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Selle Kkirjatüki ainumas otstarbe on see, et

Ernst Petersoni paari ilukirjanduslist toodet ja
monda tema lugejate arwamist nende kohta krü-

tikalise arutamise alla woõttes selgusele jõuda, mis

meie E. Petersoni tõõdest ja tema, kui Kkirjaniku,
püüetest õige peame arwama. Selleks on meil seda
rohkem pöhjust, et tema ja ta tõ&de kohta mit-

mekesiseid arwamisi on awaldatud. E. P. on

teraw elu tähelepanija ja wigade otsija. Kes oma

wigasid ei näãe, ei oska Kka nendest ennast wabas-

tada; pahem lugu on sellega, kes wigasid küũll

näeb, aga moõtleb: natukene waletada, natukene

warastada — saab ilmast läãbi; aga kõijge pahemaks
muutub asi siis, kui musta meelega pũüũtakse wal-

geks tunnistada. —

Raamatukirjutaja.



I.

24ostimehe tänawuse aasta 42. numbrist
leidsime weikese kirjatunnistuse Torma män—-

gukoori asutamisest. See kirjatunnistus löpeb—-
järgmise tähendamise sönaga:

„Ja meie tahame raisakullid eemale trjuda,
kes oma terasnokkadega meie huulte ohwrit
roojastawad ja neid küünlaid püüawad kus—-

tutada, mis meie rahwa elu heledaks ja sü—
dame soojaks teewad.“

Sealt samast leidsime selle tähendamise so—-
nale ka tumeda seletuse. Kirjatunnistus algab
nii: :

„u—ts jututirjutaja püüab näidata, kuida ka-
walus ja koörkus laulukoori asutab, edewus
ja kiimalus noored inimesed kooris laulma
ajab, nad libeda tee päãle toömbab ja wii—-
maks mitmed otse häbielu sisse töukab, nön-

da et wiimaks kohtu uurimine kölwatumale
asutusele otsa teeb.“

„Nähtawasti seisab jutukirjutaja ühe
ajalehe möju all, kes juba aastate eest muu-

sika hariduslikku ja kaswatajat tähtsust hak—-
kas halwaks laitma.“

Siit selgub: huulte ohwer on muusika, mis

Issandale kiituseks tuuakse, küünlad, mis meie

rahwa elu heledaks ja südame soojaks teewad—-
laulu ja mängu koorid, aga raisakullid on: üks
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ajaleht, kes juba aastate eest muusika haridus—-
likku ja kaswatajat tähtsust hakkas halwaks lait-

ma, ja selle paha mdoju all olew jutukirjutaja.
Need kaks raisakulli, ajaleht ja tema moju all

olew jutukirjutaja, püüawad huulte ohwrit —

muusikat roojastada ja küünlaid — laulu ja
mängu koorisid kustutada.

Kes on nüüd need raisakullid ja kus tun—-

nistus nende roojastawast tööst? Nagu näha,
on tähendamise sona seletus puudulik ja tume.
Siisgi antakse meile seal midagi märgata, mis

edasi seletamise juures wötmeks wdib olla.

Kirjatunnistus räägib Torma mängu koo—-

rist ja küünaldest, mis meie rahwa elu hele—-
daks ja südame soojaks teewad, seega Eesti lau—-
lu ja mängu kooridest. Ajaleht ja tema paha md—-

ju all olew jutukirjutaja on siis ka muidugi
meie liha ja weri. Huulte ohwri roojastamine
peab ka alles hilja aja eest juhtunud olema, sest
raisakullide eemale törjumine sündis tänawuses
„Postimehes“ webruari kunu 20. päewal. Ja
toesti ilmus 1900 aasta löpul trükist jutustus
ühest Gesti „heledast küünlast“ ja selle huulte
ohwrist. Jutustuse pealkiri on: „Paised“
juhtumised ja jutustused Gesti elust, XW3
„Issanda kiituseks.“

