, ef)f ma ofleffin fel ööl mef)F)e jured ja tooffin fa poege 
ilmale ; 

13. &ad teie fepäraft taF)F)affite oõata, funni nemmaõ ülled-
fadtoaffiõ? fad taf)fjate fepärraft toibiõa mef)F)^ minnematta? 

25 ei mitte mo tutreõ, feft fe on mufle paljo fibbeõam fui teile, et 
3ef)0toa fädfi on mo toadto toäljaläinuõ. 

14. 3a nemmaõ tõftfiõ omma f)?ält ja nutfiõ toeel ennam ; 
ja Orpa anõid omma ämmale fuuõ, ja CRut jäi temma feltfi, 

15. 3a ta ütled: QOÖata fo fälli on omma raf)toa jure tag-
30 gafi läinuõ ja omma jummalatte jure, minne finna taggafi omma 

fäfli järrele. 
16. 3a ORut ütled! ärra fäi mo peäle, et ma finõ pean 

maf)f)ajätma ja fo jureft jäfle taggafi minnema: IV feft fud 
pole fa lä^bäõ, fenna läf)F)än minna fa, ja fud paifa finna jääõ, 
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fenna taf)F)Qn ma fa jäõa, finno rabtoad on minno rabtoad ja 
finno Summal on minno 3ummat. 

17. &ud finna furreõ, fenna tabban ma fa furra ja finna 
peab minõ mabbQmaetama; nenõa tef)fo 3ebotoa mulle ja nenõa 

5 toeel pealegi: feft furm peab minõ ja finõ uf)t)eft ärralabbutama. 
18. £ui ta näggi, et temmal finõel nou olli temmaga 

minna, fiie jättid ta feõõa räfimift temma toadto jälle. 
19. nemmaõ läffiõ mollemaõ ärra, funni nemmaõ faiõ 

ßetlefna; ja fe fünõid, fui netriaõ ßetlemma faiõ, fiiö olli feif 
10 fe lin nenõe pärraft lifumad, ja naedterabtoad ütlefiõ: Ons* fe 

Cftoomi? 
20. 3a temma ütled neile: ärge büüõfe minõ OToomifd, 

büüõfe minõ DTTarafd, feft fe feige toäggetoam 3umal on mulle 
toägga fibbeõat teinuõ. 

15 21. CWinna läffin täid ärra, ja tübjalt on minõ 3^botoa 
taggafi tonuõ: mifd teie minõ OToomifd büate? feft 3?botoa on 
toadto minõ foftnuõ, ja fe feigetoäggetoam 3ummal on mulle 
pabba teinuõ. 

22. Otenõa tulli Otoomi taggafi ja temmaga CRut, fe 
20 OTtoabi-ma naene, temma minni, fed ärratulli CWoabi-malt: ja 

nemmaõ tulliõ ßetlemma oõra leifudfe baffatudfed. 

2. peatüf. 

QRut noppib päib poafi £>6fM. 

21 feäl olli Itoomil ta mebb? fuggulane, üfd toäggeto 
toabtoa meed (šlimelefi fuggutoõdfaft, ßoad nimmi. 

2. 3a fe OHoabinaene CRut ütled Cftoomi toadto: ladfe ma 
25 läbban põKale ja tioppin päiõ feile tagga, feile meleft ma armo 

leian; ja ta ütled temmale: minne mo tüttar. 
3, 3a ta läfd ja tulli ja noppid potto peäl leifajatte tagga: 

ja üfd põllo odfa jubtud foggematta temma ette, mid ßoafi pär-
ratt, fed otti (Slimetefi fugutoodfaft. 
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4. За toata Road tulli Retlemmaft ja ütted leifajattete: 
3eF)0toa otgo teiega! ja nemmaõ ütlefiõ temmale: 3efyotoa õn-
nidtago finõ. 

5. 3a Road ütled omma poifile, fed teifajatte ütte olli 
panõuõ: feile päralt on fe norif ? 

6. 3a fe poid, fed teifajatte üfte ofli panõuõ, toadtad ja 
ütted: ©e norif on fe OWoabinaene, fed Oloomiga on taggafi 
tulnuõ OTtoabi maalt. 

7. 3a ta ütted: ladfe ma nOppin ja forjan foffo parmadte 
jured teifajatte tagga; ja ta on tulnuõ ja jänuõ bomifo aiaft fiit 
faõif, nüüõ jääb ta pidfut foio. 

8 .  3a Road ütled CRutti toadto: (šfd fa fute mo tüttar, 
ärra minne noppima teife poflo peält, ärra minne fa mitte fiit 
ärra ja jä feie mo tüõrufutte feltfi. 

9. ©o filmaõ otgo poflal, fud nemmaõ teifatoaõ, et ja 
nenõe järret fäiõ; efd ma ofle fädfnuõ neiõ poifa, et nemmaõ 
ei pea finnudfe putuma ? ja fui fui janno on, fiid minne fenna 
läfyfritte jure, ja jo feft, mid neeõ poifiõ totoaõ. 

10. 3a ta f>eitid omma filmiti maf)F)a ja fummarõad mani 
ja ütted ta toadto: CWifdpärraft often ma armo leiõnuõ fo meleft, 
et fa minõ tuttoafd peaõ, ja ma often tooõrad ? 

11. 3a Road toadtad ja ütted temmale: füt mulle on teäõa 
antuõ feif, mid fa omma ämmale teinuõ pärraft omma meljfye 
furma, ja otteõ maf)f)ajätnuõ omma idfa ja omma emma ja 
omma fünõimidfe-ma, ja otteõ tulnuõ üf)f)e rafytoa jure, feõõa fa 
ei eite egga ene mitte tunnuõ. 

12. 3ef)otoa tadfugo finno to, ja fo patf fago täiõe З^Ьо-
toaft 3draeli 3ummataft, feile tibaõe alla fa tulnuõ toarjo fama. 

13. 3a CRut ütted : Sadfe minõ armo leiõa ommaft meleft, 
mo idfanõ, feft fa otleõ minõ troodtinuõ, ja et fa olleõ räfinuõ 
omma ümmarõaja meie pärraft, ef)f ma füt mitte ei olte fui üfd 
fo ümmarõajaift. 

14. 3a Road ütled temmale: fõma aial tulle feie ja fo feft 
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leitoaft ja fadta omma pallofe fenna äõifadfe; ja ta iötuö maF)F)a 
teifajatte fõrtoa, ja temma anõid ta fätte tango-puõro, ja tema 
fõi ja ta fõf)t fai täid ja jättid muift ülle. 

15. 3a ta toufiö ülled noppima, ja Road fäöfiö omaõ 
poifiõ ja ütled: Xa peab fa parmadte toaf)f)el noppima, ja teie 
ei pea temmale mitte f)äbbi teggema. 

16. 3a tombage fa fui temmale miõagi toif)fuõeft toälja 
ja jätfe feõõa maf)ba, et ta üllednoppib, ja ärge fõiõelge teõõa mitte. 

17. 3a ta noppid feäl põllul õFjtoni, ja peffid toälja feõõa, 
mid ta noppinuõ, ja feft fai liggi pool toaffa oõre. 

18. 3a ta toõttid feõõa ärra ja tulli lifina, ja temma äm 
näggi feõõa, mid ta olli noppinõ; ja ta toõttid toälja ja anõid 
temmale feft, mid ta üllejätnuõ, fui ta fõf)t täid fanuõ. 

19. 3a temma äm ütled temmale: &ud fa tänna olleõ 
noppinuõ ja fud fa olleõ tõõõ teinuõ ? olgo fe õnnidtuõ, fed finõ 
tuttoafd piõõanuõ; ja ta anõid teäõa omma ämmale, feile jured 
ta olli tõõõ teinuõ ja ütled: ©elle mebbe nimi, feile jured ma 
tänna tõõõ teinuõ, on Road. 

20. 3a Otoomi ütled omma minniale: Olgo ta õnnidtuõ 
3ef)otoale, fed ei olle mal)f)ajätnuõ oma f)elõuft ei ellatoatte egga 
furnutte toadto; ja Cftoomi ütled temmale: ©e meed on meie 
läl)F)em fuggulane, ta on neift, fed meiõ ja meie maaõ tooib 
lunnadtaõa. 

21. 3a fe DTtoabinaene ORut ütled: 3lmafd ta ütled fa 
mo toadto: jä nenõe poidte feltfi, fed то pärralt, fenni fui nem
maõ feif leifuft fatoaõ lõppetanuõ, mid mo pärralt. 

22. 3a 'Jtoomi ütled CRutti oma minnia toadto: ©e on 
Öea mo tüttar, et fa toäljaläl)f)äõ temma tüõruffuttega, et nem
maõ ü{)f)e teife toälja peäl ei fippu fo peäle. 

23. ©iid jäi ta Roafi tüõrufutte feltfi noppima, funni ärra-
lõpped oõra-leifud ja nidfo-leifud: ja ta jäi omma ämma jure. 
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Anonüüm. 

Üfd f)ea iut / 
mid fafd tallopoega фапд ja OTtart idfefedfid aiatoaõ. 

Järgnevat kolm katket on pärit Tartu Ülikooli raamatukogus leiduvast nn. 
,,.f>anfo ja Uftarõi jutu" ainsast säilinud eksemplarist, 1739 (?): 47—48; 51—54; 

63—65. 

(Srre õf)tuft, mo b^a fõbber, OHart. 1739 
OTt(art). £erre toenõ tullemaft. 

£(and). &uft fa nuuõ tulleõ? 
OTt. (St fuft muiõo fui linnaft tullen. 
£>. Ottid fa olleõ linna toinuõ ? 
OTT. 28ifin pidfut 3ummala toilja, mid kummal olli annuõ, 

ruffiõ, tooiõ ja ubb? lamba. 
£. &uiõa faup funõid, fad läfd forõa? 
OTt. kummal tännatuõ, f)äöti fui. 
5p. Ollid anti fiid ruffi tunõri eeft? 
OH. Otta fain pea fefamma f)inna, mid aufaõ moifa-toanne-

maõ fatoaõ. 
£>. &uiõa fe on fülle juhtud? 
011 (St fule toentiife, ma pallufin 3ummalat, et ma omma 

pidfut roarranõuft ilma pattota faaffin mua; ja armo-
linne Summal jubbatad minõ bea fõbra jure fed õiguft 
teggi. 

5?. Sšad ta toottid bädti toafto, anõid fa monne bea pea 
täie jua? 
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OTI. 2tnbid Summata toitja fa, otgo tännatub, ni patjo fui 
pattudfe febba tarroiõuöfefö tartoid: agga febba tiga-
jomift, faarbi mangimift mädfamift ja pradfimift, ei ta 
febba faltinb mitte. 

5 Ф So fiid temma riffud füt on tdinub: ei fe füt febba toifi 
patjo fõbro ei fa, egga ta panne patjo toarra foffo. 

OH. (St toaat temma (obab Sefudfe fanna peate: noubfe 
edfite Summata rifi ja temma õiguft, febba teift peab 
teite peategi antama. 

10 $>. Summat finnitago füt udfo, agga ei minna udfu, et ta 
riffafd faab. 

0П. &ui Sumata funningriif temma fübbamed on, mid ta 
f)o(tb itmatiffuft riffudfeft: ja iggapätoaft toibuft annab 
taetoane idfa omma tadtele itma murreta. 

15 5?. Summat anbfo febba, agga fiidfi fibatt minna omma 
fõbra toifib, fed meie fuggu rabtoaft teift toifi toadto-
toottab. 

0П. &uiba fiid ? 
ф. Ru'\ me fõbra jure tutteme, iftume umber taua mabba, 

20 fiid pannaffe toarfi fuur fan ottut meie ette, tubbaga 
pibub fa, fed tabbab fettete antaffe faarta. OHonni 
m e i e  f e l t f i f t  t o o b  f a n n e t ( t )  x x x x x x x x x x x x x  

5p. <3e armad Summat parranbago minb toaeft, ja teifeb 
25 toatlatumab itinimedfeb; futtab iffa meie rummatudfe ja 

toaKatudfe parraft mitto nubttuft meie toaedte peale tul-
nub, ebf tuttetoab to(eet) radfemab jarrete. 

OTt. £õdfi on fe, mid fa nüüb rägib, feft Summat on äbtoar-
banb nubbetba neib, fed temma fannaft ei holi. Sum-

30 mat annab fa monne forba febba pattudtete ja toagga-
bete untied teäba, nenba fui hilja übhed teäbatoad futtad 
on funbinub. 

£. Rotte ma febba futnub, et utte mufte fe adfi ütted. 
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йЫ noormees on teifel Ief)te-fu pärnal enne foito unnes 
ilmfi näinub, et firrifo aebas furnub innimesfeb fui togus 
maas otnub, et ei tooinb jatgagi toabbete pista, ^a 
firrifo-aia tagga pollege maab ennam ei otnub furnub 
matta, Übt mecft on pibbanb maetama, agga feät potte 
muub rumi otnub fui üfs toesfine foo farnane fofjt, finria 
on fa fette febba mabba panbub. <5e noormees on fäsfo 
fanub üttes torni minna ja feltab b^istama, agga ta 
ei tooinb rebbetit moba üttesminna, et neeb putgab ärra-
taggunub, fiisfi on ta rebbeti puub moba üttesronninub, 
ja fui ta fettabe tiggi fanub, fiis on ta teibnub, et fettabe 
fõieb ärrafatfenb otnub; fui ta mabbatulnub, fiis on ta 
näinub, et fafs meeft rami peät übb? furno metfa toinub 
mabbamatta, et ei otnub ennam maab ei firrifo-aebas 
egga feät tagga. pärraft febba on tebba fästub rabtoate 
febba fututaba ja neib maenitfeba, et nemmab pibbanb 
pattuft poorina, et fe aeg tiggi joubnub. &ui ta ülles-
ärfanub, fiis on ta neebfammab fannab fuutnub: touSfe 
ütfeö, ja põõrge pattuft, aeg on liggi joubnub, ei poile 
mitte paikaega ennam. 

£ui ta omma fängi peätt üllestousnub, fiis on ta 
naene temma fäeft füsfinub, fas ta pibbi baige ottema, fiis 
toastanb temma: ei ma polte baige, fiisfi on ta tunnub 
ni fuurt nõbruft ommas fübbames, otfefui otlefs ta toarfi 
pibbanb furrema; fiis on ta põltoeli mabba beitnub feina 
naale, ja fübbameft pallunub, et Summal toottafs tem
male toeel übb? tunnifesfe ebf pätoa aega anba, et ta 
toeel õiete faafs pattuft põõrba. pärraft febba on ta 
ültestousnub, ja on liggi fafs tunbi aega rabtoaft fattiste 
fannabega maenitfenub, fuus innimeft on otnub febba 
peätt fuutmas. 

Birmas toenb, fas fe peafs õiete tõsfi ollema, ebf fe on 
tübbi unnenäggo? 

23 fiisfi [trkv. füsfi. 
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15 

Ж бе on tõeste nenba funbinub. ОПоппеЬ on ootnub: fe 
on tuf)f)i unnenäggo, monneb: fe noormees on joobnub, 
agga monneb on b?a nou tootnub Summalat fangeste 
paltuba, ja nenbe toimistega otten ma uf)f)^ nous. 

OTI (St fute £>anS; faS ma pean fülle toeel 
uf)t furba tuggu juttustama, mis ЬЩа linnas funbis? 

£. (St ragi fui, ebf ma faan feft fa beab oppetuft. 
JR. £es Summata armo nõuab, toottab feifift F)^aft ja fur-

10 jaft louft õppetuft. (Site bommifo fetto ubbeffa toibi üfs 
toang meie rabtoa fuggu toälja üfs noor priff mees, fe 
fai buffatub. 

ф. &as fa isfi febba näggib omma filmaga ? 
ОП. Oläggin, näggin isfi: ma otlin £onnismäel, fiis tutti 

15 t)ulf rabtoaft to ärra to aft toälja, pärraft tutti fe toaene 
toang fabbe õppetaja toabb^t: fummalgi potel fäifib 
linna mebb^b pifibega. 
ORis oppetajab teggib? 

0П. OTemmab maenitfefib ja trõõstifib febba toangi tibti peäle, 
20 et biggi moba pallet jooffis, agga teine biggi ofti toangit, 

ta film ab oftib fabtoatanb feif, et furma bivmo temma 
filmift näbti, fiisfi partus ta Summalat rasfeste ja anbis 
omma binge Sefusfe bolefs. 

ф. (Sfs fa fuutnub, mis fu pärraft teba buffati ? 
25 ОП. ^uulfin füt, bäbbi on räfibes, mis muibo fui et ta toeif-

fega übtepibbanub. 
ф. Ob Summat boia, fe on toägga binnus to. 
ОП. hirmus fui, ma often ommaft oppetajaft fuutnub, et 

Summal OHofesfe ramatus fäffnub nifuggufeb tuftega 
30 ärrapõfietaba ja ОПа peätt ärrafautaba. 

25 räfibes [trkv. räfibis. 
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ф. Ml Summata fof)f)uct on oige, feft fe on F)irmuö £af)F)an-
ÕU0. 

JR. QJrtoa iöfi, toennife: Summat on innimeft tonub ennefe 
farnatfefö, et ta feif Ufte lojuste ftibbi toafiitfema, ja inni-
menne teeb fefuggufe гоЭДю f)immo täbbi ennaft roeiffe 
orjafö, et f)irm ja jafteötuö fteale tuffeb fe peate mottelbeö. 

ф. CWa often jutlusfeö fuulnub, et Summata firjaö neeõ 
fartnab on: F)oiõfe ennaft lif)F)aliffo t)immube eeft, mis 
f)inge toaöto fõbbitoab. 

OTI. 6e on nuüb, Summat tännatub, feifiö paifus teäba 
meie ^atefiömuöfe raamato fuenbamaft fäöfuft, fui mitme-
fuggufeb furjab Fjimmub on: neeb fõbbitoab F)inge toasto, 
fui innimenne neib armastab, ja ei anna aöfet Ijea f)immu-
bete, fiiö langeb ta monneforba fui fa nenbe fugguöte 
flirmfa pattube fiäfe. 

lo 

Anonüüm. 

£omaö ja £ifo. 
Raamatukesest ,,6T)ft[anõifcf)e ftoetifcfje 33tumentefe für öqö 3af)r 1779. 2öefen-

berg .  .." Ihk. 191: 194. 

X .  
lifte ftimmebuöfe toarjo, 
£ufle armaö £ifofe, 

йиб jo Suft ja room on £ariö, 
£uö ei ilmad murret fa 
(Ш finb Opitf melita ; 

8 ennaft [trkv. engaft. 
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8 

йеппаЬ nooub rõmufta, 
£ufte ftimmebuöfe toarjo, 
£uf(e armaö £ifofe. 

£. 

JTtitte Xomaö, ma ei tufle 
£aöfe faub ferotoabe, 
Jftinno toafti emma ütleb: 
ßoifib ma £ean põlgama, 
harjad uffiftäine ma 
£oifita £ean oflema, 
OTtitte £omaö ma ei tufle 

16 £aöfe faub fetotoabe. 

X. 

pärinen futte £inbib £ari, 
ßunnun franfit 3uuföeffe, 
Ж\Ы £eab meie noor eftо 
Otenba ärrafufluma. 
£ufle minno järrete, 
Orgo Зое ^albaäfe, 
Rannen fürte £inbib ftari 

24 #unnun franfit Suuföeffe! 

£. 
£unno finna omma fäega 
^rantfi, Pof)Ia-tef)tibeft 
JTtinna taf)f)an Sintiöega, 
6o fe£ iimbermäffiba. 
2lgga £raego £olga minb, 
ßmma tufleb, leiab finb 
]3unno finna omma faega 

32 &rantfi, $ot)la-lef)tibeft. 

26 ja 32 -lef)tibeft [trkv. -tef)tibeft. 
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X. 
CWitino farjab miö ma faitferi, 
&oer ja fei) faab finnule 
£ufle möga romuötama 
(Siba minno na-ale 
^uleb emmQ febba Jlouu 
Önriiötüb Xa Saete Xbo 
CWinno harjab miö ma faitfen, 

40 &oer ja fep faab finriule. 

£. ja X. 

2Baggafeft ja iffa rõõmfaft, 
Peame mei' eflama 
^oggobuö on meie 2Dainul, 
Öelge raf)f)o, marja-ma 
£af)me nuub fiiö fäöfiöfte 
2lnbma teäba muubele: 
©urem on ei tooi muff ofla 

48 &ui fe, fui ma fufle jään! 

45 fäöfiöfte = käsikäes | 46 muubele [trkv. munbele. 
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Friedrich G. Arvelius. 

Otef)l)e ij3a:pfri6. 

Raamatukesest „Шё Äaunie 3utto- ja Õ^etuöfe D^amat... £аШпаб .. " 1782: 
56-58. 

©iim ofti faunid Ijea meed; agga feige omma adjabe 1782 
feed ofli ta toäf)F)e ijitfalinne, ja ei fanbnub oigeb f)oo!t 

ommad ammetid, moifa ref)l)e-fraftpifd ofteö. ©ei adtal ofli f)ea 
toiljatoood olnub; agga ©iimo ref)t)eõ anbfib iffa fadfinaft toilja 

5 toalja. ©epärraft aljtoarbad Oltoifatoannem toimafd, tebba nuf)-
Ijelba, fui ta rofyfemaft toitja ei fatafö; feft ta artoad tebba toar-
gafd. OTtid nuuõ nouufd ©iimul? £emma ofti rummul ja ebba-
udfone meed, fe pärraft läfd temma ardtibe ja laufojabte jure, ja 
maffid nenbele хаЩа, et nemmab temmale pibbib ütlema, fed 

10 temma refyf)? jured toargal fäid. OTeeb oftiõ pettiffeb, nenba fui 
feif riifuggune rafytoad on, ja utlefib fuub fefte peale, fed agga 
edmalt nenbe meele johtud, ©iimo meel ofti bea, ja temma läfd 
moifa, fefte raf)toa ufte faebama, febba laufoja ofti nimmetanub •' 
agga fui fefte adja järrele fulati; fiid leiti febba raf)toaft ilma 

15 fuuta oftetoab, ja nüub artoad DTtoifatoannem toeel ennam, ©iimo 
ennaft toagafd: fepärraft ladfid ta tebba f)adti nuf)belba, ja 
©iim fai ammetift lal)ti. 

£emma adfemefte tooeti &ridto £>erm ref)be-ftappifd. £erm 
ofti ferme ja toaltoafad meed: temma film ofti fetfid paifud. £ui 

20 temmal edfimeft геЭДе pefdti; fiid tabbad temma fobfye faf)t noorb 
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meeft toarradtamaft. Oteib nimmetad temma moifa, ja neib panbi 
toangi. &ui pärraft järrele fulati; fiid näbti, et neeb neebfammab 
mebbeö oflib, fed ©iimo ajal oftiõ toarradtanub. ©iid faitoab 
neeõ mebbeb eöfite nabbapeäle; ja parraft panni neib фегга übbe^ 

5 adtafd linna, funninga pajadfe tagguma. ©eal nemmab binrtfa 
raffe toe- ja nuf)tludfe läbbi oppifib, toarga ammeti mabbajätma. 

©eft ajaft ufdfi ennam ei julgenb moifa rebbe jure toargale 
menna, feft et £ermal ni tärratoab filmab otlib. £>erm fatid fa 
ennam toitja ommaft fui ubb?ffi moifad umberfaubo ei 

10 faabut. ©eparraft anbid DWoifatoannem dermale f)^ab jotorabba, 
ja ladfid tebba feigeft muu moifa tõeft labti, et ta ufdpainid 
taltoel rebbe£appifö ofti. ©eläbbi fiid фегт futotoel feif omma 
murreb omma ennefa tafto eeft tooid fanba; ja temma tafto ofti 
parraft feigeriffam fufta feed. 

15 2öaatfe lapfeb, mid bea adfi fe on, fui innimenne tru on, 
ja feif tarfadte täbb^ panneb! feif innimedfeb armadtatoab febba, 
ja Summal onnidtab febba. 

2lgga teie, toanna rabtoad, faage moiftliffufd, ja arge püubfe 
laufojabte läbbi febba parranbaba, mid teie boletudfe fuu on: 

20 feft feif laufojab on felmib; nemmab pettoab teie rabba teie fäeft 
ärra, ja peälefi teie nabf peab mafdma. 

2öargud on ufd binrtud adfi, ja faab toiimafd radfeb nubtluft. 
©iraf ütleb: (p. 5. f. 17.) ,,28argale tufleb fuur bäbbi!" 

Э 
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£i ff of enne 3taf)toad. 

Samast raamatukesest, kust eelmine tekstki Ihk. 101—103. 

e 

&d poltfamaa meed, fed pitf ja pridf ofti fadtouft, nenba 1782 
fui feat maal paljo fuuri mebbi leifaffe; fe tuffi allotaggofe 

maale übt fuggotaft fatfuma. ©eal ta leiõid ennamidte udna pidfo-
feft raf)toaft: naefe meljbeb, fet abbemeb fuud oltib, ja idfe fui 
poififedfeb: toagga bartoaft übt meeft, fel toäbbefi mebb? febba 
otlefd otnuõ. £emma füdfid omma fuggotadfelt, fuft fe ommetiggi 
pibbi tutlema: ja temma fuggotanne tnadtad: „Summat febba 
„teab! agga jo fe roift feft radfeft tõeft ja funbimidfeft tulteb, midfa 
,,jo meie tapfeb piinataffe, fui nemmab ^eatoab toaimufd fäima: 
„nenba fui meie naefeb laulatoab: 

„pidfofedfi piinataffe! 
„rammotummi raifataffe! 

„ja ei anna neile maab fadtoaba." — 2Igga fe poltfamaa meed 
otti moifttif, fepärraft ütted temma: „ei itmad fe tooi todfi olla! 
,,£õe finnitab innimedfe tertoift: ja tertoe puu, mid b?aö maad 
„feifab, fe fadtoab firgefd ja pridfifd; nenba fa innimenne, fui ta 
„tertoe on, mifd ta fiid ei peafd fadtoama ? OTteie maal tebbaffe 
,,fa febba famma tõeb, mid fitnfi tebba, ja meie ei tadfe ommab 
„poififedfeb fa mitte laidfa pefdta: fiidfi fadtoatoab nemmab ulted 
„fui batoapuub, ja on pärraft mebbeb fui ЬефЬ." ~ 
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&ui nemmab ailed nenba juttoftafib; fanbid perrenaene roga 
lauale fedff)ommifufd. ßerremeed lafd fambri ja toi toiinapubbeli, 
anbid omma tooerale fuutäib, ja toõttid idfe fa: pärraft anbid 
temma fa omma iQ folme adtafe ladtelle ja faljF)effa adtafe 

5 poififedfelle rupabo. &ui tooerad febba näggi, ehmatad ta ärra, 
ja ütled: „mid fa nüüb teeb fällimeed? olleb fa peaft nõbber!" 
— £õine toadtad: „mid fiid on? neeb foerab on nenba maiab 
„feile toiina järrele: ja fe poifife joob tebba fidfe fui toett, õige fui 
„üfd toanna meed. <5e on iffa meie maa toiid nenba olnub, et 

10 „meie omma ladtelle toiina anname, et nemmab peatoab fototoafd 
„faama." — ©iid ütled poltfamaa meed: „nüüb ei panne minna 
„ennam immefd, et ma teie maal aina madfajallab, ja poififedfi 
„meedte adfemel leian. &uiba tooib fiin üfd innimenne täit fadtoo 
„fäbte faaba, fui teie idfe jo lapfe eal temma fidfifonnab toiinafa 

15 „riffute? fui fa ei tal)F)a, et üfd futfifad peab fuurefd fadtoama; 
„fiid auna temmale noorelb toiina laffuba! 3a fefamma luggo 
„on innimedfefa." — 

Õppige, lapfe toannemab! õppige feit aufalt poltfamaa mef)-
F)elt; et teie omma rummaludfe läbbi ei faafd omma ennedte 

20 [adte mortfufafd, ef)f teie toäljbemalt nenbe tertoift ei riffufd! 
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tie Qladto (šdfimenne }3ül)l)n-päõto. 

Fr. G. Aiveliuse Датша 3ofe£i £aõ&a- ja 2Ibbi-CRamat'ust" ... ЗлГПппаб ... 
[1790] : 6-20. 

Й8! 
Ofep et olnuõ monnel aial füffad fäinuõ, feft et monrte- 1790 

fuggufeõ maia adjaõ ja murretfemidfeõ temmale aega 
ei artnuõ. Sdfeärranid ofti temma omma moifatoannema fäeft 
übt uut f)eab ramato fanuõ, mid toaft faffamaalt ofti tulnuõ: ja 

0 fe ramat ofti temma meleft ni maggud, et ta ei raatfinõ pübba_ 

päätoal foõõunt ärraminna, eririe fui ta feõõa ramato õige tarfud-
fega ofti läbbiluggenõ. &ui ta nüüõ feõõa luggemift fai lõppe-
tanõ; fiid futfud ta füõõa teõõa jäfle, omma b^a füfla rabtoaft 
fatfuma ja futama, fuiõa nenõe fäffi piõõi fäima. &õrtfo tufled 

10 leiõid ta faunift bulfa rabtoaft ubb^dfoud. Xa terretad neiõ 
toanna toifi järrete, ja fotoid neile uut õnne uefd aadtafd, uut 
tarfuft feige ettetoõtmidte tartoid, ja iffa rabbolift ja rõmuft füõõant, 
feifid adjud, mid Summal peate panneb. — CRabtoofe tännad 
Sofepit temma b^a foroimidfe eeft: ja nuuõ fünõifiõ nenõe fedfed 

15 monnefuggufeõ juttuõ. 2Igga Sofep panni pea täbbele, et nenõe 
juttuõ ei läinuõ nenõa mõnnufadte forõa, fui ennemuidte, ja et 
rabtoofe furb offi. ©epärraft ütled temma: „mid teil on, armaõ 
fõbraõ? DTta nään, et teil tänna õige labfe meelt ei offe. £eil 
on on otfego fõrroaõ lontid, otfego oflefd teil üfd fuur äpparõud 

20 jubtunuõ. ättelge mufle ommeti, fuft fe fuur muutminne teie 
jured tufleb?" 

Äüffa toõõrminöer. £uiõa meil fõrtoaõ ei pea lontid offema, 
fui feif adjaõ ei tabba ennam õiete forõa minna, nenõa fui enne
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mutete. OTteie ofleme fiiti praego uf)f)e6 foud, nouõ piõõamad, 
fuiõa adjaõ tufleffiõ aiaõa: ja fiin fiid iggaufd omma bäõõa fae-
bad, et Summata õnnidtud otfego rneift on ärralabfunuõ, ja 
Summalofe ei tabba oigeõ ilmaõ anõa. JSraego uud aadta on 
fäed, ja ep ofle toeel lumme täf)te maad. OTta paljad fui minno 
peo pedfa, ja Soulo pübbaüed faõõad toibma fui Semi patra 
aial. £ed ilmad feõõafugguft immet toeel meie maal on fuul-
nuõ! (Snnemuidte fel aial ofli iggal õigel taflomebbel ou pupin-
nufiõ taid: furemaõ moifa teereifiõ ofliõ fäiõuõ: ja iggaufd baf-
fad omma lojuft fetotoaõidfe funni tartoid fodfutama. OTuuÕ ei 
ofle uf>belgi pufanti maiad, feif moifa teefäimidfeõ ja fureõ toina-
toeuõ on toeel eed: ja bobbofeõ on fefle pabba teega ja pu toeõõa-
midfega nenõa otfad, et Summal parrago. Pealegi Summal 
toiljatoooõ ei õnnidtanõ: fetotoaõene pouõ toõttid oõra- ja faera-
orraft, ja neeõfi toäbbefeõ fiõõuraõ, mid toeel bäõõalidte jarrele 
fadtoafiõ; neiõ murõid rabb? mabba- &uft fa nuuõ toõttaõ 
furuft, toaefe lojudfele anõa? fui läbbeb monni tubli bobbone 
aia tabba, ja toaene perremeed jädb ommaft ilma. £eitoaft tufleb 
fa pea tubbi fätte, nuuõ et fafliõ pubbab mõõa on läinuõ, ja 
igga meed faflil aial omma perret robfeft on fõõtnuõ: — &ui 
meie feige fefle peale mõtleme; fuft fiid fui peab rõõm fuõõa-
medfe tullema? 

Sofep. Oi! Oi! — ©inno fanna au feed, armad toõõr-
minõer! agga fiidfi ma udfun, et meil õiguft ei ofle feõõatoifi fure 
Summata maiapiõõamidfe üfle nurrifeõa. ©eft feif mid temma 
teeb, on tõeft b?a, ja tooib fa meile fadfo fata, fui meie agga 
moidtame, feft fadfo toõtta. 

2Dõõrmtn6er. ©e on tõdfi fui; agga fiidft bäõõa on fibbe, 
fui bäõõa fääd on, ja fui meie fuggune ei tea milgitoifit ennefete 
abbi fata. Äul fiid arg füõõa peagi läbbäb nurrifema. 

Sofep. 2fgga fad fiid bäõõa nurrifemidfe läbbi toäbbemafd 
täbbäb? ($bf fad murretfeminne ja furtoadtaminne aitab, et fa 
bäõõa fibbeõuft ei tunne? — (ši tõedte! 2DaiÕ fetäbbi foormab 
innimenne omma füõõant toeel ennam, ja teeb omma toaetoa 
furemafd. 
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2Bõõrmin6er. OTtie fiid tef)f)a, fui uff milgi toifil ei aita ? 
Sofefc. llff ei aita iatgi, fui innimedfel lotuft ei ofle Sum-

mala peale, ja fui ta ei püa tarfudfega omma füõõant toaigid-
taõa, ja feige adjaõe feed targadte F>oolt fanõa. 

5 2Bõõrmin6er. OTtid tjolt fanõma ? &ed tooib Summata 
ilma toadto toaiõetõa ? 

Sofe|j. (£i pea fa mitte toaiõlema; toaiõ innimenne peab 
feif ommaõ adja-aiamidfeõ targadte Summata ilma järrete feäõma. 
6eeb fe feigefurem innimedfe tarfud on. 2lgga feõõa tarfuft ei tooi 

10 üfdfi fätte faõa, fui ta edfite ei ofle õppinõ, feige Summata feä-
õudtega rat)t)ul oflema ja neiõ f)eafd artoama. CUgga feõõa 
tooib innimenne peagi õppiõa, fui ta agga toottab moiftliffult ja 
tadfafe meiega järrelemottelõa. — ^atfume ommeti, et meil nüüõ 
fe luggu fääd on, efd meie fiidfi ei tooifd Summata feäõudtega 

15 raf)f)ul ofla, teõõa tännaõa ja toimafd tunnidtaõa, et fe üfdpäinid 
meie rummatudfe fü on, fui meie adjaõ forõa ei laf)F)a! — £eie 
faebate, et Summata ilma läbbi teie oõraõ ja faeraõ on äppar-
õanõ: efd Summal ei olte fe eeft teie ruffiõ fatjtjetoorra onnid-
tanõ, et ei ofle monnel aial nifugguft ruflitooot olnuõ! ja et tän-

20 natoo ruffiõ pea faf)f)etoõrra oõõatoamaõ on, fui naõ muflo ofliõ? 
2öõõrmin6er. £odfi füt! 
Sofejx "Jtüüõ ofli oige maiamet)f)e fof)f)ud, feõõamaiõ fui 

ta omma toiljofeft fai forjanõ, moiftliffult arro piõõaõa, fadfinadte 
ruffiõega ümberfäia, omma leiba toaf)l)eliffoga jätfaõa. &ui ta 

2_ feõõa oflefd teinuõ; fiid oflefd temmate ruffiõ järrete januõ, mid 
ta oflefd tooinõ müa, ja fefle raf)f)a eeft jäfle f)oodtete faero odta. 
(Bfd ei ofle todfi? 

2öõõrminõer. £õdfi füt! 
Sofefc. £ui nüüõ üfd fant maiameed nifugguft arro ei ofle 

piõõanõ; toaiõ on pridfift peäle felget leiba fonuõ, ja peätegi 
pübbuöe aial täielt teitoofeft raidfanõ, ef)f toeel peätegi ruffiõe 
toadto toina oftnuõ, toanna toifi järrete faftiõ pätoaõ piõõaõa: 
fui nifuggufel maiamebfyel nüüõ jo leitoaft f)affab fitfad fätte 
tuflema; efd fe fiid ei ofle temma ennefa fü? 

2öõõrmtn6er. (Sgga fe toafle ei ofle! 
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Sofep £eie faebate, et Summat futma ja tunõ ei anna, 
nenõa fui muil aadtaõel, et feif tee faimidfeõ ja pu toeõõamidfeõ 
fergedte forõa lafyfjeffiõ. 2lgga fad teie oflete fa fefte fadfo peale 
mottelnuõ, mid teile feft on tulnuõ et Summal tonnini fefuggufeõ 
ilmaõ on piõõanuõ ? fed mdfletab nifugguft faltift fuggift, fui meil 
fet forrat on otnuõ ? (gfd ei täinuõ feif meie põlto-tõ ni t)6lpfadte 
forõa, et ei tooinõ parreminne fotoiõa ? 

2öõõrminõer. £odfi füt! 
Sofep. Oluuõ otli targa maiamef)f)e fobbud, feõõa fallift 

aega õiete tähele panna: fort funõa, ni patjo fui ta agga jou-
õid, et ta feõõa fetotoaõel toalmid eed leiafd. OTtid tet)tuõ, fe 
tef)tuõ! 

2Bõõrmin6er. OTenõa toannagi rafytoad ütled! 
Sofep &ui nuuõ üfd laidf perremeed feõõa fallift aega ilma 

prufimatta ladfid mõõa minna; feile fu fe fiid on, fui ta fetotoa-
tanõ lojudfega f)aõõa ja ridti naab, põlõo funõed ? 

28õõrmin6er. (Snnefa fu. 
Sofep. Su pealegi, efd ep olle neeõfinnatfeõ ilmaõ teile 

fuurt fadfo faatnuõ, lojudfe toiõudfe poleft? &ed matletab, et 
tjobbofeõ ja toeiffeõ ni fauu on tooinuõ tootjad fäia, fui fel aadtal? 

QOÖoorminõer. ©e on jätte todfi! 
Sofep. Äui nuuõ üfd rummal maiameed feõõa fuurt fadfo 

ei olle talale pannuõ: fui ta neeõ F)einaõ, f)agganaõ, ja fõlfaõ 
mid ta ollefd tooinõ f)oiõa ja mua; on függifel jo tojudtete foot-
nuõ; fad temmal fiid nuuõ õigud on, fe utte faebaõa, mid ta 
oiria ennefa rummaludfe tabbi, ennefa toadto on teinuõ ? 

2öo6rminõer. (£i ta tof)f)i fui uf)f)egi peale faebaõa, fui 
idfe ennefa peate! 

Sofep. Su toimafd teie faebate, et teil puõeft fitfad faed 
on? fui Summat futma ja tunõ ei olle annuõ; fiid ei tainuõ fa 
fureft puiõ tartoid futmidfefd. 2lgga fiin on jdlle üfd toanna Paf)f)a 
fombe, mid monne taltomef)f>ele füt fuurt murret on teinuõ. Xaltoi-

15 fetotoatanõ : kõhna, lahja. 
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fei aial |)eab futma, utletoaõ nemmab, ja aiatoaõ abjo £uiõ 
taid, fuuft £erfeni, e^f fui õued petjme ilmofe on, et tooifd fergi-
toael toob tef)ba- &ui nuuõ fefuggufe ilmaadjata futmidfega ni 
patjo ftuiõ on raifatuõ, et f)obbofeõ fe läbbi paf)f)a teega on taf)-
jafd läinuõ: efd fiid oHefd rummalud, fe utte faebõuft tööta ? 

2866rminöer. £õdfi on ! feif todfi! 
Üfd noor meed. Ottid finna, toanna taat! taht)äõ Sofepi 

toadto räfima: futtab fa feõõa teaõ, et Sofepit iffa õigud on. 
QOÖanna 3ago ©e tutteb feft, et Sofep monõa maaõ 

täbbifäinuõ, monnefuggufeõ innimedfeõ ja innimedte ettopiõõa-
mift on näinuõ, monõa adja on fuutõa fanuõ, ja feige adjaõe 
utte targeminne on õpfcinõ järrete mõtlema, fui meie fuggune 
raf)toad. 

Sofep. Panne toeel fifina jure, et minna fa monõa tarfa 
ramato otten täbbiluggenõ, fud feed moifttiffuõ innimedfeõ neeõ 
tarfudfe oppetudfeõ, mu raf)toa F>eafd on uttedpannuõ, mid nem-
maõ omma etto aiat on oppinuõ. Suggeminne on toägga f)ea 
adfi, fui innimefie agga moiftliffult toeb, ja feif targadte taltete 
panneb, mid ta loeb. — OTenÕa otten ma idfeärranid nuuõ fet 
toaf)t)eaiat jß[fe ^ uut, ixmggu fattift ramato täbbituggenõ, fuft 
feeft ma patjo opftetuft otten teiõnuõ. 

2öõõrminõer. OTtiö ramat fe fiid otti ? 
Sofep. Xemma nimmi on: £äöõa- ja abbi-ramat: ja ta 

on otfe ma-raf)toa fyeafd foffopanõuõ: feft fette fidfe on monne-
fuggune f)äõõa ja toiltetfud, mid ma-raf)toate tooib juf)tuõa, utted-
panõuõ, ja fa feat jured neeõ oppetudfeõ, fuiõa innimenne enne-
fete fedfuggufed F)äõõad tooib abbi fata. 

2ö6orminöer. CWinna ep otte feftfuggufeft ramatuft uf)tegi 
toeel fuutõarfanuõ. 

Sofep. ©eõõa ma udfun; feft fe ramat on faffa fete firjo-
tuõ, ja udna uud toeel. 

2ö6ormin&er. &ut ma feõõa artoafin ! fed füt meie fuggud-
tete nifugguft ramato meie ma-fete firjotab ? 
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Sofep. &ui teie füõõa futfub, neeõ i)eaõ oppetuöfeõ teäõa 
faõa, mis fed ramatud leitaffe; fite minna F>ea( melel feõõa 
toaetoa toottaffin, neeõfinnatfeõ tuffiõ feft ramatuft teile ma-fele 
luggeõa, felteft ma ar'roan, et nemmaõ fa meie maal tooitoaõ 

5 fadfo fata. 
2öõõrmm6er. Summal tooib fülle feõõa toaetoa jälle tad-

fuõa, failid Sofep! (5a olteõ meile jo monõa tulluft õppetuft 
annuõ, ja feft aiaft, et finna meie nabrimeed olleõ, läbbätoaõ 
feif adjaõ meie fullad parreminne forõa. ©e on fa meil õieti 

10 meie jabbutamidfefd, fUj fini lQ tulleõ meiõ fatdma. Sa omma 
maggufa fonneõega meie aega lubbenõama. 

Sofep. Olle tertoe, aud toõõrminõer! omma au, ja omma 
f)ea fobrudfe eeft! 3Ttul ennefel on feft fuur room, fui ma teie 
bea ral)toa feltfiö tooin olla, ja tdf>f>ele panna, fuiõa teie pätoaft 

15 pätoani parremafd lämbete. — 2lgga fui ma teile feõõa uut 
raamato pean luggema; fiid peate teie mulle eemalt lubbama, 
et teie trutete feif neeõ fyeaõ oppetudfeõ tabbate täf>f)ele panna, 
ja fa, fui forõ tulleb, omma ello nenõe järrete aiaõa. ©eft muiõo 
otlefd fe ute itma asjata ettetootminne, fui meie tabbaffime 

20 tuggeõa, ja ueõ ja parremaõ toifiõ fuutõa; ja fitefi ommaft toan-
naft nurjatumaft toifift finni piõõaõa. 

2Bõõrminõer. &ul fa olteõ näinuõ jo, et meie ei otte nifuggu-
feõ, fed ei toõtta õppetuft. OTteie otteme jo monõa uut roifi finno 
aial ültedtootnuõ. 

25 Sofep. ©eõõa tunntetuft tooin ma teile anõa, ja teiõ fette 
pärraft fita. 

£lfd nobbe poifife. 2Igga fuiõa fiid fe ramat on foffo panõuõ ? 
£ad fe on nenõa fui ute jutto ramat? OTtinna loen toägga f>eal 
metel feõõa jutto ramato, ja fulen toägga armfadte maggufaõ juttuõ. 

30 Sofep. ©eõõa ma tabban teile feõõamaiõ juttudtaõa. ©elle 
ramato baffatud on nenõa: 

äte rifaö moifa toannem, fed ennemutete toäe peälif otti 
olnuõ, fe eitad nuuõ onimal toannat eal, omma fauni moifa 

30 fui [trkv. fui. 
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pedt. £emma aiõaõ ja fetõriõ ottiõ feigefuggufe fõmidfe- ja jomidfe 
toarranõudfega tdiõetuõ, ja temmal oHi üfd üprid tarf fof: fiiöfi 
ei tofytinõ temma toat)t)eft fumnefuggufeft roaft miõõagi fua, egga 
joõatoat toina toõtta, ja piõõi toaf)F)eft naõõata patoaõ toobid 

5 maad oltema, feft et temma jattaõ paidtetanõ olliõ. £emma otli 
fafd forõ rtaefemeed otnuõ, ja temma edfimidfeft prauaft, otti 
temmate üfd tuttar jdrrete januõ, ja üfd poeg, fed tooorat maal 
otti tarfuft õppimad. £emma teine praua otti, fdima pedt otted, 
affitfett arrafumuõ, fui ta tiaft otti tantfinub. ©ette omma toiimfe 

10 praua furma jdrrete leinad nüüõ fe toanna tjerra feigeft fuõõa-
meft: ja feft et ta aina uffi otti, tugged ta faggeõadte ramato, 
ef)f idtud oma toti peat, ja artoad feif feõõa jdrrete, mid ta feige 
omma effo aial, mitmed paifad ja mitmed põltoed ofli ndinuõ 
ja fuulnuõ. ©e juted tutti fa feif temma mete, mid ta tapfeft 

15 faõif idfe ofti teinuõ, ja temma faf)betfed monõa adja ni toagga, 
et ta fotoid, et ta feõõa oflefd jatnuõ teggematta. 20imafd agga 
tdffiõ iffa temma mõtteõ finna, et fe üfd toilletd ja toaetoatinne 
adfi on, feige innimedte effoga. ^ui temma aeg nuuõ iggatoafd 
täfd; fiid tadfid ta ennefa feltfifd omma firrifo õppetaja paftuõa, 

20 fed üfd toanna tru f)afti peaga meed ofti. ©effega aiafiõ nem-
maõ fiid monnefuggufeõ juttuõ, ja fe õppetaja piõõi fiid otfe-
foF)f)e fuõõame pofjjaft feif uftedrafima, fuiõa ta mõtted, ^gga 
ennamidte iffa fefte F>erra fõnneõ neeõ oftiõ, et effo fiin OTta peat 
üfd toiftetd ja toaetoatinne eft о on, ja et innimenne, otgo ta riffad 

25 ef)f fef)toa, furefuggune efjf attoafuggune, patjo f)Qõõa peab fanna-
tama. 