Lipukiri: „Kuulge Jehowa sona, teie Soodoma peali—
kud; pange meie Jumala käsu öpetust tähele
sina Komorra rahwas ! Mis tarwis on mulle
teie paljud ohwrid! Arge wötke enam
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tühja annet tuua; ei woõi ma sallida nurja—-
tumat tööd, pühade pidamisi ühtlasi, kui
teie ka mitu palwet luete, ei kuule ma

mitte.“

Jutukirjutaja nimi on Ernst Peterson. Nönda
oleme siis ühe raisakulli kinnipüüdnud ja teist
meie ei hakka otsimagi, ehk see peaks küll weel
koledam elukas olema, kui praegu leitud raipe
häwitaja, sest wiimane öeldakse nähtawasti tei—-
se möju all olewat. Wiimane töendus on meile

heaks kinnituseks selle mottele, et meie toesti

dige linnu oleme kätte saanud, sest niisamasu—-
guse üteluse leidsime paari päewa eest ühe tuli

wärske „parema“ kirjanduslise toode arwustuse
osast. Kirjanduslise toode nimi on „Kiired“ I.
Tema nönda nimetatud arwustuse osas muude

seas räägitakse ka Ernst Petersoni „Paisete“
11. andest. Sealt leidsimegi W. R. toenduse
teisendi, mis söna sönalt nönda kölab:

„Laulukooride laitmine ei ole aga sugugi
uudis. Algas ju wiimastel aastatel ütks
Eesti ajaleht isiäralise tuhinaga seda tööd.

Nüüd on hr. Peterson nimetatud ajalehe
mötetel koos laulmas käimisest ja selle
warjukülgedest jutu kirjutanud.

Nii oleme siis tähendamise sönaga selgusele saa—-
nud. Meie jutukirjanik Ernst Peterson on rai—-

sakull, tema jutt „Issanda kiituseks“ —huulte
ohwri — muusika roojastamine, ja selle oode—-

taw järeldus — küünalde kustumine, mis meie

rahwaelu heledaks ja südame soojaks teewad, —
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ehk laulu ja mängukooride löppemine.
See on W. R. arwamine, mis ühes ka

„Postimehe“ oma on, sest et meie seni ajani
selle arwamisele toimetuse poolt parandamist
ehk ümber lükkamist ei ole leidnud. Selle sar--

nase arwamise leidsime ka „Ristirahwa püha—-
päewa lehest.“ W. R. awaldab oma arwa—-

mist kindlal, iseteadwal ja jämedal toonil, wist

sellepärast jämedal toonil, et seda arwamist
eksimataks peab, mida laim ei julge kaht—-
lustama tulla, nagu ta ise seda auumehe A.

Jakobsoni kohta ütleb. Selles on temal ka täie—-

line digus: igale asjale anna oma kohane nimi.

Aga mis siis, kui W. R. Ko. arwamine

mitte toega kokku ei käi? Siis kaotab see jäme
toon E. Petersoni kohta koõik oma soola ja saab
ainult uueks paiseks, mille meie jutukirjanik
digusega jälle üheks jutu aineks woiks wötta.

Tött aga ei awalda W. R. & Ko. arwamine E.

Petersoni jutust siis mitte, kui ta kirjaniku pea
mötetest, mis ta oma „Issanda kiituseks“
sisse tdesti on pdiminud, lahku läheb, ehk kir—-

janiku mötted koguni pea peale pöörab. See

woib kahel pohjusel juhtuda: pahurast südamest,
ehk kogemata. Kogemata juhtunud eksitusel woi—-

wad jällegi pohjuseks olla: lugeja tolp mote

ehk unised silmad jutu lugemise ajal ehk jälle
kirjaniku mötte ahtrus, tema segane keel ja so—-
nade woereti tarwitamine. Meie ei tohi W. R. &

Ko. arwamist esiotsa ei ühegisse toe pöörmise
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liiki lugeda, waid peame seda tema kindlas te

toonis awaldatud arwamiseks. Seda rohkem on

meil nüüd pöhjust arwata, et W. R. arwami—-

ne tema laotaja Postimehe läbi rahwa healeks ja
wiimaks koguni Jumala healeks wodib muuntuda.
Mingit arwamist, aga selles kartuses, et ta mitte

ebaarwamiseks ei saaks, ei tohi meie enesele
ainult usu läbi, ilmaoma mödistuse
proowita, sisse puhuda lasta, sest mis poolest
oleks ta siis parem, kui ebauskt. Et aga W.
R. Ko. oma arwamist meile „Postimehes“
nimelt Sinai mäelt antud seaduse kujul täitmi—-

seks ette on kirjutatud, ilma et ta oleks näidanud,
kuida tema peas sarnane arwamine „Issanda
kiituseks“ lugemise juures on tekkinud ja seadu—-
seks kujunenud, siis on meil asja jutustusest
„Issanda kiituseks“ ja weel paarist teisest E.