Cftenõa fõnneteõed naitid ta iffa omma paidtetanõ jatgaõe 
peate, mid temmate ni fuurt toaffo teggiõ, et temma feige omma 
fufta ja toarranõudfe jured, ei tooinõ fua egga jua, ja et monnet 

30 oot unõ temma filmi ei tutnuõ. &eige omma eft о aiaft, ja 
ommaft faf)t>eft abbieftuft, juttudtad ta ni patjo furja, et feif fe 
Tuft ja room, mid ta ofti maitdnuõ, ei otnuõ fefte toadto mifdfi 
panna. &a toottid ta fe jured feõõa tarfa funningaft ©atomonit 
ennefa tunniftudfe mef)f)efd, fed omma fogguja ramato edfimedfed 

35 peatuffid utteb: „ma naggin feif tõõõ, mid paifedfe at tebb^ffe, 
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„ja toata, fe on feif tübbi ja toaimo närriminne." — ©e peate 
fe õppetaja nuuõ jätte toadtad, et armolinne Summat ommeti feif 
adjaõ F)ä^ti on lonuõ. „2öaatfe agga, aud tyxxa! ütled ta, toaatfe 
„fuiõa lojudfeõ teie oue peäl buppatoaõ ja lufti lõtoaõ, fuiõa 
„nemmaõ rõõmfaõ on, fui nemmaõ õiete omma toiõuft fatoaõ! 
„Sinnofedfeõ metfad laulto.iõ ludti pärraft, medfilafeõ tenõtoaõ 
„rõõmfaft, faflaõ mängimaõ toeed, ja feige pidfemaõ fedfeõfi 
„furrutoaõ ludtilidte pätoapaidte fäed, ja on rõõmfaõ, et nemmaõ 
„eftatoaõ. OTtifdpärraft fiid Summal innimeft üffi oflefd lonuõ 
„pinamidfefd ja toaetoafd, innimeft feõõa ta ommeti ennam armad-
,,tab, fui feif muuõ lomaõ? <ši tõeft; toaiõ udfuge feõõa, et, fui 
„innimedte põlto pabb^m peafd ollema, fui lojudte põlto, fiid on 
,,fe toidfift innimedte ennedte fu. ©eft fe F)eI5e Summal ei ladfe 
„meile ubb^gi fuggufeft adjaft puõo ofla, mid meie b^afd tartoid 
„labbdb. 2lgga meie teme faggeõadte feõõa nattufeft toaetoa 
„ja toaflo, mid meie peame fannatama, fetäbbi furemafd, et meie 
„neiõ furemafd artoame, fui nemmaõ on, ja et meie fe peale ei 
„mõtle, et fa bäõõa ja toaeto, iffa meie b?afd tufleb." 20eel 
juttudtad fe b?rra, et temma omma ello ajal mitto tubbat inni
meft ofli tunnuõ, feflele tüõõimud omma eflo põltoe pärraft ofli 
fdtte tulnuõ, ja et toabbeft funningaõ ja toürötiõ, furefuggufeõ ja 
riffaõ mebbeö, toabb^minne omma pnltoega rabbul ofliõ, fui fe 
ferjaja, fed leitoapattofeft mu rabtoa uffe eeft otfib. ©eõõa nuuõ 
fui fe õppetaja ei tooinuõ falgaõa, feft feõõa leitaffe faggeõadte. 
©iidfi jäi ta iffa omma udfo peäle feidma, et, fui agga iggaufd 
omma ammetid teefd, mid temma fobbud, ja mid hea ja õige 
on; fiid tooiffiõ innimedfeõ rõõnifadte ja õnfadte eflaõa. £a 
teäõid feõõa fa ni felgedte fefletaõa, et fe moifatoannem toimafd 
iffa piõõi tunnidtama, et teifel õigud oflefd, nenõa fui temmal fa 
iffa õigud ofli, ja nenõa fui feõõa fa feif fe luggu üflednäitab, 
mid fiin ramatud juttudtaffe. 

£eifel forral fõnnelefiõ nemmaõ feft: efd ei peafd mailmad 
monneõ innimedfeõ oftema, fed otfe ilma asjata fiin ellatoaõ, ja 

23 ferjaja [trkv ferja -pafiofeft [trkv. poflofeft. | 30 üfled
näitab [trkv üflednaitab. 



efd ei to о if з feõõa leiba, mid nemmaõ fõtoaõ, nenõele anõa, fed 
mailmale ennam fadfo faattoaõ? ©eft faggeõadte eftatoaõ mon-
neõ tiurjatumaõ laifaõ, furefuggufeõ innimedfeõ riffudfed, ja monni 
faunid toteggia taffomeed, peab tüf)ja ja tidtga omma to jured 
naggema. ©et toanna F)erral offi fa faggeõadte meel fe üfle 
paF)F)a, et ta ommaft jouuft ni pidfut ofli fyeaõ teinuõ, etjf temmal 
fui jouõo füt ofti olnuõ beaõ tef)f)Q ommaft toarranõudfeft. 2Igga 
fefle õppetaja artoaõed, ofli fe üfd faflid feäõud Summataft, et ni 
mitme fuggufeõ innimedfeõ Jfta peat eftatoaõ. Xartoid täf)F)äb, 
et toattitfejaõ, foI)to toannemaõ, folõatiõ, firrifo-õppetajaõ, foõõo-
õppetajaõ, ardtiõ, faupmefjfyeõ, t)anõtoerfi-mef)l)eõ, ja taflopojaõ, 
fa riffaõ ja toaefeõ, feggaminne ellatoaõ, et teine teifele tooifd 
abbi teF)f)a, üfd feõõa, teine teift adja noutafd, et feif rõõmfadte 
tooiffiõ eftaõa, ja et üt>f)etgi ü^beftfi adjaft puõo ei ottefd. — 

Otenõa nemmaõ a(jafiõ) jutto fiit ja feätt fefle adja üfte. 
2lgga et fe toanna tyerra omma noret eal ei olnuõ õppinõ, õiete 
innimedfe eflo ülle jdrrelemõttema; fiid ei faanõ temma mitte 
õppetaja toadto. Xa moidtid fa, et temma furtoadtud ennamidte 
feft tufti, et temma noret eal ei olnuõ oppinõ, mifdpärraft inni
menne feia maitma peale on loõuõ, ja fuiõa innimenne ommaõ 
aöjaõ peab ajama, et temmal iffa romud füõõa tooifd ofla. 
©epärraft mõtled temma: „mid finna idfe ei tea, feõõa peab 
finno poeg õppima," ja feparraft tadfid ta teõõa edmalt üf)f)eft 
moiftliffuft õppetajaft truidte õppetaõa: ja, et ta füt teäõid, et fe 
parrem on, omma film aga näf)f)a, fui mu-rat)toa fõnneft fuutõa ; 
fiid teggi temma, fui ta tunõid, et furm Jaffas peate fippuma, 
feõõa feäõuft, et temma poeg piõõi monneõ tooõraõ maaõ Idbbi 
reifima, et temma omma filmaga innimedte eflo ajamift näf)f)a 
faafd, ja õppifd ärra artoama, fuft fe tufleb, et ni patjo innimed
feõ oige rõõmfa ja f)ea põttoe feed ei efta." — 

2Baat fe on fefte ramato fyaffatud! £eine peatüf jago teifefd 
forrafd! — Summalaga! 
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Mõttesalme. 

Samast raamatust, kust eelmine tekstki'; Ihk. 88, 112, 178, 191. 

U I I C  U I U  1 U V J U I  I  u  

fued, jued, rornud, murreö, 
to6ö ja F)irigamiffed fa! 
Seifis adjud pea arro, 
feft fa'p оПе f)urit ef)f farro. 
&ui fa tertoift targaft faitfeb, 
fiid fa faua tebba maitfeõ. 

Õmift, jomift Summal anbie, 
©eft meil toibuft tartniö läfö. 

Prufi fiiö mid põlb fufi' fatibid, 
Omma il)f)o toibudfefd! 
2lgga ärra fõ ja jo enb taid! — 
Snnimenne otteb! — mitte toeiö! 

Ui fa taf)F)ab toanriafd faba 1790 
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&d tufynufd joob iffa tufynufefd, 
ef)f ta fui monõa fjeaõ adja nääfd: 

fed tarf on, fe iffa targemafd jääb, 
fui temma mu rafytoa fyeaõ fombeõ nääb ; 

Ui mul on maja ja poftomaaõ faed; 
fui ma fiid often üfd oige meed! 

ßridfi naedt fodfin: teen udfinadt tõõõ: 
rat)f)o feed eftan fiid pätoaõ ja ooõ. 
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Friedrich Wilhelm von Willmann. 

JRonneõ fautiiõ juttuõ. 

„(£eöti-3Tta ÜRaf)toa ^cilenöer, eF)f £äf)t-CRamat 1788. 2Iaöta fte&Ie, pärraft meie 
Söfanöa 361"udfe ^riötuöfe ©ünbimift. ЖаШппаб, £rüffitu6 Siriöforöfe &irja-

bega", jutulisast. 

О ^ad, mid tedfefd faanuõ. 

£d emmane fad ofti nenba õnneto, et temma feige arm- 1787 
fam idfane fad ärrafurri. 3g temma furbbud ofti fefte 

pärraft toägga fuur. £>ob ning pätoab nuttid ning nougad 
temma fefte järrete. Xa täfd ommma fambri ning panni uft 

5 tuffo et ufdfi temma jure fai. Йй1 tuftib teifeb fadfib, et nemmab 
taf)tfib temmaga faebuba, agga nemmab ei faa fidfe taftub, feft 
tübruf ütted iffa: 

6e emmane fad nüüb toägga nougab 
ja nuttab omma meftfje pärraft. 

10 3a jäfte tuftib nüüb fodfitadfeb teine teife järge. Xübruf täfd 
fidfe febba oolba. £ad füdfid: midfuggufeb nemmab on? Xemvna 
fodtid: on fa nenba faf)f)e toaf)F)el. (Siid ütted temma: mingo 
nemmab porgudfe minna pean iffa toeel omma enbife pärraft 
nutma. Xübruf tufti fiid toälja ja ütted: 

10 3a [trkv. X d .  

102 



2Beel iffa emmane fad nüüõ nougab, 
feft temma nuttab õigete omma mel){)e pärraft. 

2Igga nüüõ tufli üfd fuur fätina nafflif idfane fad. Xuõruf 
joofeb fui tuul fidfe, ning ütled: armad emma! ©iin on praego 

5 üfd toägga iflud nafflif idfane fad, fad ta peab fidfe tuflema? 
(5iid F)affad fad fuure põiega fidfenõaõa: 

(Sfd fa fuleõ finna jamp! 
2Didfa toälja toanna ramp! 

3ubba tufleb idfane fad tuppa, emmane IaF)f)eb ning toottab 
10 tooeraõ toafto. Sdfane fjaffab fodfima, ning emmane toottab 

anneõ juba toafto ning pulmaõ faatoaõ fa tef)tuõ. £ud nuuõ 
toanna idfane on? ©iin ta jäi! 

Õppetud. 
Olenõa on fe fa paljo naeftega. ©enni, fui fodfiladfeõ ei 

ofle toeel tulnuõ, nuttoaõ nemmaõ pääto pätoalt õigete ärõadte. 
15 £>nd agga fodfiladfeõ feäl, jubba fiid filmapidfaraõ faatoaõ ärra-

putyfituõ ning filmaõ fuitoatoaõ toarfi. 

^on* 

^^^^d fon, fed nitid ebf leinama feed ofli, näggi härja ja 1787 
artoad nenõa etmefe jured: fui ma agga tabbaffin 

omma naftfo õigeti toennitaõa, fiid ma faaffin fui ni fuurefd fui 
fefamma f)cnc|. 3ubba ta fyaffad ennaft ufled puf)huma, ning 

5 fudfid teifte fäeft, efd ma often ni fuur fui fe f)ärg? Xeifeõ naer-
fiõ teõõa ja utlefiõ: fui on toaiaf fenni fui fa ni fuurefd faaõ. 
Xa fyaffab teift forõa ennaft ufledpul)f)uma, ning fudfib jäfte, fad 
patjo toaiaf on? &ul on toaiaf utfefiõ neeõ teifeõ. ©iid ta fai 
VoiF)f)afefö ning l)affad nenõa ennaft uftedput)f)uma et tafatfi lõt)fud. 

3 nafflif: kirju | 7 jamp = jamps. 
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ОЭДзеШ. 

£ädfi pufad, tai ^ungeö. &ed nenba fui fe fon taf)bQb 
fuurudtelba ning partem off a fui ennefe fuggufeb, fe faab teiftele 
naerufd, ning raf)F)eb iffe F)uffa. ©epärraft jdgo igga üfd nenbe 
jured fed ta ennefe fuggufeb on ja murretfego mitte furemab adjab 

5 mid üfte temma moidtud on. 

Xeefäibia ning Snget. 

-Ui üfd Xeefäibia, fed Summatat fartid, omma teefonbe 1787 
£eäle fäid, fiid tufti üfd Snget innimedte naoga tem

mate feltfimebbefö. Nemmab baffafib neift Summata immetiffubeft 
adjabeft fonneteba. Of)! ütted fee teefaibia: b?Q meelega taF)F)af-

5 fin ma ommeti jummata nou tiäbba! ©e Snget foftid: ei faa 
febba füt mitte, agga mibbagib £eab fa ommeteggi feft näbba 
faama fe famma tee ^eäle. ^ui nüüb päaVo ofli (oja täinub, 
fiid nemmab laffib üt)f)e fobbaniffo jure ofefd, feflet ed ofli fül paljo 
toarranbuft, agga fed üfd oige ning udtaro innimenne ofli. ©aib 

10 nemmab fidfe läinub, fiid perremeed todtid ette, mid Summal ofti 
annub, ja nemmab foib ning laffib pärraft febba maggama. 
Äeff õfel ärratad fe Snget omma feltfimeeft üfted ja juf)f)Qtad 
tebba rootoi afta ning toõttid tufle tuffu midga ta fütad eflo 
maia froltema. ©e Xeefäibia fot)fud arra ja ütted: ©a otteb 

15 jo f)ul! mid fa teeb? Ond fe, fe b?a eeft, mid ta meitele on tei-
nub? Snget fodtid: olle toait, füt fa £>eab jummata nou näbba 
faama — &ui nüüb fe f>one jotted, arratad fe Snget febba £erre-
meeft ülted ja Snget ja teefaibia laffib ärra. йа()()е aadta pärraft 
fäifib neeb fafd febbafamma teeb, ja Snget ütled teefäibia toadto: 

20 läbme fenna fidfe, meite enbife £erremebbe jure. Xeefäibia ütled: 
Äuiba julgeme meie füt fenne fidfe minna, et meie nifugguft 
ipabbonbuft olteme temmate teinub? Snget fodtid: £ulle agga 

104 



minnoga ja tee, mid minna ütlen. (5aiõ nemmaõ fenna tulnuõ, 
ei taf)F)a fiid ennam Xeefäibia feõõa fof)ta tunõa, feft fe maia-
idfanõ ofli ennefele fuure f)one üfled ebbitanõ ja jummala õnnid-
tud ofli feifid poliö näf)f)a. DTtaia-idfanõ tufli neile toadto, ja 

5 toottid neiõ aufadte toadto. &ui nüüõ neeõ fafd teefäibiaõ täf-
fiõ maggama, fiid immetled fe teine teefaibia feõõa, et temma 
pärraft feõõa õnnetuft ni udfinadte ofli riffafd faanuõ. CXlüüõ 
ütled fe Snget: jo fa nüüõ bQffa& Summata nou ärratunõa. 
OTta põrfetafin fefte pärraft feõõa toanna eftomaia ärra, et ma 

10 teäõfin, et feäl fetõrid ofti üfd rabbaauf, mid ta piõõi füt teiõma, 
fui ta feat ümberfouõo faetoab, ja mid läbbi ta piõõi riffafd 
faama. <5ee on nüüõ feif nenõa fünõinõ, fuiõa fa nääõ. Sa 
Sngel lafyfud temmaft ärra. 

Oppetud. 
Ob mitto forõa faab fe meitete õnnefd muuõetuõ, mid meie 

15 onnetudfefd peame! feft meie peame jo fe peate mõtlema, et ridti 
ja toiftetfudfe läbbi meie õige tee peäte faame jubbatuõ. Qtlrra 
mõtle fiid mitte omma bä&&a feed faffepiõõi, toaiõ anna feif 
jummala bolefd, feft temma murretfeb finno eed. 

(5e Summat, fed meiõ furtoadtanuõ, 
20 2Doib pea jäfte rõmudta: 

£ui murre tunõ on mõõa läinuõ, 
©iid tufleb temma abbiga; 
&ud fiid fo meel ei mõtlege, 
©eält tufteb abbi finnute. 
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von Tiesenhausen. 

Leinalaul. 

Ajakirjast „3er £eutfcf)e OTterfuv bom 3af)re 178S" : 421. 

Зппо romo ofli CRodi 
O^omufö omma toennale 

Pea[ oitfie £ea/,närtfiö/ 
4 Otärtfid joubid furmale 

Olenba on neeb itmfeb rõmub 
ävifemV on nenbe on 
Xanna paiftab paftr met! felgeft 

8 фотте ptlroeb fattamab 

1 romo [trkv. romo |  2 CHomufd [trkv. CRomafd 4 joubid 
[trkv. jubiö I 5 Olenba [trkv. OTCenba | б Ürifenn' [trkv. 3rrtfbenn'| 
7 paiftab fcaro [trkv. paiftat pan. 
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OTtiririo CHoöi oitfeb jälTe 
©ure iffa rof)f)oa)aei 
3oua aeg toi minb firma 

12 ei furm meib laf)f)utab. 

Sa fe motte O^ofi peale 
£üf)b?nbago meie aeg 
£õptoab otfa meie rõmub 

16 Of) fitö lõppeb furbabuö fa. 

йегде mulb fe fatfo finni 
©ebba faffeft põrmofeft 
£itteb õitffe Oaua peale 

20 Oepif laulgo Fjafleõaft. 

Peter Heinrich von Frey. 

£rõõftmiöfe-£aul, 
fefte l)aua jureö lautõa, febba meie toägga! armaötanub. 

Kogust „Ueb toaimoliffub £aulu5. ЖоШппаб ... 1793 2IadtaI" : 201—2. 

äf)f)i ärra ommab film ab, ofle rabelge! fenne pärraft 1793 
xE? finna nuttab, jo läfö ärra fe! Of), fe magguö beäl 

ja fanna, feif, miö temmaft ofli fänna, temma ifluö näggo, fe 
maggab mulbaö põrmuöfe. 

5 2. Oli fui rof)bi toäljal fuitoab, faub igga meed. Olutteö otfib 
fõbber, leiab fõbra fur ma fäee. ($nne neib Ш toannafö läinub, 

9 O^oöi [trkv. roöi | 13 O^ofi [trkv. rofi | 16 fiiö [trkv. fuö. 
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on fül noreb furma näinub; enne neib, fed laulatub, furreb monn 
fiblatub. 
3. fui roF)bi toäljal fago pormufd IiF)f)a! Saab feif, mis 

10 mulb on, muflafd; olgo! DTteie bmg, fe jääb. З^Ь/ f Q  eflab, 
fobber? eflab forged taetoad, ef)f fa otteb omma fõbra jured tael, 
fed fo pärraft nuttab toeel. 
4. £ad fe, et ma taffa nouan toaetoa lõppetuft; fad fe, et ma 
otfin, jõuan leiba onnidtuft; fad fe toaim, fed taetoab uflab, fad 

15 fe mitte furmad eflab? 20aib fa fe feif pormufd jääfd? &ad fe 
agga naerufd lääfö ? 
5. ($i meib naerufd Summal teinuõ ta näo järrele. £>inge, \Що 
foffo pannuõ on ta targadte. &йП fe if)I)0 fautaffe; agga toaimo 
peädtetaffe: fiid ta baffub eflama iggatoedfe rõmoga. 

20 6. £õdta, mo to aim muflaft, mäbõaft; todta filmaõfe fefina, 
fudfa meie bäbbaft laf)ti ofleme: fud ep ofle fatfo, fobba, mitte 
toee- ja tufle-F)äbba; fud meib nälg ei toaetoata, fud meib furm 
ei taf)huta. 
7. 2lrmad totimne pääto! fa forjab fobra fõbraga, toannab 

25 noreb, õeb ja toennaõ, mebb^b naedtega: fiid meib onfaõ taetoa 
targab 3dfa armo oppetatoab, fed meib f)äbbift, furbbudfeft ärra-
peäftnub iggatoeft'. 
8. (SF)f toob binge feflofenne pea minnul'ge; ebf mo toiimne 
tunnifenne jubba tänna fä: ob, mo 2Baim! ni fui fa teab, te fiid 

30 iggal aial beaö. Sufleb 3dfa futfuma, fiid tooib onfaft' labfuba. 

14 taetoab uflab = taeva ulatab. 



Anton Heinrich Lücke. 

2öagga еПо ftofle raöfc. 

„O^etuöfc-ORamat, mi£ nenõe Ijeafö, feö ^ummalat puüiMraö felgiminrie timba 
ja oiete teniõa. ЖаПтпаб..1795: 162—163. 

3fe fa toaene iffa foebab: QBagga еПо raefe on? 1795 
(Sf)F fe oige erinaft toaetoab феаЬ tef>f)eö, fiiöfi on 

CRaF>F)o temmal iggaroeft, SM pat toaetoab iggameeft. 
2. 2öaat! fue tal toaflitfetoab Nurjab f)immuõ toaega, 3tmi-

5 meöfeb patto tetoab, ©eat on tufli lõpmatta. 2õiF)f)aft taplus 
toufeb fectl, CRiuft tufleb toaeno l)eäl. 
3. ßettue, toargue, liigjominne, фогие, rojuö, fimalue, Siig 
rõõm, toaflet, praöfiminne, faõöe toif)f)a, fatotoalue ©aattoab 
tõeft laiale. CRaf)f)o ei jä*bingele. 

10 4. pättustel on Ijingee f)Qtoaõ. Otfae neil on õnniötue. Cfteil, 
fee patto armaetatoaõ On füt toaflo, õnnetut. (Si neil ofle 
raf)f)o teal. £ulli teeb fe furri meel. 
5. 2lgga fui fa fyeaõ tiouõee 3ummalat ei roif)l)aöta, taetoa 
pole iffa jouõeö 5poiaö, et ei fommieta; ©iie on rõmo füõ&amee. 

15 CRaf)f)0 fui on iggaroeft. 
6 .  X e  fiiö tjeab, raif)fa furja. £>uffae on fe pattune, (£i fui 
üljtegi lä nurja, &ui fa olleb toaggane. £aetoae, ma ilm f)uffa 
laab: ©e, fee õiguft teeb, fül jaab. 
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Anonüüm. 

£a:pfe uinutamiöfe Saul. 
(£e6ti-0Tta-CRaf)taa Calender, eF>f £aF)KRamat 1797. 2Ia6ta peale . . .  Ж а Ш п п а б  . . .  

(1796): 51—53. 

2lgga, armae poiofenne, 1796 
ßraego partem aeg fui fäee$ ; 

(Smma ruppee, taffefenne, 
4 ©ui ei fyabba eflabeti. 

2. (Si fa toeel na toob ja to aero a, 
OTturreft ilma on fo meel; 
£oibuft faab fa iggapatoa 

8 6mma piim finb fõbab toeel. 
3. (Emma titoaga finb fattan 
6t fa jaaffib fafyjota, 
taenia fees finb finnimattan, 

12 (št ei fulm finb foi)l)uta. 
4. OTtiö fa tubja nutto nuttab ? 
Dlutto patoab on toeel eed, 
£ul fa murret fama ruttab 

16 OTtuibogi, fui ofleb meee. 
5. 3efa toarjul, em ma fuflee; 
DTtie finb f)irmutama peafe ? 
&aötoa agga meF)ljefe йПее, 

20 Qöannematte melef)eafe. 
6. 3atta nutto, poiofenne, 
jlrra ofle raF)f)ota, 
Uinu agga, armofenne, 

24 OTtinno faenlae maggama! 
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Anonüüm. 

^etofombe laulõa. 

„(Seöti-DTta-CRaOtoa ßalenbet, ef)f £aF)KRarrmt 1798. 2IaötcQ>eciIe" lisas, ,ДаШп-
паб (1797)" : 58-59. 

übba fjuppab romudtabee, 1797 
Xaltoe aeg on mõba läinb ; 

Summe fattet fullatabeö, 
4 ßäife meile foia teinb. 

OTletfab lõtoab poffatama, 
ORo^bo-ma jo fyatjanbab ; 
Orroö toõrfub, faötoatama 

8 CRoF)fet toitja ruttuötab. 

Qifab, luf)f)ab, orrub, foob 
2öoibo toõttoab faötoaba, 
£altoe lumme toeöfi tooub 

12 Qlnbfib neile toägge fa. 

Õpitf laulab, leofenne 
Senbab laulbeö, faggi loob 
Omnia toifi, päfofenne 

16 ßoegebele pefa teeb. 

14 fäggi = kägu. 
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2öiimfeõ loomaõ, pedfa faitdteö, 
}3ari minna ruttatoaõ. 
©uife ello rõmo maitdtee 

20 £arja lapfeõ õidfatoaõ. 

2Dannaõ, noreõ, mingem tote 
^artigem maaõ feigeft toäeft; 
©iie ei tutte toaefud peate, 
©iid faab leiba ommaft fäeft! 

Kulli Jüri kiri Sepa Hansule. 

Reprodutseeritud originaali järele, mis leidub Eesti Rahvaluule Arkiivis: 
GEG M.A. 44. Kirja aadress: ©e CRamat fnab arituõ ©eppa jpanfo £atte. 

IDatgma. 

firmad 2öenõ! 

läffitame finnole ja finno armfa taftele paljo tertoift 1797 
ja laffitame fo ramato 2lmbladfe. Oli F)äfti fui ma 

moiftfin teggin ma feõõa armaftudfe bimmoga toalmid. 3a 
tannafin Õnnis teggiaõ ja teiõ. (St ma temma fafinatamidfe 

5 aial £emma furma fanno fain firjotaõa. 3a fotoifin: et fe teie 
armfa laftele maggufafd leitoa pallofedfefd jaäfd, feif nenõe IuF)bi-
feft eflo aega fiin ilmad, ja nuuõ fotoin paljo tertoift feif minno 
armfa toenõaõele, fefle armfa toenna ^arro mä 3ofepile, temma 
tying on minno Ijingele toägga tuttato olnuõ, &uffe adfemel jo 

10 nenõe õnfa idfa aial, fiid oflime toeel ijjtyo feed noreõ, ja nuuõ 

Enne 1 3öalgma : küla Kadrina kihelkonnas |  2 ramato : kirja. 
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offeme jo toannab baffame if)F)o eflo fiin lop^etama, 3efud olgo 
fibetub omma iggatoedfe fure armo eeft, et £emma minb on ufled 
arratanub potto unneft, minna oflen jo bulga Qe9Q 3?fudfega 
olnub pofle tyabba uf)tegi otnub. ©aab toeel fatytyatfeba, et ma 

5 frofle toarreniintie £emma jure tulnub, ja finblaminne £emma 
fuljed finni feidnub. (£f)f fad mut on ennefe eeft uffi £ebba 
täfiaba, minna pean £ebba feif omma toenbabe feltfi ja feif 
£emma foggobudfe eeft tännama, et £emma neib on ufled arra-
tanb. Йш pea oflefd minno toifletd toaim atra fuftunb ja fuitoanb, 

10 fui 3efudfe ratytoa feltd mo toaimo toefd ei oflefd o(nub, oty ful 
oflen febba maitfnub ja tunnub, fui fuur odfa faminne on olnub 
3efudfe toerre foggobudfed. (Bf)f ful ufdfi tannine foggobudfed 
minno onniftuft mufle ei ofle ette luggenub. ©iid on putytya 
2öaim! mo ette luggenub, ja foggobudfe odfa famift minno 

15 õnniftudfefd tunniftanub, fe pärraft armfab toennab peame iffa 
aflate Mudfe foggobudfe ja toenbabe feltfi freale mõtlema funni 
meie fiin tyäbba orrud romame, fenni fui meie £emma jure fame 
fenna fure foggobudfefe fud neeb ueb laulub £aflele laultaffe, ©e 
õige £afle luia fefle £afle ue nimmele. Of) ofleffime feal! of) 

20 ofleffime feal. Oluub jättan teib feif 3ummalaga feif minno 
armfab Sabrina 2öennab! ja Oeb! ja annan teile toaimud fuub, 
ja tännan teib fefle fõbrudfe eeft, mid teil minno toaefe maofedfe 
toafto fiin toilletfad ilmad olnub. ОХшЬ affab jo fe aeg liggi 
joubma mil meie õige fuur ja fe igatoenne fõbrud faab algama, 

25 fud nieie terretamidfeb maggufab fatoab oflema, ei nenba tuimab 
egga toäetimab fui fiin toifletiad maiad. Of) ofleffime feal! Ob 
ofleffime feal. 

DTlinna terretan ja ragin teiega nuub mtie armfa 3dfanba 
ja Onnid teggia furma pätoal neeb fannab, ja fippun kolgata 

30 mäele iffa ni liggi fui jouan ronniba ja fotoin £emma ufled 
toudmidfe pätoal fufaflud jäfle £emma tyaua uffe liggi faba, 
feal oflefd mul toaefel fui adja, Olj faaffin agga minna fetlna. 

Olteie Sdfanba 3efudfe arm ja raf)f)o olgo meie feifibega. Climen. 
fufli 3urri teie fõbber ja toenb. 
aprillid. 3 p : 1 7 9 7. 21. n. o. 
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Anonüüm. 

(it* 
(Snnemuiete £uggu 
йВДе 2öarga peale. 

1. 

tite filtri £>anfo 3aan, XVIII. saj. 
teine pool ? fud mo faflid ©affa-©aan; 

fuö mo CRuffib, Sirmaffeb, 
DTtid fa arraraiöfafib? 

(5aõa mufte pea fätte, 
(šjjf ma toiin finõ fof)to ette! 

f ute, utte aegfaöte, 
£e£pi moga aufaöte; 

(šf)f ma tuften f of)to 2Bäeft, 
2öottan arra feif fo f äeft, 

f ueb, ©ergib, ©uffab, 2tufub, 
©aab fiiö näf)t>a, miö fa laufub! 

11 2tufub [trkv. 2tufab: püksid. 

2. 
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3. Зсюп ütleb: 
firmad 3^fanb, f annata ! 
Ottinna taf)F)an tadfuba: 

CWinnul on f)ea £annal-2öõõ 
QBotfe febba enbile: 

(Щ ma toon fa teie fätte 
f äemef)f)e minno ette. 

4. f õemeed ütleb : 
(Si ma feifa fino eeft, 
Saan, fa ofleb fatotoal OTteeö! 

3obif, £ettid olleõ fa, 
ßanblab toarradtafib fa; 

OTtaffa idfe omma 2öõlga, 
2Bitfa tyolefd anna ©elga! 

5. 3cmn toadtab: 
OTtifö fa nenba fõimab minb, 
OTtatd, efd minna tunne finb! 

fad fa taF)F)ab teäba fiid, 
OTtiö fo furri fomb\ ja 2öiid? 

OTaefe ©orme CRiffuja, 
OTteF)t)e Saua fidfuja! 

6. Dilate h)aetab: 
Xerre, terre 3cmife, 
f uf)f)o 3uM)Qtab finb £ee? 

2Õaata, mid fo Õued teät 
£>eina foorm on 3tee fteäl; 

Of)! fa OTtoifa funi 2öarrad, 
Söoflad on ful f eige^arrad! 

115 



7. 3cmn ütleb: 
OTtatd, fa CReF)f)e IBarblane, 
DTloifa Oõõra ßoifife! 

fa-ufd, f äufd laulfiõ fa, 
ßarmib OTatyfa CRomoga; 

fui finõ OTtoifaö fiflitaffe, 
42 ©elja ©oneõ toennitaffe! 

8. OTtatö ütleb: 
Ofle toaiõ, mo 2öennife, 
2öarga5 frutjtyad ofleme! 

Ottefd feif fe 2ШШ teal, 
©eifafd ütytye £>ulga fteäl, 

(Si fe maf)f)ufd OTloifa 2Jito, 
48 (ggga £innad oftefd J3aifa. 

9. 3ani nutybelõaffe: 
dii! - Oli! - fibbe Ää, 
f a i e f e n n e  e f d  f a  n ä !  

Of)! — Of)! ^afiu fa, 
OTtinna furreri $aõõaga! 

2lita, efta faiefenne, 
54 ßraego furreb ^anifenne! 

Ю. Cftaene toadtab: 
Of)! mo armad 3anife, 
f aflid on fe ©anife, 

DTenõafd finna OTatyfa müüb, 
3atiifenne, ful on ©üüb! 

3atta f õrtfo £ ombeõ maf)f)a, 
60 ©iid fa fjojaõ terrae OTatyba! 

53 faiefenne [trkv. faifenne. 
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11. fol)F)ud mcmitfeb tebba: 
Ottinne 3aan, ja parratiba 
Omma <SF(o Seagal 

OfRingo Tturja manria 28iid, 
dlufalt finria eflab fiid ; 

#ea furfo fadfinadte, 
©iid fa rdfib iflufadte! 

12. 3oan ütleb Cftaefele: 
OTtinne f õrtfo, f aiefe, 
OHinnuI on fuur £>dbba fd; 

f urf on fuiro ja to aero ab minb. 
f aiefe, ma paflun finb. 

X o  mul Õllut, to mul 2öina, 
©iid ma unnudtan mo ßina! 

13. Olaene toadtab: 

CWitte nenba 3cmife, 
fud fo £aari-fappafe! 

3o, ja tyeiba f uffeli, 
JTtagga Fjadti £ottife! 

ful fo CHiipfub parranetoab, 
3lma, et neeb 2õina fatoab. 

14. 3aan ütleb: 
OTtitte nenba f aiefe, 
OTtinnul on fuur £)dbba fa: 

3taF)fur Xf)omad £arjatont, 
'-Zöanna firjo f oera-f ont, 

fed mo Pea pidtid ßauna, 
©atid OTtoifa ßodti ©auna. 
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15. OTaene ütleb: 
c£i ma f ute en пат 3utto, 
3anife, et minne £utto! 

Ottoifa f oerab aufutoab, 
ilffe peõle ^aufutoab; 

2öeelafd tabtyaõ OTahfa müa, 
90 2öet ja £eiba f aötiö füa ? 

lõ. Знап toaötab: 
Of)! fa  t o a n n a  C R a n n a - f  a i !  
©inno ©u on tyagga lai. 

(St ma toifletd, '2Dinato, 
3oubo poleft CHammoto, 

fül ma finno OTaf)fa nüf)f)in, 
96 £ebbre-3uudtoga finb ftübbin! 

17. Заап läbbõb fõrtfo: 
Жене, terre £õrtfofe 
OTtaggud £aiafa££afe! 

Oidfa Poid, ja tõmba fc>ea(, 
Oflut, 2öina fül on teal! 

£abti often OTCoifa f arraft, 
102 CUdfi tagga Jtabba frarraft. 

89 2öeelafd = veel kas. 
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L i s a .  

Varasemaid rahvaloomingu trükinguid. 



Piksepalve. 
Teosest „Surfer 23ericf)t unõ 33nterricf)t ori õer 5alfcf)-f)eilig gencmõten 

ЗЗафе in Siefffanõ 2öoj)f)anõa ... Don JOHANNE Outölaff... (Sebrucft 
3U ©orpt in Siefftanb... im 3aT)r 1644": 362—363. 

€>ta Riefen / £)erja anname palVouö fatte farbe fatyri 
nincf nefli ©f)6rre fafyn / funõi perraft / fultoi perraft / 

Olje 2öafcf / terra fulõ. £oucfo mujo mufto piltoe fufyre ©of) / 
fõrfen f onõo / laja £af)ne patyle. ©immafe ilm meffi f)of)f 
meile futiõjafle fultojafle. Rolja Riefen fjoja meye polõo tyubba 
olja aflan / niricf fyubba päb o£an / nincf tyubba terri fiffen. 

«s» «s» ьъ es» 

Vanasõnu. 
Teose „Manuductio ad Linguam Oesihonicam, Qlnfüljrung 3ur €>F)ft-

nifcfjen ©ргафе ... Don Heinrico Gösekenio... 0R6332I£... Anno 1660" lõpp
osast: „ Animadversiones & Supplementnm in Vocabularium Oesthonico-Gerrna-
nicum, cum annotatis Er rätis Gravioribus." 

Q.Ippi fulmet nincf fotti ©opp ep fafyb iet tõid 1660 

1 2Bota ßiefen [trkv. 2Boõa picfer fatte [trkv. falte 
2 ©fjorre = sõra 3 £oucfo = tõuka mujo = mujale 
4 f  onõo = konda, kõnnumaale ? ©immafe = simane, mõdu-
magus F)oF)f = õhk 5 F)oja [trkv. f)dja 6 olja = õled. 
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f irotoi fannbe eed tooit fa motynba erra / dlggad furia 
©anna eed mitte. 

3o enamb foyrct food omat / jo toebbalamb fatyb je lacfmine. 

f auiua tecf)tut faunifenne / pea tecfjtut pitta pattal. 

Qöanna foijr tyaiataje OTle^a / fud ep otte fu^icf outoed. 

£>ebba hajab £>erja fajroo fiffe. 

Armastuslaul. 

Chr. Kelchi teosest „£ieflan&ifcf)e HISTORIA" ete. CRetiaH, 1695:14. 

Õrru! ,36rru! joofd OTta £utten ?(") 1695 
(„)(£rra tutte (Sttafen. 

CWicfd ep etta eile tulnut? 
(Sile ottin (Stta ujineffe 

5 07uf)t often 2Öivbi toiefeffeQ 
Sutte £>ome £omifutta 
©iej otten 3?tte u$ineffe 
f arfotetta f afte'etta 
©iufa ©ittifa 2öilutta 

10 ©iefš otten 2Dalmid 28ainijutte 
faunid farja ©atematte.(") 

1 joofd = jo'ks, juba'ks 7 f  afte'etta [trkv. f  afte (Siia |  
8 farfotetta = kargutada, kargutamiseks 9 ©iufa: rutta Söilutta 
[trkv. QCOittula 10 'löainijutte [trkv. ^öainijutt. 
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Mõistatusi. 
Anton Thor Helle teosest „^ur^gefafete 2lntoeifung зиг ©f)ftnifcf)en 

©ргафе... jg>2I££(š ... 1732" neljandast osast A:NIGMATA ESTHONICA 
Ober: CRa^el in 6F)ftnifcf)er ©ргпфе .. 

£au5 üllib, lauö aflib, ei lauö matytya lorige. 

}3itfem puiõ, pitfem maiõ, mabbalam ma rof)to. 

Xam £arto-raial, lep linna ulitfal, üfyte jureõ joofftoaõ, 
üf)te labtoaõ langetoab. 

Üfö ütleb: pätoal mul toaetoa, teine ütleb: ofel mul to a ein a, 
folmaö ütleb: üfö mul feif. 

2öaat toabi peal, tünõer tünbri peal, polif polifo peal, 
orratoa fabba otfaö purjefö. 

Pulmalaul. I. 
Esimest korda ilmunud A. W. Hupel'i teoses ,,£оЬодгаЬЫ(фе !Лаф-

пф!еп" (1777) II: 159. 

CRnam aufa maad fui täf)tä taetoaö. 1732 

£)f)i, et)t)i neitfifenne! 
(Sf)F)i neile etytele, 

1777 
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ЗТШ fo emmü enrie etytiö; 
ßarme neile paelubele, 

5 DTtiö fo emrna enne pannub. 
£aF)F)d panne murrebe perga ; 
Otfa ette tyole perga ; 
£aggi pedle leina linbi. 
(Styhi toalmie, toalge toaljae ; 

10 6ea forba, foibo oueö: 
©atoab fanib fõitama, 
CHee taflaö tanfima. 

Laul orjapõlvest. 
Berliini Riigiraamatukogus säilitatud Herderi käsikirjade hulgas leiduvast 

algtekstist tehtud koopia järele (E. Rahvaluule Arkiiv. GEG 210). Laulu saksa
keelne tõlge ilmus Herderi teoses »Stimmen der Völker in Liedern* 1778. 

11 f 3nna ep labbd tüttar, tote paffo, 
OTCarja toarfi mabe paffo, 

($i 3ant aöfeme paffo. 
OTta IaF)f)dn furja faffa paffo, 

5 £>irmfa iöfanba paffo; 
OTta laf)F)dn furja faffa põltoe. 
©antib lobi famba'aie, 
QSaefeb toangi rauba'aie. 
OTtel)f)eb fangifi faflifib, 

10 Olaefeb fyulffib uffe fuutffa, 
OTtunna finta'at faefa, 
OWunnabe firjab finta'aefa. 

10 forba [trkv. forrab. 
7 famba'aie [kk. famba oie 8 rauba'aie [kk. rauba õie 

10 ftiuefa [kk. fufe 11 finta'at [kk. finta et 12 finta'aöfa 
[kk. [finta aöfe. 
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forma fõäffub faentelafe; 
Qinni aljad alia elm a; 

15 JSorfad põllefe firrifeb; 
Sammad laufib toangerifle. 
Ottid fannab munnab munnetoab, 
CHeebfe faffa toaganadfe. 
Sammad teggi laufo tafle. 

20 (Segi prae toarta'adfe. 
£ef)m teggi tydrgfe toadfifa, 
©egi faffa toalja peale. 
фоЬЬо teggi teffuft toarfa, 
©egi faffa fani eed. 

25 Cftaefel ofli ainud poeg, 
©egi faffa famba'adfe. 
OTtid on eflo eltoitadfe, 
(Sf)f on police porgo'odfa: 
©eeb on meie moifa'adfa. 

30 ©eat fõõi tufline leiba, 
3obi firjene farrifad; 
ХиШ leitoa tuffumadfe, 
©ottern on fidfo feena, 
2öitd on toilafo toatyljele. 

35 fui ma peäfeti moifa'adta, 
©iid ma peäfeti porgo'odfa; 
Reafen fui foe fuudta, 
Sõraroi lõufabe toafytyelt, 
CUratoi tyammadte pärralta, 

40 firjo foera fidfumaft, 
OTUidta foera murbamaft. 
(Si minb fidfu firjofenne 
(šgga murra mudtafenne, 

20 toarta'adfe [kk. tnarta edfe | 26 famba'adfe [kk. famba 
edfe I 28 porgo'odfa [kk. põrgo edfe | 29 moifa'aefa [kk. moifa 
adfe I 35 moifa'adta [kk. moifa eedta | 36 porgo'odta [kk. 
põrgo eedta | 38 lõufabe [kk. laufabe. 
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£ammuötele afiifertne: 
OTtul pauö pennibe faffo, 
CWueta murbe ette fäefa, 
2lfli faffo faentelaefe, 
CHaffi rafub paueefe. 

Pulmalaul. 2. 
Ajakirjast ,,£eutfcf)et DTterfur quö öem 3at)vel787" IV : 232 tehtud koopia 

ärele E. Rahvaluule Arkiivis GEG 210. 

(šioferme Roififenne 1787 
fuft fa turibfib meile tufla 

Oöfafib ufle Orrobe 
OTterfafiõ ufle mäggebe 

5 ©eie penife perreefe 
28anna taalri taffuje(?) 
Reiofenne ßoifeferine 
©eft fa turibfib feie tufla 
Oöfafib ufle Orrobe 

10 OTtarfafiö ufle Ottäggebe 
(5eie fureje Mflaöfe 
©eie penife perreäfe 
28anna taalri taftoje 
£obbe nup ofli oueefane 

15 fafe ofli foja eeöfane 
"ЯШ ofli toärratoa peal 

6 tafluje [trkv. tafluge 7 ßeiofenne [trkv. ßeifenne 8 ©eft 
[trkv. ©edf I 13 talloje [trkv. talloge | 14 oueöfane [trkv. aueöfane 
15 f oja eeefane [trkv. f ara aöfane. 
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OTteie oueõ louanbiöfeb 
f attuffeb fanna munnega 
CRäetab fea libaga 

20 funniepaffub tooiga tooitub 
©eft fa tunbfib feie tufla 
Oefafib ürte orrobe 
DTtarfafit) ufle mäggebe 
©eie fure fuftaefe 

25 ©eie penife perreöfe 
2õanna taalri taffuje. 

Kuu teretus. 
Thomas Hiärni teosest „Ehst-, Lyv- und Lettländische Geschichte" 

Miitavis 1794, I : 40. 

X (šrre £erre fuu fina toana? mina nore? 1794 
f uu fulba palga? CRauta CRatytoat tertoe? pibage?. 

17 louanbiöfeb [trkv. lauanbiöfeb | 20 f  ünniepaffub [trkv. 
f inniöpaffub 24 fullaöfe [trkv. fuffaöfe | 26 talluje [trkv. tafluge. 

Enne 1 tr. aasta-arv 1794: käsikirja lõpetamise aasta arv 
1672 I 2 palga? [trkv. pelpe? | ORatytoat [trkv. CRof)toat | piba-
ge? = pidagu. 
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Kirjandusajaloolisi märkmeid. 



Georg Müller (Jörgen Möller). 
(Lhk. 3-4). 

Hämaraks on jäänud selle varasema eestikeelse kirjamehe üürike 
elulugu nagu nimekujugi vankuvaks. Sündis 1575. a. ümber, tõe
näoliselt Tallinnas. Kõrgema hariduse omandanud arvatavasti mõnes 
Saksamaa ülikoolis ja esialgu kuni 1601. a. toiminud Tallinnas kooli
õpetajana. Kutsuti jutlustajaks Tallinna Pühavaimu kiriku, oli kesk 
ränka Rootsi-Poola sõja ja katku aega selle eesti linnakoguduse 
abiõpetajaks 1601 — 1608. Suri 30. juunil 1608. 

G. Mülleril  ei ole puudunud vaimuliku rahvakirjaniku tahet. 
Enne surma olevat ta Tallinna konsistooriumile trükkimiseks jätnud 
mingi eestikeelse teose; ilmumise asemel on see nähtavasti kaotsi 
läinud. Küll on Tallinna linna-arkiivist 1884. a. leitud kogu Mülleri 
kantslikõnede mustandeid (341 Ihk.). Avalikustus Pühavaimu abiõpe
taja 39 eestikeelset jutlust, mis on kirja pandud ja peetud aa. 1600 —1606. 
Need jutlused esindavad esimest suuremat käsikirja, mis eesti vane
mate kirjamälestuste hämarast on saadud valgele. 

Need on varasemasse Rootsi-aega kuuluva Tallinna kantslikõneleja 
enese tarbeks tehtud kirjapanekud. Trükki toimetatud hoopis hilisemal 
ajal: V. Reiman, Neununddreissig estnische Predigten von Georg 
Müller aas den Jahren 1600—1606 (Verh. d. Gel. E. Ges. XV, 1891). 
R. eessõna loetleb ja kaalutleb lähemalt nii eluloolisi kui tekstiajaloolisi 
andmeid. 