Petersoni jutust woetud materjali waral järele
katsuda kas W. R. «& Ko. antud seadus on

toesti koikumata kindel. On wdimalik, et meie

mötteproow, kui ta diget teed käib, ka koguni
uuele otsusele jöuab.

11.

Ernst Peterson on meile juba enne „Jlssan—-
da kiituseks“ ilmnmist jutukirjutajana tuttaw.

Peale „Paisete“ I. milles kaks lühikest jutustust
„ühe härja elulugu“ ja „Marjad silmas“,
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on tema weel kaks pikemat juttu kirjutanud „Ei
iialgi“ ja „Onnetu nnelik.“ Need kaks wii—-

mast on aga enne ilmunud kui Paised. „Ei
iialgi“ on kirjanikn esimine töö ja pea terwelt

koolipingil kirjutatud. ʒ
Eht küll „Issanda kiituseks“ ja „Onnetu

önnelik“ kümmekond aastaid hiljem on kirju—-
tatud, kui „Ei iialgi,“ ei leia meie siisgi nen—-

de kolme wahel pohjusmdottelikult suurt ldohet,
mis kirjaniku aadete ja maitsete häkilisest muu—-

datusest märku wdiks anda. Küll leiame aga
neis töödes ühisust. Kodiki tema jutustusi wdik—-

sime digusega paiseteks nimetada. Ernst Peter—-
son on seltskonna elu warju külgede kirjeldaja.
Isegi „Ei iialgi“ pea aineteks on warjuküljed
wöetud, ehtk see jutust just kohe wälja ei paista,
sest et kerge romantikalik loor jutu pea mdotte

leidmist takistab. „Onnetuonneliku“ iseloomude
kirjeldamise juures kirjanik oma luule joowas—-
tust enam asjata ei raiska, sellepãrast paistab
temast ka paisete laad meile selgemine silma.
„Paisete“ iseäranis aga „Issanda kiituseks“
kirjutaja ei ole küll enam see, mis „Ei iialgi“
sünnitaja, waid, märksa laiema silmaringiga
teraw elu tähelepanija. Seda nooruse, pool lap—-
selikku magushaput ilatsewat tooni, kus jutute—-

gelane ühes taewa ja maaga nutab ja naerab,
looduse pildi noiduslisest ilust otse rabatud saab,
kus järw nagu pölew meri näitab olewat, mil—-

lest tulesambad üles töusewad ja kuni paikeseni
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küüniwad, — kus ta wahel hoöbeda karwaliseks
saab, milles nagu kuld peaga naelad särawad;
kns hommikune waikne tuuleöhk oma armsa käe-

ga ornält jutukangelase sisemise tormi tõttu hö-
gawaid palesid paitab, sealt edasi kargab ja
järwe pinna liikuma paneb, — siis paistab,
nagu peaksiwad wetewaimud pidu, igal ühel peas
puhtast wahust walge kroon; kust ta siis edasi
lipsab, rohtu ja pesaid raputades, millede peal
kaste wahest nagu kuld ja kallid kiwid, wahest
nagu nutja silma wee pisarad särawad; wae—-

watule ütlewad laened troosti, digele südamele
kiitust, roöömsaga nad weeretawad rödmulisi
wiisisid ühes, kuna nad kurjategijat noomiwad

ja taga ajawad, — niisugust südant pööritama
ajawat tooni, mis algajaid kirjanikka wangistab,
mis monel jutukirjanikul wanaduseni armsaks
jääb, millest ka „Ei iialgi“ puhas ei ole—seda
ei leia meie jutus „Issanda kiituseks“ enam.

Kirjanik on ennast suurest wiast wabastanud.
Wiaks peame meie seda tooni sellepärast, et ta

wariseerlik tundmuste töstmine on, ja et teda

sagedasti jutu tegelaste tegude hingeteadlisteks
pohjendamisteks peetakse. Suurte kultuurrahwas—-
te peenema seltskonna kihtide kirjanikkudele wöib
ta weel omane olla, sest kirjanik ühes oma

lugejatega on niisuguses kunstlikult üleskruwitud
tundmuste wörgus kodus ja koolipingil kaswa—-
tatud, nii et neid, just ümberpöördud, katmata

lihtsus woöib pahandada. Aga meile liht surelik—-
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kudele kölbab sarnane weiderdamine ja mdödist—-
mata järel ahwimine niisama wähe, kui höbe
äkkedega äestamine. —