G. Mülleri jutlustel ei ole mitte ainult kiriku-, olustiku- ja keele
ajalooline tähtsus. Ka kirjandusliku arengu vaatekohalt on need 
omajagu tähelepandavad. Neis liituvad ettetöötatud pärimused huvi
tavalt autorile omaste algupäraste joontega. Tähelpanu ei ärata mitte 
ainult evangeeliumide, epistlite ja kirikulaulude käsikirjaliste tõlgete 
eestleidmisele vihjavad valemid. Arvukad tsitaadid kirikuisade, vanade 
mõttetarkade, eelkäinud luuletajate ja kirjanikkude teostest ühendavad 
neid jutlusi siinse tagamaa ja -aja kohta avara kirjandusliku silma
ringiga. Mustandlikust keelesegust hoolimata ei puudu Mülleri jutlustes 
elamuslikkude ja kunstiliste väärtustega lehekülgi. Kõiges oma võõra
pärasuses ja ebaühtluses on Mülleri jutluste eesti keel sõnavaralt rikkali-

129 9 



kurn ja lauseliikumiselt hästi elavam kui Stahli liistudele kangestunud 
kirikukirjakeel sajandi 30-dail aastail.  

Mülleri jutlusanekdoot merehädalise tõotusest on pärit ammusest 
rahvusvahelisest ringkäigust (otseallikaks J. Pauli „©d)impf unõ 
(Šmft")- See lookene kordub meie kirjanduses 300 aastat hiljemini 
Juhan L i i v i teisendatud versioonis Peipsi pääl. 

Juhatuseks: Uus Testament 1715, eessõna:  4 j . ;  Reim an, E. piibli 
i lmberp .  l u g u  1 8 9 0 2 : 1 7  — 2 2 ;  S i t z u n g s b .  d .  G e l .  E .  G e s .  1 8 9 0 :  9 7 — 1 1 9  ( V .  R e i -
man) ja 1891 :  1—23 (L.Meyer);  Hermann, E. kirj.  ajal.  1898: 13—32; Sander,  
E .  k i r j .  a j a l .  I I 1  ( 1 9 0 1 ) :  1 4 — 1 6 ;  K a m p m a n n ,  P e a j .  I 3 :  1 4 7 — 1 5 4 ;  R i d a l a ,  
E. kir.  ajal.  k. I 2 :  94—99 ; F.  T u g  1 a  s  ,  Juhan Liiv 1928 :181 j j . ;  E. Biogr. Leks. :  330. 

Heinrich Stahl (Stahell). 
(Lhk. 5-6).  

H. Stahli elutöö on rohkem kiriku- kui kirjandusajaloolise ilmega. 
Kirikukirjamehena on ta ometi saanud säädusteandjaks eesti vanemale 
kirjakeelele. Sündis 1600. a. paiku Tallinnas suure gildi oldermanni 
pojana. Õppis 1620 — 1623 usuteadust Rostokis, Greifswaldis, Witten
bergis, omandas magistri astme. Aa. 1625 — 1633 oli ta Peetri ja 
Järva-Madise kirikuõpetajaks, nimetati 1627 Järvamaa praostiks, siirdus 
1633 Kadrina kirikhärraks, ülenes 1636 Eestimaa konsistooriumi 
assessor!ks ja 1638 ka Harjumaa praostiks. Aa. 1638—1641 Tallinna 
toomkiriku ülempastori ametis ning konsistooriumi nõunikuna agaras 
tegevuses. Kui teguvõimas kirikliku elu korraldaja määrati ta Rootsi 
valitsuse poolt 1641. a. Ingeri ja Alutaguse superintendendiks asukohaga 
Narvas, kus 7. juunil 1657. a. suri. 

H. Stahli organisaatorlik südidus asus aluseid rajama eesti
keelsele luterlikule kirjandusele. Tema silmapaistvamaks teenuseks 
oli luterliku ortodoksia suure käsiraamatu koostamine ja trükki toime
tamine eesti kogudusi paimendavate kirikhärrade ja muude orjahingi 
hooldavate härraste tarbeks: anõ- bnõ £>auj3bud)eö gür õie Rfar-
tyerren / bnõ £auf3bäter (Sfjftnifcfjen gürftenttyumbe (Srfter £F)eU / 
darinnen õer fteine (Satetifjietmuö £). DTtartini Žutfjeri / jufampi einer 
fleinen Sugabe in £eutfcf)er bnõ (šf)ftnifcf)er fpradje angefertiget / bnõ 
auff eigenen foften jum £>rucf übergegeben 23on M. Henrico ©taf)Ien 
/ ßrobfte in gerben / bnõ }3aftoren õerer (£f)riftnd)en (Semeinen ju 
(5. Retri bnõ ©. 3Ttattf)cei" (Riias 1632, 84 lhk. in 4°); ,,£>cinõ- bnõ 
фаи|зЬифее... 2lnõer £f)eit / darinnen õae (defangbucfj / Sufampt 
õen (SoHecten bnõ ßraefationen" (Tallinnas 1637, 272 Ihk.); ,,£anõ-
bnõ £auf3bucF)eö... Sritter Xbeil / darinnen õie getoof)nlicf)e dban-
gelia bnõ (špifteln õurcf)ö gan^e %at)x / 3ufampt õer ^iftoria õed 
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bittern £eiÕenö bnõ ©terbenö unferd 3?fu • • •" (Tal
linnas 1638, 258 Ihk.); £>anÕ- bnõ £аи&Ьифев ... 23ierõter unõ Setter 
£F)eil / darinnen 1.14. ßfalmen 5)abiÕ6 / II. (£tlicf)e ©ebete / III. 33nter-
fcf)ieõlicf)e (Setoiffend fragen / IV. 33ericf)t toie mit ©djtoermütigen / 
Angefochtenen / f rancfen / ©terbenõen / 33beltf)ätem зи fjanõeln / V. £e$te 
ju ^)ocf)3eit- £auff- bnõ £eid)-13reÕigten. . ." (Tallinnas 1638, 
Ihk. 384). Meie päevini säilinud mitmes eksemplaris. Stahli suur 
väljaanne võlgneb ühelt poolt käsikirjaliste tõlkepärimuste kasustamisele, 
teiselt poolt mitmete kaasaegsete tööühendusele. Oli juba G. Mülleri 
ajal ja vareminigi näiteks harjutatud koraalivärsside vaevalist eestindamist 
ja laulmist. Stahl nõutas oma 12 kaastöölisega trükki värsimõõdutu 
ja riimimatu lauluraamatu, esimese luterliku lauluraamatu eesti keeles. 

Kiriklikkude käsiraamatute väljaandmist eesti keeles jatkas Stahl oma 
jutlusraamatuga : ,,£eyen-©£iegete.. .2õinter-£f)eil..(Tallinnas 1641), 
,,£eyen-©Riegele ... ©ommer-£f)ei[ ..." (Tallinnas 1649), kokku 782 Ihk. 
in folio. Ilma isikuliste ja kunstiliste väärtusteta nagu selle vaimuliku 
organisaatori tõlgitud kirikulaulud on ka ta jutluste jäigad valemid 
(siiski paiguti mitte ilma ajale ja kohale iseloomulikkude olustikuliste 
joonteta). Oma eelkäijate erimurdelisi ja saksasegaseid keelelisi 
kompamisi on Stahl juba mõnevõrra ühtlustanud põhjaeestiliseks 
kirikukirjakeeles. Tõsi küll, loomulikku kangestavate ja moonutavate 
ortograafiliste, grammatiliste ja süntaktiliste korramõistete järele. 

H. Stahli sulest on pärit ka esimene eesti keele grammatika: 
„Einführung зи õer (šf)ftnifcf)en ©frracf) . . ." ühes sõnastikuga (Tal
linnas 1637, 134 -|- 2 Ihk,). See teoreetiline keelekäsitlus toetas Stahli 
tegelikku autoriteeti eesti vanema saksapärase kirjakeele ja kirjaviisi 
säädlustamisel. 

Juhatuseks:  W .  F .  S t e i n g r ü b e  r ,  Bemerkungen, die ehstn. Sprache in 
beiden Hauptdialekten betreffend, veranlasst durch M. Heinricfi Stahls Schriften .. 
1827; Recke-Napiersky: IV. 257—260; Paucker, b. Geistl.: 23, 42, 
45, 47, 55 jt.; В e i s e II: 207; J. Hurt, Mag. Heinrich Stahl, käsikiri а. 1865 (Riigi 
Keskarkiivis); M. J. Eisen, Tähtsad mehed VI. 1884; Reiman, E. piibli ilm
berp. lugu 18902: 82—92 ; Hermann, E. kirj. ajal.: 32—48 ; C. Ö h 1 a n d e r, 
От den svenska kyrkoreformationen uti Ingermanland. (1900): Sander, E. kirj. 
lugu II 1  (1901): 17—23 ; V. Grünthal, Eesti kirjakeele arenemine koguteos Eesti 
Kultura I (1911): 250 jj.; A. S aabe rk, ajak. Eesti Kirj. XIV (1920): 290- -296, 333— 
341 ; Kampmann, Peaj. I3: 163 —170; Ridala, E. kirj. ajal. k. I2: 107—110. 

Reiner Brocmann. 
(Lhk. 7-8). 

Esimene eestikeelsete ilmlikkude laulude kirjutaja ja vaimulikkude 
värsiveeruline tõlkija Reiner Brocmann sündis 1609. a. Schwan-Gränz-
dorfis Meklenburgis. Õppis usuteadust Hamburgis ja Rostokis. Sai 
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1634. a. Tallinna gümnaasiumi kreeka keele professoriks ja 1639. a. 
kevadtalvel Kadrina kirikhärraks. Suri 29. nov. 1647. a. 

Gümnaasiumiõpetajana juhtus ta lähedasse kokkupuutumisse 
tuntud saksa XVII. sajandi luuletaja Paul Flemingiga, kes Adam Ole-
ariuse reisiseltsilisena viibis enam kui aasta Tallinnas. Flemingi ees
kuju luulekunstis oli mitmeti äratajaks nii Brocmannile kui ka teis
tele kaasaegseile Tallinna gümnaasiumiõpetajaile ja ümbruskonna pas
toreile. — 1645. a. anti Tallinna sinodi poolt Kadrina õpetaja Broc-
manni ja naaberkihelkondade pastorite Bagge ja Zareniuse hooleks 
selle tõlketöö revideerimine, mis piiskop Iheringi poolt oli algatatud 
Uue Testamendi eestindamiseks; kuid mingipärast ei edenenud töö ja 
jäeti pääle Brocmanni surma hoopis kõrvale. 

R. Brocmanni kirjanduslikust pärandusest on säilinud kirikulau
lude tõlkeid saksa keelest H. Stahli „фапб- unõ фаи|зЬис1)" etc. teises 
osas (riimimata) ja 1656. a. välja antud „фап0-, фаи|з- unõ f3rd)en-
33ud)" ete. kolmandas osas (riimitud). Tema eestikeelsed pulmalaulud 
ilmusid mitmes vihukeses ühes teiste autorite saksa- ja ladinakeelsete 
pulmalauludega. Nii „CARMEN ALEXANDRINUM ESTHOnicum" 
teoses „©lücfrounfdjung" ete. (1637). — „Oda Eslhonica Jambico-
Trochaica" teoses „NUPT1IS REVERENDI, PR/ESTANTISSIMI, 
Doctissimique Viri Dn. HENRICI GÖSEKENII... Cum,.. DO
ROTHEA (Siegel. .  .  Revaliae . . ." [1638] in 4°.  — Kummagi teose 
ainus eksemplar säilitatakse Tartu Ülikooli raamatukokku deponee
r i t u d  Õ p e t .  E e s t i  S e l t s i  k o g u s .  —  „ O D A  E S T H O N I C A  T R O C H A I C  А  . . .  
Qua... DN. GUNNARI GERMUNDI... Et... BRIG ITT AE IHE
RINGI AE ... Nuptiis .. . Gratulatur REINERUS BROCMANNUS . .. 
REVALI/E.. .  [1639]. Teos leidus ühes teiste juhusluuletustega kokku-
köidetult (tiitel „Vota Nuptialia") Tallinna linna poeglaste (end. 
Nikolai I) gümnaasiumiraamatukogus, hiljemini kooli evakueerimisel ka
duma läinud. Täielikud äratrükid sellest Verh. d. Gel. E. Ges. XVI: 
281—284 ja Valik eesti kirjak, van. mälest. I :  56- 58. 

Brocmanni kreeka-, ladina- ja saksakeelseid juhusluuletusi leidub 
H. Stahli jt.  teostes. Rida tema luuletusi ja mõned kirjad on hilje
mini ära trükitud J. M. Lappenbergi teoses Paul Flemings Deutsche 
Gedichte II. 1865 (Bibliothek d. Lit. Vereins in Stuttgart. Bd. 83/ 

Juhatuseks: R e c k e - N a p i e r s k y  1 : 2 6 7 — 2 6 8 ;  B e i s e  1 : 8 8 ;  P a u c k e r ,  
E. Geistl. 23, 45 182; G. v. Hansen, Geschichtsblätter d revalschen Gymnasiums. 
Reval 1881:184—185; T h. v. R i e к h о f f, Livländische Gelegenheitsdichtung im 
1 7 .  l a h r h u n d e r t  a j a k .  B a i t .  M .  L V  ( 1 9 0 3 ) ;  K a m p m a n n ,  P e a j .  I 3  :  1 7 0  j j . ;  R i 
dala, E. kirj. ajal. k. I2  : 116 jj.; J. M. Lappenberg, Paul Flemings Deutsche 
Gedichte.  Bd. II :  878; E. Biogr. Leks.56—57. 
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Georg Salemann. 
(Lhk. 9—11).  

Sündis 1597. a. Pommeris kaupmehe pojana. Õppis kodulinnas, 
Poswalkis ja Stettiinis, hiljemini Rostoki ülikoolis. 1626. a. sai ta Eesti
maale Jüri kirikuõpetajaks, 1632 Tallinna Pühavaimu kiriku abiõpeta
jaks ja 1640 pärisõpetajaks. Suri 27. juulil 1657. a. katku. 

Tema vaimulikke laule ilmus riimimatult H. Stahli „фстб- unõ 
фаи]зЬиф" etc. teises osas, riimitult 1656. a. välja antud „фапб-, 
5pauj3- unõ fЗгфепЗЗиф" etc. kolmandas osas; tema koostatud on 
sama koguteose neljas osa: „(ВДфе (Sebete gür õie <SF)ftnifcF)e (Se
meine... CHebal..." 1655. 5+110-f-4 Ihk. 8°. 

Pulma õnnesooviluuletuse „Saõõina nincf 6aja-feelet" teoses 
„Nupliarum solemnitate" ete. [1642] algtekst on kaduma läinud; 
täielik äratrükk: Verh. d. Gel. E. Ges. XVI: 296—299 ja Valik 
eesti kirjak, van. mälesl. 1: 62—64. 

Teine samalaadne juhusluuletus Salemanni sulest on ilmunud 
4-leheküljelises brošüüris „£ocf)3eit-gretiõe Qiuff £)ed... феггп PETRI 
f оф<5 ... Unõ (Slifabet ©niemand фофзеКПфеп (šj)ren-£ag ... 
'Jtebal... 1651". 4° ja kannab tiitlit ,,2)er £>err 33rdutQam reõet feine 
£iebfte an." Teose ainus eksemplar säilitatakse Tartu Ülikooli raa
matukokku deponeeritud Õpet. E. Seltsi kogus. 

Juhatuseks: R e c k e - N a p i e r s k y  I V  :  1 5 ;  B e i s e  :  1 6 1 ;  P a u c k e r ,  II 
E. Geist l .  1 3 4 — 1 3 5 ,  3 8 1 — 3 8 2 ,  3 8 6 ;  S a n d e r ,  E .  k i r j .  a j a l .  I I 1 :  3 4 — 3 7 ;  H e r m a n n ,  
E. kirj. ajal.'. 81 jj.; Kampmann, Peaj. I3: 173—174; Ridala, E. kirj. ajal. k. 
I 2 :  117—118; E. Biogr. Leks.:  446. 

Johann Sebastian Markard. 
(Lhk. 12—14).  

„Keiserlikult kroonitud poeet", sündis Schweinfurtis Frankimaal 
1622. a. Kirjutas ladina- ja saksakeelseid juhusluuletusi. Oli Tallinna 
linnakooli rektoriks ja 1655. a. pääle Põltsamaa pastoriks. Venelased 
põletasid 1656 a. ta pastoraadi. Suri 1659. a. maikuus. 

Tema eestikeelne juhusluuletus „Eluffmunterung зиг 2)anfbarfeit" 
ilmus koguteose ,,£>anõ-, £аи]з- unõ Й3гфеп23иф..." (1656) kol
manda osa „Oteu (štyftnifcfjed ©е(апдЬиф" etc. algul. M. ladina- ja 
saksakeelseid juhusluuletusi leidub mainitud lauluraamatu sissejuha
tusest Salemanni, Brocmanni jt. kiituseks. 

Juhatuseks: Nordische Miscellaneen IV (1782) :  212—213; Recke-Na
piersky 111:162; E. Biogr. Leks. :  302; Valik e.  kirjak, van. mälest.  1:137—139. 
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Martin Gilläus. 
(Lhk. 15—17).  

Oli esimesi eestikeelsete kirikulaulude riimidesse tõlgendajaid. 
Sünd. 25. veebr. 1610 Rootsis Hudwiksvalli linnas. Õppis Tartu üli
koolis. 1636. a. alates Toompea eesti koguduse pastor Tallinnas; 
1644 — 1666 Eestimaa konsistooriumi assessor; 1647—1683 Keina kogu
duse õpetaja Hiiumaal. Suri 19. veebr. 1686. 

A. Winkleri toimetatud koguteoses: „фапб-, 5pauf$- Unõ f Згфеп-
ЗЗиф Sur Õie Efarrfierrn unõ £au|5-33äter..kolmandas osas ,/Леи 
(SF)ftnifcF)eö ©е|апдЬиф ..(1656) avaldas ta 38 riimitud kirikulaulu. 
Samas raamatus on 2 laulu Brocmanni ja Gilläuse suleühenduse tule
museks. Võrdlemisi ladusamaid teiste samataoliste ringis on kummagi 
värsisõbra keelevigased tooted. 

Siin avaldatud Gilläuse laulu „(Sin £ieõ bom (šf)eftartõe" algu
pära küsimus on lahtine Saksa kiri kui aulu-kirjandus tunneb küll abi
elu ja Kaana pulma motiividel koostatud laule, kuid lähemat vastet 
Gilläuse värssidele pole korda läinud säält leida. 

Gilläuse muud teosed: „Disp. de definitione physicae. (Praes. 
Petro Turdino.) Dorpati, 1634" in 4°. Käsikirjana „Ehstnische Sprach-
bemerkungen" Tallinna konsistooriumi arkiivis. 

Juhatuseks: R e c k e - N a p i e r s k y  1 : 5 7 — 5 8 ;  В  e i s e  1 1 : 2 1 2 ;  P a u c k e r ,  
E. Geistl. 24, 80, 327; E. Biogr. Leks. : 105. 

Heinrich Göseken. 
(Lhk. 17—19).  

Vaimulik kirjanik ja eesti keele grammatika kirjutaja. Sündis 
1612. a. kevadel Hannoveris kaupmeeste gildi oldermanni pojana; 
omandas pastorikutse Rostoki ja Königsbergi ülikoolis ning tuli 1637. a. 
Tallinna, kus kohe eesti keelt hakkas õppima. Oli 1638—1641 Risti 
ja Harju-Madise ning 1641 — 1681 Kullamaa pastoriks, alates 1647. a. 
praost ja 1650. a. konsistooriumi assessor. Suri 24. nov. 1681. 

Pääle ladinakeelsete teoloogiliste traktaatide: „Disp. de Pontifi-
ciorum erroribus in loco de coena Domini. (Praes. G. Schräge) 
Lippstadii, 1631" ja „Disp. de praedicationibus mystic is seu perso
nali bus. {Praes. W. Witzendorf) Regiomonti, 1636" in 4°, avaldas 
ta eesti keele grammatika: 

„Manuductio ad Linguam Oesthonicam Einführung §ur Õf)ftni-
{феп (Зргафе"... ШЪШ 1660"." XXXVI-j-496+XV lhk. in 8°. 
Teos on võrdlemisi haruldane; seni teadaolevate eksemplaride leiu
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kohtadele (vrd. E. Biogr. Leks.: 116) võiks juurde lisada veel 1 eks. 
Riias Ges. f. Gesch. и. Altertumskunde raamatukogus ja 1 eks. 
Saaremaal Valjala pastor Pundti erakogus. — Grammatika koostamisel 
on aluseks olnud H. Stahli ja Joh. Gutsleffi grammatikad, millele 
juurde lisatud õige suurel määral autori enda kogutud andmeid elavast 
rahvakeelest. 

A. Winkleri (1656) toimetatud käsi-, kodu- ja kirikuraamatus 
ilmusid temalt 127 riimitud kirikulaulu. Siin avaldatud „5pelfft mir 
©otteö (Süte greifen" on Paulus Eberi esimest korda 1571. a. ilmu
nud vaimuliku laulu ,,£>ancffagung bnnõ ©ebet gegen Õad netoe 3ar, 
jur erinnerung (§õttlid)er toof)Itf)at, bor õie ^inõer" kaunis vaba tõlge. 
Näiteks olgu siin algupärandi esimene stroof: 

£>($lfft mir (Sotteö gute greifen, 
jr lieben finõerfein, 

OTtit gfang tmõ anõer toeifen 
jm attjeit õancfbar fein, 

gürnef)mlicf) ju õer Seit, 
5q fief) õad tf)ut enõen, 
õie ©onn ficf) зи bnö toenõen, 
5qö neto ift nid)t toeit. jne. 

Käsikirjas olevat temalt järele jäänud eesti keele sõnastik ja Uue 
Testamendi (või terve piibli?) tõlge, palveid ja kirikulaule, mis aga 
kaotsi läinud. Samuti on hiljem kaduma läinud tema Tallinna linna 
(end. Nikolai) gümnaasiumi raamatukogus säilitatud saksa, ladina ja 
eesti keeles kirjutatud (trükitud?) laulud. Üks neist, pulmalaul a. 1641 
,,£ef) fet fe 3ummla fartuöf' fees" jne., on säilinud järeltrükina Verh. 
d. Gel. Estn. Ges. XVI: 291—293. 

Juhatuseks: Joh. Sel l iuse matusekõne Gösekcnile:  ,,3efud ber betrübten 
©ünber fõfcefter £roft. ORebal 1682" in 4° — leidub koguköites Vermischte geistl. 
Reden von Ehstländern I.  (Riias Ges. f .  Gesch. u. Altertumsk. raamatukogus);  
Uue Testamendi (1715) eessõna; Recke-Napiersky II:  75—77; ße ise 1:220; 
Раиске г. Е. Geistl. 24, 49, 106—107, 264—265; Kampmann, Peaj.  I 3 :  180— 
—182; Ridala,  E. kirj.  aial.  k.  I 2 :  123—124; E.Biogr. Leks. :  116; Ph. Wacker-
nagel,  Das deutsche Kirchenlied. Leipzig 1874. Bd. IV: 6—7. 

Gustav Johann Laurentius (Laurentil). 
(Lhk. 19—25).  

Sündis Tallinnas — sünniaasta teadmata — Oleviste kiriku köster-
kooliõpetaja pojana. Lõpetas Tallinna gümnaasiumi 1675. a., õppis 
selle järel usuteadust Saksamaal, kus Wittenbergis 1679. a. omandas 
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magistri astme. Määrati 1680. a. Ambla kirikhärraks; aga mõisteti 
kolm aastat hiljemini konsistooriumi poolt ametist lahti. Sai 1685. a. 
jällegi ametisse Harju-Madise ja Risti kiriku õpetajaks; aga 1688. a. 
alates tagandatud Risti abikiriku õpetaja kohale. Kerkis 1697. a. Järva-
Jaani kirikhärraks, kus ta Põhja sõja aegu 1704. a. surmati venelaste poolt. 