Juba juttudes„üÜhe härja elulugu,“ „Mar—-
jad silmas“ ja „Onnetu önnelik“ ei weiderda

kirjanik enam loodusega: ei lase teda jututege—-
laste pärast ei nutta ega naerda, ei ole hus
woitlemisi, ei näkineidude tantsimist wete pin—-
nal, ei kuke rahutumat liikumist kiriku torni

otsas, mis jutukangelasele kana naha üle ihu ajaks,
ehk teda otse 70. taewasse upitaks, millest kir—-

janikul enesel aimugi ei ole, aga siisgi oma

pühaks kohuseks peab, sellest lugejale pilti maa—-

lida. „Onnetuoönneliku“ iseäranis aga Paisete
kirjutajal ei näe toredate tundmust töstwate köne—-

käändude wälja wäänamiseks sugugi aega olewat,
just nagu kardaks ta, et sell' kombel jutule ku—-

nagi löppu ei tule, sest terwe wiie meele kaudu

wdib kirjaniku hingesse niipalju Looja töövde

ilu tungida, et temaga sedasama woib juhtuda,
mis ühe metsanurga mehega, kes Jurjewi linna

ilust nii rabatud sai, et linna mööda ringilas—-
tes, ra unustas, misparast ta just sditu -t

alustanud, lastele paar suhkru saia ostis ja
koju tagasi pöbras. Midagi ei ole paremat,
kui hea, selge ja rutuline löpp. Seda selgem
on aga loõpp, mida wähem peamte, körwale

kaalduwatest wahe mdotetest ja üleliigsetest tund—-

muste pakitsemistest takistatud saab.
Teadagi, ei ole kirjanikul midagi delda,
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siis jääb tale ainult looduse peale jahti pidada.
On tal aga oma lugejatele midagi kuulutada,
siis nduame meie, lugejad, et ta seda woimali—-

kult aru saadawal kujul, lühidelt, aga möjuwalt
teeks. Aeg on liig üürikene ja kallis, et kirjan—-
duslist pahna siblida — paari terakese pärast —

ja sagedasti ei leia meie oma kirjanduslistest
toodetest sedagi.

III:

Kolme pitemat jutustust: „Ei iialgi“, „Onne—-
tu önnelit“ja „Issanda kiituseks“ seob ühine
pöhjusmöte. See pöhjusmte on: midagi ei wdoi

tundmuste peale rajada; elu, tundmuste

peale rajatud, ei wöi ei iialgi heale löõpu—-
le jöuda. Selle eksituse ohwriks langeb
„Ei iialgi's“ jutu peategelane Kaarel.

Kaarel on hea muusika annetega Sanga
walla peremehe poeg. Kaunis warakult hakkab ta
kodus oma kirikherra esimisel juhatusel wiiuli

wängimist harjutama. Saatus wiis ta wabrikusse,
kus ta osawa muusikamehe juhatusel ennast muu—-

sikas hoolega täiendab ja oma hea muusika anne-

tega tundjates imestust äratab. Siit sdidab ta
oma juhataja, wabriku koori kapellmeistri soowi—-
tusel Pariisi, konserwatoriumisse. Aga juba aasta
pärast leiäme ta kodumaalt — ümber hulkuja kortsi
joodikuna. Häkiline surm teeb ta elule wiimäks otsa.
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Miks nii hale löpp? Kaarel langes oma tund-

muste ohwriks. Tasakaalu mdistuse, kindla meele

ja tundmuste wahel oli tema juba ammugi enne

haledat löppu kaotanud. Wöit oli juba alguseft
tundmuste pool. Juba kodus oli tema elu ta wiiul

ja peretütar Kadri. Tuli weikene elu muudatus;
tuli ühes ka idealide wahetus: Kadri asemele
asus parem, tundmustele südame soojem Agnes.
Weel omandas Kaarel sellel astmel midagi —

wähe elukörkust, tilgakene, mis teda sundis ennast
Kadrist paremaks pidama ja temast möttes lahti
ütlema. Pariisis langes aga selle tilgakesele weel

piiskasi juurde ja nüüd oli juba Agnes tale ma—-

dal, sest konserwatoriumi direktoril oli kodus kaks

nägusat tütart, ja Kaarli süda, millest tundmused
ilma peata peremeest mängisiwad, nöudsiwad wärs—-

ket toitu, kuna Agnes tuhanded werstad sellest
tormitsewast südamest eemal oli. Siisgi woib

wahel parajal ajal tusnud wana mälestus wärs—-

kete tundmuste üle wditn saada ja imet teha,
mis Kaarliga ka sündis. Korraga saab ta Agneselt
kirja, kus see kaebab, et teda sunnitakse wägise
mehele minema, wabriku kirjutajale Stegbergile;
kes teda juba enne, kui Kaarel alles wabrikus

elas, omale püüdis ja wiimaks asja nii kawalas-

te seadis, et Agnese wastutörkumine wanemate

käsu üleastumiseks oleks saanud, mida Agnes teha
ei suutnud. Tuhat nelja söidab Kaarel koju poole,
aga jöuab siis alles wabrikusse kui Agnes ja
Stegberg paari pandud on. Sellest ajast elab



14

Kaarel ainult endistest mälestustest, sest ta mdis—-
tus ei jaksa tale uusi elusihtisid anda ja kindla
meele puudusel ei joua, ei salligi ta selles sihita
elus mingit korda. Noönda jutu sisu.

Kaarel on mees, kelles tundmused mdöistuse
asemel kutsariks on hakanud, ning möistus tal
ainult au pärast pukis istub. See on tema huk—-
atus. On tundmused hinges woöimuft wötnud,
siis peletawad nad sealt wiimase seaduse, peale
selle, mis alalist tundmuste uuendamist nöuab.
Elu draamat suurendab weel see, et tundmused
omas kaswamises, harimises, kiiremaid sammusi
astuwad, kui moistus, nönda et nende wahele
loöhe tektib, kuna nad käsikes peaksiwad käima
ja tasakaalu pidama. Missugust õn ne niisugune
tunde lend Moosese (nönda nimetasiwad lapsed
küla koolmeistrit) silmaringi juures woöib anda,
näeme meie Kaarlist.

Kaarli iseloom on paise. Siin on aga kirja—-
nik oma tähelepanemise ainult paise enese, tema
kaswamise peale pöörnud, kuna ta nendest selts-
konna-elu tingimistest, mis seda paiset aitawad
kaswatada, meile wähem selgema pildi annab.
Kirjanik ei püüagi meites suurt tahtmist äratada
neid wälimisi elutingimisi otsida, mis Kaarelt te—-
ma wiletsale löpule upitasiwad. Kaarli iseloom
on isiklik, aga mitte seltskonna elu wormide paise.
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Jutus „Onnetu önnelik“ on puusepal Hans
Puurmannil peretütar Kata südame külge kasunud
— lihtsalt sellepärast, et ta ilus, nägus neiu on

ja — weri tömbab. Hans tahaks teda omale

kosida, aga peretütar loodab koolmeistri Mättiku

peale. Mättikul on aga oma kindla meelega
mdistlik Zuuli, kelle ta ka kosib. Siis lubab

peretütar peale selle weel paari wötjale minna,
wahete wahel annab Hansule lootust ja wiimaks,
Hansust lori laulude läbi terwe kihelkonna ees

teotatud, lähebgi ikka Hansule mehele, ehk öigem,
isa, kellel sarnane tembutamine kannatuse löpetab,
paneb ta malga abil mehele.

Jällegi kujutab meile kirjanik tundmuste män-

gu, mida harilikult armastuseks nimetakse ja ka

peetakse, tale idealik mantel selga kistakse ja kui

Paali kummardatakse ning teenitakse. Kui jouetu
on aga see tundemäng selleks, et midagi mdist-
likku korda saata, iseäranis weel siis kui suuru—-
se waim tale appi tuleb, nagu see Kata juures
selgesti näha on. Hans jouab küll oma püüd—-
miste tipule, aga selle tõ wili, nagu näha, ei

maitse tale, sest tale ei meeldi, kui tema naene tema
oma lihasid lapsi nagu koeri tale kallale puretab.

Oh küla noormees, kuule —

Ja pane täũhele:

Et neiu armu sina
Ei pũüũaks wägise.
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Kirjanik on siin ilma idealilise katteta näidanud
mis armatsemine ilma armastuseta on. Asjata
waew oleks see, kui meie hakkaks järele uurima,
mis pohjusel see jäetud ja teine wöetud. Siin

walitseb, peale suuruse jumala ninapidi wedamise,
täieline tundemängu anarchia, mis seletusi ja
pohjendamisi ei salli, waid aga uut, wärsket

materjali tarwitab; parem on ikka see, kes neid
armatsemise tundeid rohkem ja paremine öhutada
oskab, ja kelle poole weri tömbab.Kata tund—-
muste wahetamist ehk digem ütelda, ühe ja selle—-
sama tundmuse unendamist pohjendada —ei ole
kirjanik „Onnetu önnelikus“ nähtawasti taht—-
nudgi, sest jutu pea möte: tundemängu ei wdi
elus aluseks wotta —paistab jutust ilma selle
poõhjendamisetagi küllalt selgesti silma.