Olles Harju-Madise pastoriks on G. Laurentius sepitsenud 21-sal-
milise eestikeelse laulu Keila kirikhärra ja Lääne-Harju praosti A. Hei-
derichs'i abikaasa surma puhul 1686. a. See leinalaul on ilmunud 
lahkunule pühendatud matusbrošüüris ,,£>en ©djmertjlicfyen Eintritt... 
Sr. £e&h)ig Sidoniae 2õagnerin" ete. (vt. Ihk. 19). Originaal kaotsi 
läinud, käesoleva äratrüki aluseks Verh. d. gel. E. Ges. XVI: 304—312, 
Laurentiuse luule- ja keeleand võistleb selles juhuslikus leinalaulus 
omaaegsete autoriteetlikumate vaimulikkude kirjanikkudega. 

Juhatuseks: R ее к e - N a p i e r s ky III: 28; Beise 11:5; Paucker, E. 
Geistl.: 108, 112, 209—210, 216; Hermann, E. kirj.  ajal.  täiendused ja parandu
sed:  5—7; Kampmann, Peaj.  I 1  :  234; Ridala,  E. kirj.  ajal.  k. I 2 :119—121. 

Adrian Virginias (Vergin). 
(Lhk. 25—26).  

Sündis 20. okt. 1663. а. Kambjas kohaliku pastori pojana. Õppis 
Tartus, Riias ja Tallinna gümnaasiumis, Kieli ülikoolis 1681— 
1683, kust lahkus õpinguid lõpetamata. Kodumaale jõudmisel kutsus 
Liivimaa kindralsuperintendent Joh. Fischer tema 1683. a. Riiga piiblit 
lõunaeesti keelde tõlkima, esiotsa Uue Seaduse raamatut, mis töö ta 
paari aasta kestes viis lõpule. Oli 1685—1694. a. Puhjas ja 1694. a. 
alates Otepää õpetaja. 1690. a. tegi ta Fischeri soovil algust Vana 
Testamendi lõunaeesti keelde tõlkimisega, kuid ei lõpetanud. Aa. 1700 
ja 1702 korraldas talupoegadest väesalku sissetungivate venelaste vastu, 
kuid 1704 oli sunnitud põgenema Tallinna, kust varsti pääle Tartu 
venelaste kätte sattumist tuli tagasi kodukihelkonda. Andis 1704. a. 
augustis tsaarile ustavusvande, kuid juba septembri lõpul vangistati ta 
ja toodi Tartu, kuna tema juurest leiti Rootsi sõjaväelane kirjadega. 
Kuigi Otepää koguduse mõisnikud ja talupojad tema eest kostsid ning 
Tartu magistraati palusid Virginiuse vabastamiseks samme astuda, ei 
tegutsenud magistraat küllalt energiliselt. Virginiust piinati ja hoiti 
ligi kaks aastat vangis ning hukati viimaks Tartu linna väravate taga — 
praegusel turuplatsil — ühes Otepää vana köstri J. Erdmanniga 
27. juunil 1706. 

Adrian Virginiuse produktiivne tegevus vaimuliku kirjanduse alal 
algas õige varakult. Nii toimetas ta juba enne Vastse Testamendi 
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ilmumist trükki oma isa Andreas Virginiuse tõlgitud lõunaeestikeelse 
s u u r e  k a t e k i s m i  ( R i i a s ,  1 6 8 4 ;  I I .  t r .  i b .  1 7 0 0 )  n i n g  l a u l  u - j a  p a l v e -
raamatu (Riias, 1685; II. tr. ib. 1691), mille autoreiks olid pääle tema 
isa veel L Moller ja M. Schütz. Mõlemad teosed pole meie päevini 
säilinud. 

1686. a. ilmus Riias noorema Virginiuse viimistletud ja tõenäo
liselt juba isa Andrease mustandis ettetöötatud „Olleije 3ftan6a ^(Sfuffe 
^riftuffe 2Baftne £eftament / (šdjf 3ummala R6F)ä ©õnna" jne. Joh. 
Fischeri eessõnaga — VI + 483 Ihk. in 4<>; tr.2 ib. 1727, 601 Ihk. in 
8°; tr.3  Tartu piibliseltsi korraldusel 1815 Miitavis, 652 Ihk. in 8°; 
tr.4  ib. 1821. 

Võttis aktiivselt osa ühes J. Hornungi, R. Brocmann noorema jt. 
põhjaeestimurdelise „^oõõo ning &irgo CRamat'u" (Riias, 1695) välja
andmisest, mis aga Tallinna piiskopp J. Salemanni kaebuse tõttu 
sekvestri alla pandi. Alles Liivimaa kindralsuperintendent N. Bergiuse 
eestkostmisel vabastati see sisult ja keelelt uuenduslik käsiraamat 1703. a. 

Ühes isaga tõlkinud ta aa. 1690—1701 Vana Testamendi osali
selt (lõpetades Hiiobi raamatu 42. päät. 3 salmiga) põhjaeesti mur
desse. Vastav käsikiri säilitatakse Tartus Õpet. E. Seltsi käsikirjade 
kogus (selle kk. kuuluvus Adr. Virginiusele siiski küsitav). 

Virginius oli tähtsam XVII. sajandi lõpu vaimulik kirjanik, mitte 
ainult lõunaeesti keelepiirkonnas, vaid üldse Eestis. Tema tõlketeoste 
rahvapäraselt ladus ja sõnarikas keel ületas kõik kaasaegsed, rääkimata 
eelkäijaist. V. murdis lõplikult läbi stahlikeele traditsioonid. Ja sel
lega oli kirjakeele arengus suur samm edasi astutud. Kirikutarvilik-
kude vaimulikkude raamatutega oli eesti kirjandusele alus pandud, 
millelt järeltulijad võisid edasi ehitada — kuid neid tuli kaua oodata. 

Juhatuseks: G .  S o n n t a g ,  Uebersicht der Geschichte unsrer lettischen und 
esthnischen Bibel-Uebersetzung teoses Reformations-Jubiläums-Feier in d. Rig. 
Abth. d.  Russ. Bib.-Ges. 1817:59—72; Recke-Napiersky IV :  436—439; Na-
piersky, Pred.-Lex. IV: 86-87; „Curriculum vitae Adriani Verginii Pastoris in 
O d e n p e e .  D ö r p a t i  a o .  1 7 0 6 .  9 .  A p r . ' 1  v ä l j a a n d e s  M i t t h .  a .  d .  G e b .  d .  G e s c h .  I X :  
118—125; Allg.  D. Biogr. XL: 15; Reiman, E. piibli  Umberp. lugu 1890 2  :34— 
43, 96—102; Lipp, Kir. ja har. lugu 1:220—223; G. О. F. Wes11 ing, Vorarbeiten 
zu der ehstnischen Uebersetzung des Neuen Testaments 1715 ajak. Mitth. u. Nachr. 
f. d. evang. Kirche in Russl. 1893: 443—454, 518—529; Hermann. E. kirj. ajal.: 
1 0 9  j j . ;  F .  B i e n e m a n n ,  K a t a s t r o p h e  d e r  S t a d t  D o r p a t ,  1 9 0 2  :  7 5 — 8 3 ;  K a m p 
mann, Peaj. I3:184—189; A. R. Cederberg, Einige Briefe von Adrian Virgi
nius an den Generalgouverneur in Riga Graf Erik Dahlberg. Sitzungsb. d. Gel. 
Ges. 1921:41—51; V. Reimann, Sirvilauad 1907:1—14; Ridala, E. kirj. 
ajal. k. I2:125—130; J. Kõpp, Mõningaid lisaandmeid oludest Lõuna-Eestis 
Põhjasõja algusaastail ajak. Ajal. Ajakiri 1927:205—215; A. S(aareste), Kaks 
kirja: Adrian Verginiuselt  ja tema naiselt  ajak.  E. Kirj.  XXII (1928):  617—620; 
E. Biogr. Leks. ' .bQ\—592. 
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Johann Hornung. 
(Lhk. 27—38). 

Sündis umb. 1660. a. paiku Tallinnas, arvatavasti Rakvere kiriku
õpetaja pojana. Lähemad andmed selle kui ka hariduskäigu kohta 
puuduvad. Oli Eestimaa koolide inspektoriks ja võttis 1687. a. pas
tori kandidaadina osa Pilistvere piiblikonverentsist. Alates 1692. a. 
Põltsamaa abiõpetaja ja 1698 — 1715 Karula pärisõpetaja. Vahepääl 
täitis ajuti ka Otepää (1706 —1709) jt. koguduste õpetaja kohuseid. 
Rahutuil ja segaseil Põhjasõja aastail jättis ta alkoholiliialduste taga
järjel oma ametikohused korratusse ja sattus vaimuliku ülemusega vast-
ollu. Venelastega läbikäimises kahtlustatuna vangistati ta Rootsi või
mude poolt, kuid vabastati pea süütõenduste puudusel. Hiljemini vangis-
tasid tema paaril korral venelased ja vene vangipõlves ta surigi a. 1715. 

Pärast Pilistvere konverentsi nurjumist asus Hornung Puhja Adr. 
Virginiuse juurde, kellega koos valmistas Uue Testamendi põhjaeesti
keelse tõlke. On tõenäoline, et uue versiooni käsikiri polnud mitte 
otsene tõlge algkeelest, vaid et kindralsuperintendent Fischeri ülesande-
täitjad kasutasid suurel määral juba valmisolevaid tõlkeid, kuhu oma 
poolt sisse viisid Forseliuse kirjakeele uuendusnõuded. Oli ju 
aeg täielikult iseseisva tõlke tegemiseks õige lühikene— 1687. a. nov. 
lõpust kuni 1688. a., kui käsikiri juba kindralsuperintendendile loovu
tati. Samuti on Hornungi tegevust ülehinnatud uuendatud kirikukeele 
läbiviimisel. Kirjaviisi uuenduspõhimõtted olid Forseliuse ja Virginiuse 
poolt rajatud, osalt isegi tegelikult tarvitusele võetud (Forseliuse aabit-
sais 1686 ja 1688, jagusasti Virginiuse „Vastses Testamendis" 1686). 
Hornungile tehti ülesandeks püstitatud põhimõtteid Fischeri poolt alga
tatud Uue Testamendi tõlkeski tarvitada, mida ta ka tegi — ja see 
on kõik. 

Lahtinec  on Hornungi nimega ühendatud teoste — „Onfa £ute-
ruffe £aöte Õppetuö", Riias 1694 ja „QTta йе!е &oõ6o rtirtg £irgo 
Jtamat", Riias 1695 -- autorsuse küsimus, kuna teisepoolt on teada, 
et nende koostamisest on Adr. Virginius, R. Brocmann noorem jt. osa 
võtnud. ,,&oÕÕo ning &rgo CRamatu" väljaandjaks on rootsi allikais 
mainitud Virginius. 

Ainukene Hornungi nime kandev trükitud teos on: „Grammatica 
Esthonica, brevi, Perspicuä tarnen methodo ad Dialectum Reva-
liensem", Riias 1693, 2 -f— 114 Ihk. — Teos on säilinud vist ainult 
paaris kolmes eksemplaris: 1 eks. Tartu ülikooli raamatukokku depo
neeritud Õp. E. Seltsi kogus ja 1 eks. Riias Ges. f. Gesch. и. Alter
tumskunde raamatukogus. 
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„3erufalemma Sirina F)irmfaft CHrraf)&h)tnitQmiffeft" olevat esi
mene versioon ilmunud 1691. a. Adr. Virginiuse tarlukeelse Lauluraa
matu lisana. See teas aga pole meie päevini säilinnd. Teine kord 
ilmus mainitud hävingulugu tallinnakeelsena 1695. а. „OTta &ele 
^oõõo ja &irgo CRamat'us". On võimailik seda raamatut vähemalt 
osaliselt ühendada Joh. Hornungi nimega. — Lufu ise on juudi aja
loolase Josephus Flaviuse „Juuda sõja" ühe osa kokkuvõtlik 
ümberjutustus. See ümberjutustus pole aga mitte otse Flaviuse teose 
järele tehtud, vaid on kasutatud nähtavasti mõnda saksakeelset ees
kuju. Nii leidub 1658. a. Nürnbergis ilmunud teoses ,,0^urnbergifcf)eö 
®eift- ur.õ £ef)rreicf)eö $cmÕ-23ucf)... 23on. M. Dominico 33 e e r n", 
Ihk. 1221—1231 „£)ie £)iötoria bon бег Serftõrung õer ftaõt 3?ru-
falem", mis eestikeelsele tekstile täiesti võrdne. Saksakeelses tekstis 
puudub osa, mis algab sõnadega „Tti raöfeöte ning birmfaäte on 
Rummol" jne. (vt. teksti osa Ihk. 37 jj. kuni loo lõpuni). Küll leidub aga 
see lõpposa osa lätikeelses koguteoses „Vademecum oõer berbedferteö let-
t i f c f ) e ö  ( S e f o n g b u d )  u n õ  ( S b a n g e l i e n b u c f )  b o n  G e o r g i o  M a n c e l i o .  
CHiga 1643" iti 4°, kuhu on liidetud ka 1644. a. Riias ilmunud ,,^>idto-
ria bon õer Serftõrung õer ©taõt 3erufalem. Settifcf)." 

Juhatuseks: Uus Testament 1715, eessõna; G. Sonntag, u'ebersicht der 
Geschichte unsrer lettischen und esthnischen Bibel-Uebersetzung teoses Refor-
mations-Jubiläums-Feier in d.  Rig. Abtil .  d.  Russ. Bib.-Ges. 1817:59—72; 
R o s e n p l ä n t e r ,  B e i t r ä g e  X V I I I :  1 — 1 0 ;  R e c k e - N a p i e r s k y  1 1 :  3 4 7 — 3 4 8 ;  В  e i s e  1 :  
286; Napiersky, Pred.-Lex. 111:21; Ed. Ahr ens, Joh. Hornung. Der Schöpfer 
uns. ehstn. Kirchensprache. 1845; G. O. F. West ling, Vorarbeiten zu der ehst-
nischen Uebersetzung des Neuen Testaments 1715 ajakirjas Mitth. u. Nachr. f. d. 
evang. Kirche in Russl.  1893:526 — 537; Reiman, E. piibli  ümberp. lugu 2  1890: 
3 7 — 5 4 ,  1 0 2 — 1 1 1 ;  H e r m a n n ,  S i t z u n g s b .  d .  G e l .  E .  G e s .  1 8 9 1  : 1 3 3  —  1 4 0 ;  L i p p ,  
Kir. ja har. lugu 1:224—226, II :  25—29; Hermann, E. kirj.  ajal.  117—142; 
V. Reiman, Eine Stockholmer und eine Dorpater Handschrift des reval-eslnischen 
N e u e n  T e s t a m e n t s .  S i t z u n g s b .  d .  G e l .  E .  G e s .  1 9 0 0 :  1 5 6 — 1 8 1 ;  F r .  B i e n e m a n n ,  
Die Katastrophe d. Stadt Dorpat.  1902:69—72; V. Reiman, Post.  1902 nr.  283; 
Kampmann, Peaj.  I 3 :  189—198; V.  Grün thai,  Eesti  kirjakeele arenemine kogu
t e o s e s  E e s t i K u l t u r a \ ( \ 9 \ \ )  1 : 2 5 7 — 2 5 9 ;  R i d a l a ,  E .  k i r j .  a j a l .  k .  I 2 : 1 3 2 — 1 3 6 ;  A .  R .  C e 
de rb erg, Uue Testamendi eestikeelne tõlge 1705 ja selle käsikiri Stokholmi kuning
l i k u s  r a a m a t u k o g u s  a j a k .  E .  K e e l  1 9 2 7  : 6 0 — 6 6 ;  E .  B i o g r .  L e k s .  1 4 5 — 1 4 7 ;  O .  S i l d ,  
Kelle käega on kirjutatud Uue Testamendi eestikeelse tõlke Stokholmis olev 
käsikiri? ajak.  E. Kirj.  XXII (1928):  656—661. 

Mathias Lemcken. 
(Lhk. 38—39).  

Pärit Rootsimaalt, Smalandist, 1693. a. Tartu ülikooli astunud. Abi
õpetaja Rõngus 1700.a., siis kirikhärra Gaujienas(Adsell) Lätimaal 1704. a. 
ning ühtlasi hingekarjase asetäitja Sangastes. Venelased vangistasid ta 
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1705. a. ja tõid Tartu. Vabanes vana pastor Marcus Schützi eestkost
misel kautsjoni vastu. Järgmisel aastal mainitakse Lemckeni kui Jaani 
kiriku õpetajat Tartus. Suri 1707. 

Tema õnnesoovisalmikus tervitatud sõber ja ametvend H. Chr. 
Wagener langes 1710. a. katku ohvriks. 

Juhatuseks: N a p i e r s k y ,  Pred.-Lex. III:  51;  Th. В eise, Beitrag zur Ge
schichte der zweiten schwedisch-livlätidischen Universität väljaandes Mitth. a. d. 
Geb. d. Gesch. XII: 318; A. R. Cederberg, Kaks eestikeelset, mälestusmärki 
Tartu-Pärnu ülikoolist  Rootsi  valitsuse ajal,  ajak.  E. Kirj.  XV (1921):  337—340. 

Carolus XI. matuselaul 
(Ihk.  39—43) 

on esimest korda ilmunud raamatukeses „ЗЛеуе QJrmoliffo rtirig õnfa 
&unninga / Carl XI. / OTtattufe £aulu&", ilma trükkimiskoha nimetu
seta ja daatumita, kuid dateerida tuleb Karl XI. surma-aastaga, s. o. 
1697. Raamatukese vist ainus eksemplar oli Liivimaa konsistooriumi 
arkiivis veel 1824. a., kui Rosenplänter sellest ärakirja tegi; hiljemini 
on see nähtavasti kaotsi läinud. 

Pääle siin järeltrükitud matuselaulu, mis on kõnesolevas bro-
šüüris järjekorras teine, leidub sääl veel kolm matuselaulu. Esime
ses, õige venitatud ja kompositsioonilt ebaühtlases — 31 neljavärsilist 
stroofi — ülistatakse Karl XI. õiglast valitsemist ja maa vaenlaste 
vastu kaitsmist, jutustatakse tema naitumisest Taani kuninga tütrega, 
vooruslikust abielust ja abikaasa surmast, viidatakse alamate patusele 
elule, mille karistuseks Jumal on hää kuninga neilt ära kutsunud. 
Lõpuks soovitakse temale rahulikku hingamist — surm on kõigile pa
ratamatu — ja kutsutakse alamaid meelepärasele elule, kuningat lei
nama ning enda otsale mõtlema. Laul algab sõnadega: 

OTuüb mattem omma Äurtrtinga 
&eõõä Summal õnfa furmaga 
om fut§nu F)dõõä orruft fijt. 
($i Pelga etindmb feõõäfit. jne. 

Kolmas algab: 
О . (Sarel. ̂ unningaö 
nuuõ finno leinatafö 
et finna folit ärra 
ning jättit CHijgi perrä 
fa Äunningaö oflit toagga 
ninf aijit / nõufit / õiguft tagga. 
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Edasi kiidetakse tema vagadust ja alamate eest hoolitsemist vastan
dina jumalakartmatule Herodesele ja vaaraole. Lõpeb see kümnestroo-
tiline (ä 6 värsirida) laul palvega vagadust ja õigust taga nõuda. 

Neljandas — neli seitsmevärsilist stroofi — kutsutakse jumala kiit
misele, kes meid ,,om pafönu hullu farraft" ja viinud õige usu tun
netamisele. 

О £ieff(anõ fittd 3ummalat 
fe jure Qvmo perrdft 
(St temmd finno CRummalat 
om frafönu fyuttu fdrraft 
(St fa tooiõ nuuõ fui tutta f)daft 
feõõa e  õiget uöfu iggatoeft 
feft ^>uf)f)Q Summal fõnnaft. jne. 

Matuselaulude autori (resp. autorite) kohta puuduvad igasugu
sed andmed. Arvatavasti tuleb teda (neid) otsida tolleaegsete Tartu-Võ-
rumaa pastorite hulgast. 

Pulmalaul. 
(Lhk. 44—46).  

Laulu käsikirja leidis dr. Joh. Bolte 1889. a. suvel Vene Keiser
liku Tead. Akadeemia raamatukogu välismaaliste käsikirjade osakon-

XXL-nast (Manuscripta Ihk. 255—257), avastas XVII. sajandi teiselt poolelt 
põlvnevast käsikirjalisest köitest, mis sisaldab üla- ja alasaksakeelseid 
laule, mõistatusi jm. 

Selle teksti sulerühi, kirjaviisi ja mõningate keeleliste käändude 
lahtišiffreerimine on valmistanud raskusi. Autor on jäänud teadma
tuks. Aga kahtlemata läbistab seda anonüümset pulmalaulu elavam 
ja hoogsam hingeõhk kui ühtegi teist samasse liiki kuuluvat värsi-
sepitsust eesti vanemate kirjamälestuste seas. 

Juhatuseks: J o h .  B o l t e ,  Niederdeutsches Jahrbuch XIV :  90—92 ja Jahres
bericht über die Germ. Philologie II.  Jhrg.  Abt.  II:  329; Sitzungsb. d.  Gel.  E. Ges. 1890 :  
10—18; M. Põdder,  Oma Maa 1890:241—249; Sander,  E. kirj.  lugu II 1 :  45— 
46; Kampmann, Peaj. I3:173; A. Saareste, Vanem eestikeelne pulmalaul 
ajak.  E. Kirj.  XXI (1927):  483—494. 

Johann Daniel von Berthold. 
(Lhk. 49—50).  

Sündis Waldecki maakonnas Saksamaal (aeg ja koht lähemalt 
teadmata); oli 1684—1710. Pilistveres esmalt abi-, hiljemini pärisõpe-
tajaks. Suri katku Tallinnas 5. nov. 1710. 
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Tema tegevus eesti kirjanduse alal algas Pilistvere piiblikonve-
rentsil (1G87), kus ta toetas ühes Adr. Virginiuse ja Joh. Hornungiga 
B. G. Forseliuse algatusi uuendatud kirjaviisi ja rahvaomasema õige
keelsuse tarvitusele võtmiseks piiblimaakeelde tõlkimisel. Hiljemini oli 
ta Virginius-Hornungi „ЭТСа £ele &0ÕÕ0 ja ^irgo CRamat'u" (1695) 
kaastööline ja töötas ühes teistega eesti keele sõnaraamatu koostamise 
kallal. Virga ja tagasihoidliku töömehena ta võttis osa Hornung-
Virginiuse tõlgitud Uue Testamendi käsikirja redigeerimisest ja rahu
tuil Põhjasõja ning katku aastail kirjutas ta Uue Testamendi käsikirja 
tervenisti viis korda ümber. Pärimusteadete järele ei olevat ta võõras 
olnud ka kujutavais kunstides: nii kavatsenud ta juba 1687. a. enda 
vaselõigetega illustreeritud piiblit välja anda; samuti valmistanud ta 
Pilistvere kirikusse enda puunikerdustega ilustatud kantsli. 

Meie päevini on säilinud tema kaks Uue Testamendi käsikirja: 
I. „OTteie 3$fanõa 3efudfe ftriftudfe Uud £eötament" 1705, 

11 -j- 743 Ihk., 13,5 X 20 sm. suur. Musta nahka köidetud käsikiri on 
illustreeritud gravüüride ja käsitsi valmistatud värviliste joonistega; 
alal hoitakse seda Stokholmi kuninglikus raamatukogu käsikirjade osa
konnas (sign. Teologi Bibel Litt. A. 786). 

II. Sama tiitel kui eelmisel — tiitellehel värsid: 
,,&ui £y'rolanb ©oa feed fuurt фаЬЬа kannatad, 
äfö Jõõrad OTTa CWeed minõ ttinõa ^irjotaö" jne. 

Musta nahka köidetud käsikiri sisaldab 8-(-666 Ihk. ja on 18X 
24,5 sm. suur; leidub Tartus Õpet. E. Seltsi käsikirjade kogus (MA. 
145). Kirjutatud näib olevat enne Stokholmi käsikirja, kuid siiski 
Põhjasõja ajal, nagu selgub tiitellehe värssidest — seega 1701 — 
1705. aa. vahel. 

Kaasaegne Liivimaa konsistoorium andis tema tööle kiitva hin
nangu, kuid segaste aegade tõttu ei saanud käsikiri trükist ilmuda. 
Ka piiblieestinduste esimesed jälgijad (Sonntag, Reiman) on vääriliselt 
hinnanud tema tööd. 

Juhatuseks: R e с к e - N a p i e rs ky 1:152—153; Beisel:54; Napiersky,  
Pred.-Lex. 11:22; Q. Sonntag, Uebersicht. der Geschichte unsrer lettischen und 
esthnischen Bibel-Uebersetzung teoses Reformations-Jubiläums-Feier in d. Rig. 
Abth. d. Russ. Bib.-Ges. 1817:59—72; A. J. Arvidsson, Beschreibung eines 
ehstnischen Manuscripts des neuen Testament in der Königlichen Bibliothek 
zu Stockholm. Rosenplänter, Beiträge XV111:1 —10; Reiman, E. piibli 
ümberp. lugu 18902: 44—55; G. O. F. Westling, Vorarbeiten zu d. Ehstnischen 
Uebersetzung des Neuen Testaments 1715 ajakirjas Mitth. u. Nachr. f. d. euang. 
Kirche in Russl. 1893 :526—537; V. Reiman, Eine Stockholmer und eine Dor-
pater Handschrift des reval-estnischen Neuen Testaments. Sitzungsb. d. Gel. E. 
G e s .  1 9 0 0  : 1 5 6 — 1 8 1 ;  K a m p m a n n ,  P e a j .  I 3 :  1 9 6 ;  R i d a l a ,  E .  k i r j .  a j a l .  k .  I 2  ;  
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131 —132, 141; A. R. Cederberg, Uue Testamendi eestikeelue tõlge 1705 ja seile 
käsikiri Stokholmi kuninglikus raamatukogus ajakirjas E. Keel 1927:60—66; E. 
Biogr. Leks.: 45 (Berthold), 145—147 (Hornung); O. Sild, Kelle käega on kirju
tatud Uue Testamendi eestikeelse tõlke Stokholmis olev käsikiri? ajak. E. Kirj. 
XXII (1928): 656-661. 

Carl Schulten. 
(Lhk. 51-54).  

Sündis Rootsis, aeg ja koht lähemalt teadmata. Oli 1705. a. 
alates loogika ja metafüüsika professoriks, 1707. a. ajaloo professoriks, 
ja 1709. a. rektoriks Pärnu ülikoolis. Pärast venelaste maaletulekut 
läks Lundi, kus oli esialgu kõnekunsti ja hiljemini idamaade keelte ning 
usuteaduse professoriks. Suri 1740. a. oktoobris. 

Pääle „Laulu heebrea keele kiituseks" kirjutanud mitmed ladina-
ja heebreakeelsed raamatud filosoofilise ning teoloogilise sisuga. 

Juhatuseks: R e c k e - N a p i e r s k y  I V :  136; B e i s e  11:183. 

Johann Örn. 
(Lhk. 55-56).  

Sündis 1672. a. Rootsimaal Uplandis, õppis Tartu ülikoolis. Sai 
1696 Räpina abiõpetajaks ja arvatavasti 1704 pärisõpetajaks. Pärast 
venelaste maaletungimist ja kiriku rüüstamist põgenes Pärnu, kus 
hakkas rootsi sõjaväe hingekarjaseks. Oli 1711. a. alates Halliste ja 
Karksi koguduste õpetajaks, vahepääl 1713—1719 ka Saarde kihel
konna asetäitjaks õpetajaks. Suri 1722. a. 

Tema teostest tuntud enne siin reprodutseeritud õnnesoovisal-
mikut: „Diss, de cultn Dei naturali. (Praes. G. Sjoberg) Dorpati 
1698. in 4°." 

Juhatuseks: R e c k e - N a p i e r s k y  1 1 1 : 3 4 2 ;  B e i s e  I I  :  8 2 ;  N a p i e r s k y ,  
Pred.-Lex. 111:102; A. R. Cederberg, Kaks eestikeelset mälestusmärki Tartu-
Pärnu ülikoolist  Rootsi  valitsuse ajal ajak.  E. Kirj.  XV (1921):  337—340. 

Käsu Hans. 
(Lhk. 57—67).  

Käsu Hans ehk — nagu ta ise ennast kirjutab — Hans Kes on 
esimene eesti soost kirjanik. Eluloolised teated tema kohta on väga 
puudulikud. Mõningate andmete järele ta oli umb. 1700 — 1730. a. 
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Puhjas köstriks ja koolmeistriks, teiste tõenduste järele aga ainult 
1710. aastani. Lähem uurimine ja andmete kogumine peaks siia sel
gust tooma. 

Selle algelise elamusluuletaja ainsaks tuttavaks saanud teoseks on 
ta tartu-võrumurdeline jeremiaad Tartu linna hävitamisest vene sõja
vägede poolt Põhjasõja ajal 1708. a. Mareti päeval (12. juulil). See 
värsiteos on meile säilinud õnnetusaegse Tartu Jaani koguduse pastori 
Joh. Heinr. Grotjahni ärakirja kaudu sama kiriku personaalraamatus 
(AI nr. I: XVII—XX), kuhu kantud 1714. a. algul. Kõik teised asjaoma
sed käsikirjad on enam-vähem vigased koopiad Jaani kiriku raamatust. 

Nutulaul on olnud õige laialt tuntud rahvasuus. Kas see on 
suusõnalisse ringkäiku pääsenud juba Käsu Hansu päevist alates või 
hiljemini mõne meile seni tundmata trükingu kaudu rahva sekka levi
nud, seda selgitagu edespidine uurimine. Igatahes läinud sajandi 
teiselt poolelt ja käesoleva sajandi algult on selle loo kirjapanekuid 
rahvasuust. E. Rahvaluule Arkiivis Tartus leidub kolm üleskirjutust: 
üks Hargla khlk. Saru vallast — EÜS. I : 762 (33), teine Rõugest — 
EÜS. 1 : 126 (24) ja kolmas Vastseliinast H. Prantsu poolt 1888. a. 
mingisugusest vanast käsikirjast kopeeritud — H. II 3, 593/4. Kõik 
need üleskirjutused on õige katkendlikud, viimane kõige pikem — 
16 stroofi. Kõige vanemast, täielikumast ja originaalile lähemast tei
sendist — ,,6e luggu feft Xarto £irta arra f)äetamiöfeft fumb om 
fünõinu 1708 2Iiaötal f)aina fu fiöfen" (üles kirjutatud arvatavasti 
Puhjas 6. okt. 1861 ja 21. veebr. 1862 vahel, omanik hra H. Schmidt 
Tartus) olgu näiteks toodud mõned stroofid: 

1. 
Ob ma toaine £arto Siin 
OTted funbi nuuõ fiin minnoga 
£äeteöu olle fiin 
£еб tooifc) mo £äte faeõa 
URo frat mul feõöa teggi 
(St mul jof)to ni fuur f)äõõa, 
©eõba ftea ma tunõma fiin 
Of) ma toaine £arto £iin. 

2. 
ЭЛев mul enne ofli toaja, 
&ui mul fäefi F)d$te färotoe 
£orre foa torre maja 
©ure aita toilja tauö 
&afli torre Vertigo 
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3Hufaft fif ebbitu 
ОГП minno fiöfen fiin 
Of) ma toaine £arto Siin. 

3. 

JRa оШ fui ute fuluö tiin 
Üfte fe Sitolanõi ma 
£if ne fafli aöja fiin 
DTTinno fiöfen ollitoa 
2Iffatemi faeti 
©ure fobto peti 
(šnne minno fiöfen fiin 
Of) ma toaine £arto Siin. 

4. 

28ilja fau£ mu оШ f)ä 
CRofjfe ofli minno moot 
CWa tooifi torreft effaõa 
CHof)fe6te ma fiöfe toõtti 
^aöfinaöte toälja mõije 
(Bgga mees teggi fcrnttu toõõ 
OTa^ift muiõi õllo toiin 
Ob ma toaine £arto Siin. 

18. 

£emma QDÖenne 2õerre frenni 
&ui ta ©affa toarra näggi 
ßanb ftö lina toärjet finni 
ßaljo liga rabtoal teggi 
Ädöfu temma toälja faat 
2õaf)bi rahtoa perra franb 
2öangin piõõi raf)toaft toaift 
Ob ma toaine £arto Siin. 

19. 

ßallut fõrtoet rabtoaft toaift 
£ui utö £irran& fonnage. 
(£ö anna armo ei OTlibbil ei naifil 
($bf fui täile anti rabba 
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©iöfi nulg ta neibe nabbct 
QIrra neiõe ©äljaft fiin 
Ob ma toaine £arto Siin 

20. 
©e ofli bivmud bäba fiin 
£afle om feft firjotaba 
OTTeö ta rabtoal toot fiin tetta 
2Öot neib frerran fiufata 
CJTConba fuba neile anb 
©ure CRabi Sufti panb 
СЯе ollitoa fui murren fiin 
Ob ma toaine £arto Siin 

28. 
Äirjotage aig ninf fu 
DTtil ajal otö om tulnu mul 
(St fterrantuffetoibe fuggu 
2öoi£ luggeba feft padi 

1708. Qljaötal 
Otfe £aina fuul fiin 
Sdtfi ma buffa £arto Siin 
ßaflotebi friflati 
Ob ma toaine £arto Siin. 

30. 
Birmas £alna £arno CRiig. 
OTlinno arma toeffe fääl. 
2õõtfe minnoft ofrpuft fiin 
3atfe mabba fõrfituft 
2lrmaötage aflantuft 
©iö ei laHeije buffa mit 
OTi fui toaine £arto Siin. 

31. 
Om teib kummal boibnu toeel 
©iö olgu iffeö teije bool 
(St uötato ofleö teije meel 
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3fö faiöta omma &unninga pool 
£ea omma nore toerrega 
©iiri teije eeft om leppitu 
(St teije ei la buffa mit' 
Ob ma toaine £arto Siin. 

32. 
Ob olleö fe onn minnol toeel 
£ui om teil mo toefle nüüb 
©id fittaö 3ummalat mo meel 
CRinf ee teefi ennamb fuub 
(Snt moba om fe armo aig 
©eperraft ofle oige toaif 
^itotoi bunnif ofie ma 
Ob ma 2Daine £arto Siin. 

Nagu neist näidetest selgub, piirduvad lahkuminekud ainult 
üksikute ridade või sõnade järjekorra muutmisega, mõned read ja 
haruldasemad nimed (resp. sõnad) on ununenud, teised asendatud 
rahvapärasematega. Sõnastus on üldiselt muudetud vabamaks ning 
sellega ühes värsimõõt muutunud lodevamaks. 

Ajaloolisi sündmusi õige täpselt kajastava Nutulaulu eeskujuks 
on peetud A. Virginiuse lõunaeestilises, lauluraamatus (1691) ja 
hiljem ,ДоЬЬо ning £irgo CRatnat'us" (1695) ilmunud Jeruusa
lemma linna ärahävitamise lugu. Lähem võrdlemine on näidanudki, 
et Käsu Hansu elamusluuletus kaunis lähedalt jälgib Jeruusalemma 
hävinguloo kompositsiooni, kuna värsivormi eeskujusid võib kohata 
samas ,,£obbo ning &itgo CRamat'us" leiduvate kirikulaulude seast. 
Samuti võis ka Vana Testamendi Jeremia nutulaul käsikirjalise tõlke 
kaudu Käsu Hansu Nutulaulu tekkimisele tõuget anda. Muukeelseile 
eeskujudele viitamiseks puuduvad andmed, kuigi näit. Saksas olid hu
manismi ja reformatsiooni ajul väga moes nn. ajaloolised laulud, kus 
kirjeldati sõjakäike, lahinguid, linnade hävitamisi jm. 

Juhatuseks :  P a s t o r  M e y e r  a j a k .  Inland 1856 :  816 ;  V.  Reiman, Esi
mene Eesti soost kirjamees. E. Ü. S-i album II: 193—205; Lipp, Kir. ja har. 
lugu II:  78—80 ; F.  Bienemann, Katastrophe d, Stadt Dorpat II :  82—98; 
Kampmann, Peaj. I3  :185—188 ; Ridala E. kirj. ajal. k. I2: 136—140 ; E. Biogr. 
Leks.: 250; H. Schmidt, Käsu Hans ja tema tööd ja E. Roos, Käsu Hansu 
nutulaulu kirjanduslikud mõjud (mõlemad käsikir jas Tartu ül ik.  Fi losoofia Seminari  
kogus).  
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„Pulma Laul." 
(феПеге £>inrife ja 2örolifo X\o auks). 

(Lhk. 68—70).  

Selle anonüümse, frivoolse, sisult ja sõnastuselt jämetoimse pulma
laulu kõige vanem meie päevini säilinud trüking on pärit XVIII, sajandi 
viimaselt veerandilt, nagu seda võib otsustada ainsa eksemplari (Tartu 
ülikooli raamatukogus) trükipildi ja vinjettide järele (4 lhk. in folio, 
ilma trükkimiskoha ja aastata). Kas see värsisepitsus ka varemini 
ilmunud, selle kohta pole andmeid. Hiljemini ilmus küll veel kahes trükis, 
(tr2, aasta ja koht teadmata; tr.3  Tallinnas, 1815) mõlemal hilisemal 
korral ühes teise samuti anonüümse luuletusega „Üfö (Ennemuiste £uggu 
uf)he 2Barga peale" (v. Ihk. 114—118). Omal ajal näib see pulmalaul 
õige tuttav olnud: nii on ta Ida-Euroopa rahvaste keelenäitena ära 
trükitud ajakirjas Neues Journal zur Litieratur und Kunstgeschichte 
von Chr. G. Murr. Leipzig, 1798 Th. 1:213-215 lisana A. J. Pen-
zeVi artiklile Slawonische Litteratur (Ein Hochzeitslied in Ehstnischer 
Sprache). Samuti on ta eesti kirjanduse näitena ära toodud Chr. 
H. J. Schlegel'i teoses. Reisen in mehrere russische Gouvernements 
in den Jahren 178*, 1801, 1807 und 1815. Meningen 1819—1834. 
Bd. V: 143-148 ja Bd. VIII: 192-195. 

Juhatuseks: H e r m a n n :  E. kirj. ajal. 143; Ridala E. kirj. ajal. k. 
I 2 :147—148. 

Anton Thor Helle. 
(Lhk. 75—79).  

Sündis Tallinnas 1683. a. oktoobris, õppis Kieli ülikoolis. Oli 
1713—1748 Jüri kihelkonna pastoriks, 1715—1748 konsistooriumi asses
sor ja Ida-Harjumaa praost 1742—1748. Suri 13. apr. 1748. 

Tema eesti keele grammatika ,,&urtsgefaf3te Qlntoeifung jur (£F)ft-
nifcfyen ©pracf)e" etc., Halle 1732, 44 + 419 lhk. in 8° — põhjeneb 
suurel määral Forseliuse ja Hornungi poolt rajatud alusel. Varemilmu-
nud grammatikad ületab selle rikkalik sõnastik ja mitu sada rahva
suust korjatud vanasõna (525) ning mõistatust (135). Küll ei ole Helle 
enese virkus üksi kogunud kõike seda vanavara ja sõnastikku. Trükki 
toimetas ta keeleõpetuse Tallinna Pühavaimu eesti koguduse õpetaja 
Eberhard Gutsleff noorem, kes omalt teose lõppu lisas rea moralistlik-
didaktilisi dialooge. 

Thor Helle suurimaks pingutuseks ja elu tööks oli põhjaeestimurde-
lise piibli tõlkimine, redigeerimine ja trükkitoimetamine. Ta võttis osa juba 
Uue Testamendi tr1. (1715) ja eriti selle tr.2  (1729) redigeerimisest, millega 
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kõrvuti toimus Vana Testamendi tõlkimine. 1739. a. ilmus viimati 
Tallinnas „piibli CHomat / fe on feif fe 3ummala ©anna" jne. 1087 -f-
+ 308 lhk. in 4°; tr.2  ib. 1773; stereotüüptr.3  Peeterburis 1822; tr.4  

ib. 1825 
Helle oemaks peetakse ka 1740. a. Tallinnas ilmunud „2ÖÜ6 F)enb 

jutto Ü()F)e Oppetaja ja uffliffo £aflopoja toa^el", mis on kirjutatud 
piibli kaitseks ja sissejuhatuseks selle lugemisel. 

Piibli ilmumisega oli viimaks üle jõutud paar sada aastat kest
nud katsetamisest. Orjarahva murrak, küllalt painduv argipäevasteks 
suulisteks õiendusteks ja lihtsameelsete rahvapärimuste edasieietami-
seks, oli saanud komplitseeritumate mõtte- ja tundeavalduste kirjakeel
sesse rakkesse. Kuigi mitte ilma keelevigadeta, rajas see kapitaalne 
tõlketöö ühtlustava aluse edespidisele kirjanduslikule arengule. Kuid 
Thor Helle raamatud jäid esiotsa peaaegu viimasteks pietismi sume-
nevais suigutustes (piibli trükkimiseks oli küll Zinzendorf aidanud han
kida rahalist toetust). Agaramale kirjanduse edasiviljelemisele virguti 
alles XVIII, sajandi kaheksakümnendail aastail valgeneva valgustusaja 
mõjutusel. 

Juhatuseks :  G. S о n n t a g, Uebersicht der Geschichte unsrer lettischen 
und esthnischen Bibel-Uebersetzung teoses Reformations-Jubiläums-Feier in d. 
R i g .  A b t h .  d .  R u s s .  B i b . - G e s .  1 8 1 7 : 5 9 — 7 2 ;  R e c k e - N a p i e r s k y  I I :  
2 2 0  —  2 2 1  ;  B e i s e l :  2 4 7  ;  P a u c k e r ,  E .  G e i s t l .  2 6 ,  4 4 ,  1 3 7 — 1 3 8 ;  R e i m a n ,  
E. piibli  i imberp. lugu 1890 2  :  63—72, 111—120; Hermann, E. kirj.  ajal.  184 j j . ;  
Reiman, Kivid ja killud 1907:16 j j . ;  Kampmann, Peaj.  I s :  199—204; 
Ridala, E. kirj. ajal. k. I2: 143 -146; J. Aunver, Mõnda Anton Thor Helle 
elust  ja tegevusest  ajak.  E. Kirj .  XVIII (1924):  321—326 ; E. Biogr. Leks. 128—129. 

Eberhard Gutsleff. 
(Lhk. 71—74 ja 80—84).  

Sündis 1700. a. paiku Tallinnas vanema Eberh. Gutsleffi pojana. 
Õppis usuteadust Halle ülikoolis. Oli 1723. a. alates oma isa abili
seks Tallinna Pühavaimu eesti koguduses, a. 1726 sima koguduse 
õpetaja ja 1733. a. Tallinna koolide inspektor ning Oleviste õpetaja 
kuni 1738. a. Säält pääle Saaremaa superintendent kuni 1747, mil ta 
vennaste kogudusele poolehoidmise tõttu vangistati ja Peeterburi saadeti. 
Suri sääl vangina 2. veebr. 1749. 

Tubliks rahvakeele oskajaks peetud, toimetas E. Gutsleff trükki 
A. Thor Helle „^urtjgefafjte 2Intoeifung jur (ЩОДфеп ©ргафе" 
(Halle, 1732). Selle lõppu lisatud „COLLOQIA ESTHONICA. Ober: 
(Einige ®efpräcf)e bon Hnterfcf)ieõlicF)en ©афеп auf (ЭДОДф unõ 
£eutfcf)" Anno 1732" kuuluvad tõenäoliselt Gutsleffile. See grammatika 
praktiline osa oli nähtavasti määratud noorte eesti keelt harjutavate 
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pastorite jaoks. Kõnelustest esindavad kolm juttu kirikuõpetaja ja 
talupoegade vahel, üks juttu linadest Matsi ja Jüri vahel, neli juttu 
mesilastest Peedu ja Hansu vahel, kaks kohtamist kirikuõpetaja ja 
surmamõistetud mõrtsuka vahel, Need jutujatkud on varasema val
gustuse pietismiga seginevaid puhanguid, esimesi katseid talupojarahva
le jumalasõna kõrval jagada ka tegelikke teadmisi. 

Eberhard Gutsleffi nimega ühendatakse ka nn „£mnfo ja Uftaröi 
jut" (1739 ?), mille ainus — seegi defektne — eksemplar säilitatakse 
Tartu ülikooli raamatukokku deponeeritud Õp. E. Seltsi kogus. 

Mõlemad teosed sisaldavad rea õige rahvalikult ladusas keeles 
kirjutatud moralistlik-didaktilisi dialooge ja jutustusi Kummagi teose 
autori ja algupära küsimus nõuab lähemat järelkatsumist ja selgi
tamist. 

Juhatuseks: R e c k e - N a p i e r s k y  I I :  1 5 0 — 1 5 1 ;  B e i s e  I :  231; Paucker,  
E .  G e i s t l . :  3 5 2 — 3 5 3 ,  3 8 8 ;  H e r m a n n ,  E .  k i r j .  a j a l .  1 4 4 — 1 8 2 ;  K a m p m a n n ,  
Peaj.  1 :  215; Ridala,  E. kirj.  ajal.  k. I 2 :  150—153; E. Biogr. Leks. :  114—115. 

„Tomas ja Liso". 
(Lhk. 84—86).  

1779. a. ilmunud luuletuskogu ,,(£f)ftlänÕifcf)e poetifcfje 33Iumen-
lefe", 196 lhk. in 16° (ilmumiskohana märgitud Rakvere, kuid kind
lasti mujal trükitud) sisaldab peale kohalikkude baltisaksa värsiseppade, 
nende hulgas ka F. G. Arvelius, emakeelsete teoste ka kolm eesti
keelset laulu (lhk. 189—196), kaks neist: ,,Of) arge fiitfe mulle боб" 
ja „©cifö paffuö riffuft minnute" (viimane ilmunud teistkordselt kogus 
„TftonrteÕ £aulub" 1806 : 12) on tõlked saksakeelsest operetist „Die 
Jagd", nagu nende eelmärkusest näha. Tõlkija resp. autori nime 
pole avaldatud ühegi kohta. 

Seni unarule jäänud idülliline karjastelaul „£omaö ja £ifo" on 
meie XVIII, sajandi kehva ja vähearvulise lüürika varasemaid näiteid. 
Küll ilma erilise sügavuseta ja intensiivistatud tundehoota, ületab ta 
siiski kaugelt kõik ilmliku värsikirjanduse eelkäinud katsetused, mis 
pea eranditult olid teoks saanud kindla otstarbeasetuse raamides. 
Pulmalaulude jm. juhusluuletuste keeleline kohmakus, värsimõõdu ja 
riimi mekaaniline jälgimine on siin maad annud sundimatus trokei-
lises taktis liikuvale dialoogile, mida mängitlevad rokokooliselt nuku-
lised karjalapsed. On ilmne, et see pole tundmata autori esimene 
maakeelne värsikatse, vaid selle eel on mõeldav püsivam harjutus. 
Sellele näib viitavat ka värsipõimiku eessõna: „Oleme ka mõned maa
keelde tõlgitud laulud siia juurde lisanud. Peaksid huviosalised soovi 
avaldama neid rohkem lugeda, siis hoolitseme selle eest, üht hääd 
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kogu neist välja anda". Kas pole eestikeelse "värsikogu kohta küllal
dast huvi tuntud või on mõned muud takistused olnud, igatahes lu
batud luuletuskogu on jäänud ilmumata 

Friedrich Gustav Arvelius. 
(Lhk. 87—101). 

Sündis 5. veebruaril 1753. a. Tallinnas Soomest põlveneva Viru-
Nigula pastori pojana. Algõpetust sai isalt ja koduõpetajalt, lõpetas 
Tallinna toomkooli. Õppis 1771. a. alates neli aastat Leipzigi üli
koolis usuteadust, filosoofiat, uusi ja vanu keeli. Pärast kodumaale 
tulekut oli 14 aastat Põhja-Eestis aadliperekondades koduõpetajaks ja 
ja 1790. a. pääle Tallinna gümnaasiumis ^usuõpetuse ja ladina keele 
professoriks. Suri 13. juulil 1806. 

Koduõpetajana keset kõige karmimat orjust ja kurjemat viletsust 
sattunud noor teoloog ja pedagoog oli tahes tahtmata sunnitud teda 
ümbritsevate talupoegade vaimu- ja ihuhädade päältvaatajaks. Ja 
pedagoogina küsitelles selle viletsuse põhjusi läheb temagi mööda 
pärispõhjusest, mõisaorjusest, tulunduslikust kurnamisest. Ratsiona
listliku ajavaimu lapsena katsub ta hakata kõrvaldama pärispõhjuse 
järeldusi — üldist harimatust ja toorust. Seks kirjutab ta oma eesti
keelsed teosed : 

„Üfö faunid 3utto- ja Õppetuöfe-CRamat. ©obbra poleft, meie 
mcia-Iafte Ijeafd, ja nenbele roomfafä ajatoiitefa foggutub ja ja foffo 
panbub, fed aegfadte oppitoab fuggema." I. osa Tallinnas, 1782, 
XVI +126 lhk. in 12°; II. tr. ib. 1791; II. osa ib. 1787, 158+5 lhk. 
in 12° — sisaldab päämiselt Rochow'i saksakeelse lugemiku Kin
derfreund järele tõlgitud ja ümbertehtud õpetlikke laule ja lugusid, 
kus hulgas mõned näivad olevat algupärased (näit. „3*ef)f)e ßappib" 
ja „£ifIofenne CRofytoaä"). 

„CRamma ^ofepi £äbba- ja 2töbi-CHamat. (Sf)f maggufab ja 
tuffufab juttub ja oppetudfeb, fuiba ma-raf)toad tooib roomfadte eftaba, 
aufal toifil riffafd faba ja idfi ennefele ja mu raf)ton(e monnefuggu-
pufed bäbbad ja toiüetfudfed abbi tef)a" Tallinn, 1790, in 8° — on 
tervishoidlik ja tulunduslik käsiraamat täiskasvanuile. Eeskujuks on 

olnud R. Z. Becker'i „Noth- und Hülfs-Büchlein oder lehrreiche 
Freuden- und Trauer-Geschichte der Einwohner zu Mildheimmille 
VII. tr. ilmus Leipzigis 1789. Algtekst on suuresti lühendatud ja siin
setele oludele kohandatud. Seda raamatut trükiti tuntud saksa teatri-
kirjaniku Kotzebue' algatusel ja Tallinna asjaarmastajate teatri toetu
sel 10 tuhat eksemplari ja levitati hinnata rahva sekka. 
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Saksa keeles on Arvelius avaldanud ühe kahevaatusliku draama 
Elisa (Riias, 1777) ja hulga luuletusi Sembard'i nime all mitme
sugustes kaasaegsetes ajakirjades. Paljudest tema lühemaist kirjutus
test oleks nimetamisväärt Ueber die Kultur der ehstnischen Sprache 
Tallinna gümnaasiumi 1792. a. programmis, kus käsitellakse eesti 
keele arendamise võimalusi. 

Juhatuseks :  R e c k e - N a p i e r s k y  I :  4 9 — 5 0 ;  B e i s e  1: 1 5 ;  G .  v .  H a n 
sen, Geschichtsblätter des revalschen Gouvernements-Gymnasiums, 1881:209— 
211; Hermann, E. kirj. ajal.: 204—216; Kampmann, E. van. ilukirj.: 
15—17; id., Peaj. I3: 217—221 ; Ridala, E. kirj. ajal. k. I2: 155-158: E. Biogr. 
Leks.'.  31—32. 

Friedrich Wilhelm von Willmann. 
(Lhk. 102—105).  

Sündis 2. juunil 1746. a. Suur-Gramsdenis Kuramaal kroonu-
arkitekti pojana. Pärast koduse hariduse saamist õppis Göttingeni 
(1766—1768), hiljemini (1768— 1769) Königsbergi ülikoolis usuteadust, 
kus ta pääle muu ka J. Kanti filosoofia loenguid kuulas. Oli paar 
aastat Liivi- ja Saaremaal koduõpetajaks. Sai a. 1772 Karja kogu
duse abi- ja a. 1775 pärisõpetajaks. Pani pastori ameti maha a. 1805 
teda vallanud usuliste kahkluste ja kolmanda naise surma järel süve
nenud meelenukruse mõjul. Tegi 1806. a. teekonna Lääne-Europasse 
ja elas pärast tagasitulekut Kuresaares. Asus 1810. a. uuesti maale 
Karja kiriku lähedale, kus suri 20. jaanuaril 1819. a. 

Willmann on tüübiline valgustusaja murrangust läbikäinud teo
loog, kes ortodokslikku usukäsitust on tagajärjetult püüdnud ühendada 
ratsionalistliku mõttesuunaga. Sellest tema hingeline kaksindus ja 
usulised kahklused. Ta oli esimesi Liivimaal, kes hukka mõistis pä
risorjuse, kui talupoja harimatuse ja ebausu põhjuse. Ta pooldas 
talupoja inimõigusi ja osasaamist tulunduslikust hääkäigust, ta oli 
veendunud talupoja kõlbliste jõudude arendatavuses. Rahva harimi
seks ja õpetlikuks lugemiseks on ta endagi raamatud kirjutatud. 

„3uttub ja OTtoiötatudfeb fui fa monrteb õppetudfeb maja pibba-
miöfe pärraft" jne. (Tallinn 17821, in 8°; ib. 17872, ib. 18043 ja ib. 
18384) — on suures enamikus tõlge G. F. Stenderi samalaadsest läti
keelsest raamatust „Pasakkas un Stahsti" jne. (Miitavi, 1766). See on 
kogu rahvusvahelisi didaktilise ja moraliseeriva sisuga valme ning 
jutte kui ka esimesi nn. haledaid lugusid eesti kirjanduses. Mõista
tused on pärit Thor Helle grammatikast. Kuna raamatu esimene ja 
teine trükk kaotsi läinud, siis on siin reprodutseeritud valmid võetud 
1787. a. „(geötKFfta CRaFjtoa &alenbrift" kui kõige vanemast autent
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sest allikast. Nende jämetoimsete valmide algmotiivid viitavad läbi 
aegade euroopalise kultuuri ürglätteile ja idamailegi. Nii leidub „Йаб, 
mid ledfefö faanuõ" algkuju Petroniuse „Satyricon'is", „&on" — Ai-
sopuse valmides, ,,£eef6ibja nirig ЗпдеГ — Koraanis ja 1001 öö 
muinasjuttudes. 

Willmanni teine raamat: „(Mamidfe-3uf)F)Qtaja", Tallinn 1793, 
100 lhk. in. 12°; ib. 18042, 96 lhk. in 12° — sisaldab kristliku mo
raaliõpetuse rahvaliku kokkuvõtte. 

Juhatuseks :  R e c k e - N a p i e r s k y l V :  5 2 2 — 5 2 4  ;  В  e  i  s  e  I I :  2 7 6  ;  H e r 
mann, E. kirj. aj. 216—224; Kampmann, E. van. ilukiri. 18—21 ; id., Peaj. 
I3  :225—231 ;W. Anderson, Läti mõjust eesti vanemas ilukirjanduses ajak. E. 
Kirj. XIX (1925): 385—396, 408—413; M. Lepik, Veel kord Fr. W. v. Willmann'i 
„Juttud ja Moistatussed" ajak. E. Kirj. XXII (1928):482—489; Ridala, E. kirj. 
ajal. k. I2:158—162; E. Biogr. Leks.: 585; G. Suits, Paar sammukest kirjandus
ajaloolise rändamise teed ajak.  Olion 1930 nr.  3:13—15. 

Sentimentaalse leinalaulu „OTtirino rõmo ofli CRofi" autoriks on ar
vatud Kaarepere mõisaomanikku von Tiesenhauseni. Selle pärimus-
teate ainsaks allikanireks on lühike umbkaudne märkus Ch. H. J. 
Sehlegeli teoses ,,Reisen in mehrere russische Gouvernements . . 
I, Meiningen 1819. Küsitavaks aga jääb, kas ja milline Tiesenhausen. 

Juba varakult on „OWinno rõmo oli CRofi" kõrval esinenud motiivi-
sugulane „£io taffane ja F)elÕe", ka oma sõnastuskäändudega lähedalt 
sarnane. Nagu nüüd selgub, on Tiiu-teisendi esmakordne trükist ilmu
mine koguni varasem Roosi-nimelisest. Sellekohase tekstitõendi leiame 
Eestimaal koduõpetajaks olnud А. T. Grahli noodiraamatust Lieder 
und Handsachen für das Klavier und den Gesang, Leipzig 1784: 

Muusika saatel ilmunud ja levinud, on Tiiu-laul oma esimese 
viisi saanud nähtavasti A. T. Grahlilt. Sõnade päritolu kohta 
vihjab ta noodiraamat: „Von einer ehstländischen Dame". Sellega 
on Tiesenhauseni autorsuse küsimus muutunud veelgi problemaatili
semaks. 

von Tiesenhausen. 
(Lhk. 106—107).  

£io taffane ja f )el&e 
Orti  armae minnule 
Pea &itf iö pea näertf id 
Cftaertf id jou&id furmale.  

Cftenõa ruttab rõõm f i in i lmad 
Urrifefe õnnega, 
£aenna paiftab pääto meil  felgeft  
jpomme pi ltoe fattega!  

2Igga £io oitfeb jaFfe 
©ure 3ffa roF)f)oa'6!  
3oua aeg ja toi  minõ fenna 
Sud meiõ furm ei  tahuta.  
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Pärisrahva keskele on „£io taffajele ja f)elõele" teed avanud 
„(Sedti-OTta 3*af)toa ^alenöer ef)f £äf)t-3*amat" 1818. aastaks, kus 
see luuletus esineb neljasalmilisena ja päälkirja all „Üfd Saul". To
hib arvata, et see sentimentaalse lüürika meelisnäide eesti keeles on 
ühtlasi algupärane. Kui originaali on „£io taffaft ja reibet" tõlgitud 
saksa ja vene keeldegi. 

Juhatuseks: Ajak.  Der Teutsche Merkur 1788:421; А. Т. Grahl, Lieder 
и .  H a n d s a c h e n  f ü r  d a s  K l a v i e r  u n d  d e n  G e s a n g  1 7 8 4 : 1 2 ;  C h .  H .  J .  S c h l e g e l ,  
Reisen in mehrere russische Gouvernements in den Jahren 178*, 1801,  1807 u.  
1815 :  275—277; Ersch-Gruber,  Allgemeine Encyklopädie LXXVII1 :  267; 
Kampmann, Peaj.  I1:  234; Ridala,  E. kirj .  ajal.  k.  I2:168.  

Peter Heinrich von Frey. 
(Lhk. 107—108).  

Sündis 6. märtsil 1757. a. Tartumaal Erastveie mõisas. Õppis 
1777—1780 Halle ülikoolis usuteadust. Pärast seda kodumaal alguses 
kodukooliõpetajaks. Sai 1785. a. Kuresaare linnakooli rektoriks ja 
säälsamas abikirikuõpetajaks. 1786. a. kutsuti ta Püha (Piha) kogu
duse kirikhärraks, nimetati 1810. a. konsistooriumi assessoriks. Suri 
18. apr. 1833. a. 

P. H. v. Frey tegevus ei piirdu XVIII, sajandi ajaliste raamidega. 
Aga valgustusaja suunas on ta kirikuõpetajana ja literaadina toiminud 
kuni oma pika elu lõpuni. Valgustusvaimu ühendada püüdes usulise 
hardusega tõlkis ta nooremas põlves rahvakeelde mahuka kogu oma 
ametile ja meelsusele vastavaid laule: „Неб 2öaimoliffuÕ £auluö", 
Tallinnas 1793, 360 lhk. in 8°. Selles kogus on 239 laulu, pääalli-
kaks „©ae neue ORigifcfye (Sefangbucf)". Kolm laulu on pärit Tallin
nas 1771. a. trükitud saksakeelsest lauluraamatust. „£rõõdtimidfe-
£aulu" eeskujuks on erandlikult J. H. Vossi „Trockne deines Jam
mers Thränen". 

Hiljemini on ta avaldanud esimese eestikeelse arvutamisraamatu 
„^IrrolMft&amiöfe ef)f 2Krtoamidfe-£:unft", Tartus 1806. Pääle selle 
vaimuliku sisuga raamatu ,,3efudfe ^riötuöfe funõinuõ adjaõ", Tartus 
18101  ja 18352, mitmed jutlused, matuse- ja pidukõned. 

Õli ühes Luce ja Willmanniga Kuresaare eesti kirjandusseltsi 
asutajaid 1817. a. Eesti kirjanduse ja kirjakeele arendamise huviosa
lisena töötas ta juba varemalt kaasa Rosenplänteri ajakirjas „Beiträge". 
Eriti selle ajakirja ktd. I —V sisaldavad mitmeid Frey sulest siginud 
lisandusi, jaolt teoreetilisi arutlusi eesti poeetikast, jaolt näitlikke 
katseid eesti värsirepertuaari laiendamiseks saksa eeskujude varal (rida 
Gellerti ja Witscheli tõlkeid). 
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Juhatuseks:  Recke-Napiersky 1: 602—04, Beise 1:  201 ;  Hermann, 
E .  k irj. ajal. 230—236; Kampmann, E.rvan. ilukirj.\25—29; Kampmann, Peaj. 
I 1 :  246—249; Ridala,  E. kirj.  ajal.  k. I 2 :170—173. 

Anton Heinrich Lücke. 
(Lhk. 109).  

Sündis 1745. a. Saksamaal Hildensheimis, õppis usuteadust Göt-
tingeni ülikoolis. Sai 1769. a. Ambla koguduse õpetajaks, praostiks 
1785 ja konsistooriumi assessoriks 1792. a. Suri 29. märtsil 1799. a. 

Tema ratsionalistliku teoloogia vaimus kirjutatud raamatud, mil
lede algupära küsimus seni lahtine, on järgmised: 

„dppetudfe-'Jtamat, mid nenõe f)eafd, fed 3ummalat püuõtoaõ 
felgiminne tunõa ja õiete teriiõa", Tallinnas 1795, 173 lhk. in 8°; 
ib. 17962, 160 lhk. in 8° — sisaldab ristiusu seletusi ja vaimulikke 
laule; 

„Hud £aulo CRamat" ib. 1796, 370+18+16+120 ihk. in 8°; 
„Uud ^atefidmudfe ORamat" ib. 1797, 159 lhk. in 8°. 
Spontaanseid loomingulisi võimeid omamata, keeleliselt puine ja 

üksluine, jäi Lücke ratsionalistlik meelsuslüürika taha Frey värsitõlgen-
duste oskusest, mis oli veel -küllalt konarline seegi. 

Juhatuseks: R e c k e - N a p i e r s k y  I I I  :134—134 ;  Beise 11:26; Paucker,  
E. Geistl. 211; Kampmann, E. van. ilukirj. 17—18; Ridala, E. kirj. ajal. k. 
I 2  :170; E. Biogr. Leks. :  294—295. 

£aj)fe uinutamtefe Saul ja ^etoftmõe faulõa. 
(Lhk. 110-112).  

XVIII, sajandi didaktiline ja moralistlik tendentskirjandus ei piir
dunud ainult sidumatus kõnes õpetlikkude näpunäidete andmisega 
kiratsevale maarahvale. Omamoodi õpetlikke tendentse teenisid ena
masti ka teorahvale pakutud juhuslikud värsikatsed. Suisutav rahul
olemisele kutsumine läbistab „Žapfe uinutamidfe £aulu" hootult vee
revaid ridu; võrdlemisi vabalt värsijalgu tallava kevadlaulu sihiks on 
tööle kehutamine ja vaesusega hirmutamine. Selle tõttu pole neist 
küsitava algupäraga kalendrisalmikuist otsida poeetilist elamuspinget, 
küll aga peatavad nad tähelpanu meie värsivalla aeglase arengu näi
detena. On jõutud vähemalt lihtlabaseni looduskirjeldused. 

Seni anonüümseina esinenud kalendrisalmikute autorit on õnnes
tunud alles käesoleva teose trükkimise ajal kindlaks teha. Selleks 
osutub Joachim Gottlieb Schwabe. Sünd. 11. nov. 1754 
Kose kirikumõisas; õppinud Narvas ja Tallinna gümnaasiumis ning 
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1 7 7 4  — 1 7 7 8  J e n a  ü l i k o o l i s .  O l i  k i r i k u õ p e t a j a k s  N i s s i s  1 7 8 0 — 1 7 8 3 ,  
Lihulas 1783—1796 ja Kadrinas 1796. a. kuni surmani 21. jaan. 1800. 

Juhatuseks: Paucker, £. Geistl. 99, 186, 274; Kampmann, Peaj. I3: 
224 ; Ridala. E. kirj. ajal. k. I2: 169—170 ; Rosenplänter, Bibliotheca Estho-
nica (käsikiri Õp. E. Seltsis). 

Kulli Jüri kiri. 
(Lhk. 112—113). 

Varasema eestikeelse kirjanäitena on siin reprodutseeritud Kulli 
Jüri kiri Sepa Hansule. Kirja läkitaja kohta leidub teateid O. W. 
Masingu kirjas J. H. Rosenplänterile 22. juun. 1817 (Õpet. E. Seltsi 
arkiivis). Säält selgub, et Kuusalu Koiga valla talupoeg Kulli Jüri 
Harjumaal on olnud kuni 31-se eluaastani kirjaoskamatu. Siis sattunud ta 
kord juhuslikult vennastekoguduse palvetunnile, kust saadud usulise ära
tuse tõukel otsustanud ka lugemise ja kirjutamise ära õppida. Hilje
mini on temast saanud õige laialt tuntud vennastekoguduse organi
saator ja ettelugija. Tema tegevuspiirkonda on kuulunud pääle kodu
kihelkonna, Kuusalu, veel Kadrina, Ambla, Jüri ja Kose. 

Kaks tema kirja on varemini avaldatud Rosenplänteri ajakirjas 
Beiträge XII: 152 -155. Kõik need kirjad, täis vagatsevat hardust ja 
manitsust, on saadetud vendadele usu kinnitamiseks. 

ilfö (šnnemutete £uggu ul)f)e ЗВагда fredtc. 

(Lhk. 114—118). 

Anonüümsena ilmunud vargaloo varasem trükk on pärit 
XVIII, sajandi teiselt poolelt, nagu trükipildi ja vinjettide järele võib 
otsustada (8 lhk. in folio); tr2  ühes „Pulma Lauluga" (vt. Ihk. 141), 
trükkimiskoht ja -aeg samuti teadmata; tr.3  Tallinnas, 1815. — Loo
kese sisuks on omaaegse mõisaelu õige drastiline ja konkreetne kuju
tus kõigi tõeliste pahedega, varguse, joomise ja toore kohtu
mõistmisega. Pea ilma igasuguse luuleväärtuseta on see värsisepitsus 
iseloomulikuks näiteks tolleaegsest värsitasemest. 

Juhatuseks: Ridala, E. kirj. ajal k. I2:148—149. 

Varasemaid rahvaloomingu trükinguid. 
(Lhk. 119—126). 

Hoopis harvad on need lihtrahvaloomingu näited, mis eesti kir
janduse alga j ui trükisõna kaudu leidsid teed haritud üldsuse teadvusse. 
Üksikud grammatikais keelenäidetena äratrükitud vanasõnad ja mõis
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tatused, lisaks teisal kurioosumina avaldatud rahvalaulude kat
kendid — ja see on kõik. Alles valgustusaja tulekuga ja sen-
mentalismi ja romantismi läbimurdmisega kirjandusse võtab maad 
teistsugune asjasse suhtumine. Rahvalooming saab siis loovate kirja
nikkude huvi-esemeks ja siit pääle tuleb lugeda ka eesti rahvaloo
mingu sihiteadlikuma harrastuse algust. Siis avaldab Herder oma 
pööret sünnitava Stimmen der Völker in Liedern (1778), koguteose, 
kus saksakeelses tõlkes leiduvad ka 7 eesti rahvalaulu, mis Põlt
samaa pastor Hupel temale saatnud. 

Juhatuseks: I .  Ü l d i s t .  —  O .  K a l l a s ,  Wiederholungslieder d. estnischen 
Volkspoesie,  1901:58; J.  Aavik,  Valik rahvalaule,  1919: 179—180. 

II.  Piksepalve.  — Sander,  E. kirj. ajal. Il 1  (1901):  52;  Reiman, 
Kivid ja killud I (1907): 9; Kampmann, Peaj. 11: 179 ; J. Ruus ajak. E. Kirj. 
IX (1914): 17 jj.; M. J. Eisen, Eesti mütoloogia I (1920): 181; Valik e. kirjak, 
van. mälest.  1 :  98 — 100. 

III.  Armastuslaul.  — Rosenplänter,  Beiträge X (1818): 60—65; 
Hermann ,  E .  k i r j .  a j a l . ,  1 0 7  j . ;  S a n d e r ,  E .  k i r j .  a j a l .  I 1 :  3 7  j . ;  R e i m a n ,  
Kivid ja killud I (1917): 14 j.; Kampmann, Peaj. I1: 105 ; R i d a 1 a, E. kirj. ajal. 
k. 12:51 j.  

IV.  Laul  orjapõlvest  ja Pulmalaul  2. — Verh. d. Gel. E. Ges. 
XVI: 237—280. 



Sisukord. 
Lhk. 

Sissejuhatus III 

Kirjandusajalooline tagapõhi XI 

T E K S T E .  

XVII. aastasada 1 

Georg Müller 3 
Heinrich Stahl 5 
Reiner Brocmann 7 
Georg Salemann 9 
Johann Sebastian Markard 12 
Martin G i 11 ä u s 15 
Heinrich Göseken 17 
Gustav Johann Laurentius 19 
Adrian Virginius 25 
Johann Hornung 27 
Mathias Lemcken 38 
C a r o l u s  X I .  m a t u s e l a u l  3 9  
P u l m a l a u l  4 4  

XVIII, aastasada 47 

Johann Daniel von Berthold 49 
Carl Schulten 51 
Johann Ö r n 55 
K ä s u  H a n s  5 7  



Lhk. 

P u l m a  L a u l  ( H e l l e r e  H i n r i k e )  6 8  
Eberhard Gutsleff 71 
Anton Thor Helle 75 
H a n s u  j a  M a r d i  j u t t  8 0  
T o m a s  j a  L i s o  8 4  
Friedrich G. Arvelius 87 
Friedrich W. von Willmann 102 
v o n  T i e s e n  h a u s e n  1 0 6  
Peter Heinrich von Frey 107 
Anton Heinrich Lücke 109 
L a p s e  u i n u t a m i s s e  l a u l  1 1 0  
K e w w a d e  l a u l d a  I l l  
K u l l i  J ü r i  k i r i  1 1 2  
Ü k s  E n n e m u i s t e  L u g g u  1 1 4  

Varasemaid rahvaloomingu trükinguid 1 1 9  

Kirjandusajaloolist märkmeid 1 2 7  



5>inõ fr. ЗЛО 