See paise on otse rahwa oma. Ta ei ole
küll ainult meie rahwa paise, aga ometegi meie
rahwa elust woetud, kus ta dige laialine nähtus
on. Arwamine, et nönda nimetatud muutlik ar—-

mastus meie peretütarde juures liig haruldane
asi on, mille pärast kirjanikul ei oleks tarwis
olnud seda seltskonnale näidatagi, —ei käi toega
kokku. Kellegil ei ole uudis, et suuruse ebajumal
peretütreid saunikule ega sulasemehele ei luba
mehele minna, sest saunik on ikka saunik ja su—-
lane on sulane ja peretütar mingu neile mehele
—see on rohkem kui häbemata!
On nüüd E. Peterson püüdnud sellega meie
peretütreid laimata ja armastust roojastada?
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Mitte sugugi. Kirjanik on meile meie oma tosist,
aga mitte ainult tema enese peaajusse tekkinud

paiset katmata näidanud.

V

Sellesama idee on Ernst Peterson ka omas

wiimases jutustuses „Issanda kiituseks“ alu—-

seks wötnud.

Miina, wana Nikolai soldati tütar, elab omas

kodus waikist elu. Tema hinges walitseb täieline

tasakaal. See tasakaal on küll rohkem isa käest
pärandatud, kui tema oma wdidetud. Isal oli

aga mdoistus üle köige asjade peremees, ja Mii—-
nat armastas wana Mart „kui ema hinge.“ Et

tal ka kindlast meelest, mis inimest elu juhtu—-
miste peremeheks teeb mitte puudu ei olnud,
seda näeme meie sellest, kui ta pärast 18 aas—-

tast kroonu teenistust Georgi ristiga jälle koju
tuli, siis

;

„oliwad tal paari nädala järele endised su—-
gulased, soöbrad läbi waadatud. Selle ajaga
oli ka Mardil tulewane eln plaan selge.
Mösisa käest rentis ta omale wanad täiskaswa—

nud sawiaugud, tegi sinna omale onnikese
peale, wottis warsti naise — ja Mart oli

omaga niisama kaugel, nagu wäga paljud,
kes ei Ungru ega Krimmi soda mitte ei ole
näinud. Ehk taküll wanalt naise oli wöt—-

nud, oli Inmal tema elu pikendanud, ja nüüd
oli temal kaks täiskaswanud tütart, kellest
wanem juba Tallinnas ühel raudtee amet—-

-2
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nikul mehel oli, noorem aga alles kodus kas—

was, emat awitas, kes juba ka wanaks kip—-
pus minema

. (18 lt). ;

Miina mdöistust ei pimesta weel mingi eba—-

tarkus; tema südant ei olnud ka üksgi täitmata
kultuur iha puutunud. Miina süda ei ole küll
just mitte täitsa puutumata; selle on Hannuse
Joosep, pisukese rendikoha perepoeg kiiremine

tuksuma pannud, aga see ei takista Miina elu
normaal käiku, ennem lubab elu tale „südame
soojaks“ muutuda, sest Joosep on mees, kes oma

südame köige tema läbi uurimata sala warandu—-
sega, paraja oheliku otsas oskab pidada. Miina

südame oligi ta rohkem magnsa jutu ajamise ja
ajalehelugemisega, kui palawate pilkudega wditnnd.

Seal tekkib aga kihelkonna kantri juures laulu—-
koor, ja Miinat kutsutakse tema ilusa heale pärast
ka laulma. Wana Mart aga ei usalda oma Mii—-
nat „laia ilma peale.“

„Korra oli ema Miinat mdisa teenima taht—-
nud wiia. Seal wandus aga Mart: Bunbn

u 9 naxo mdisa minna, kas kodus tööd ei

ole; laia ilma peale, siis see weel minu laps!“
— ja habeme sisse pomises ta omas keeles:
3alKa, dcx rakañ raßxKa npanaxer-
3pa!

Miinat ei lubanud Mart enne laulma, kui
kihelkonna kanter Kopf ise Sawiaugul Marti pa—-
lumas käis ja Miina oma hoolde wöttis.

„Siis wisake ikka nooremate peale ka silma—“
tuletas Mart köstrile meelde; köster lubas mui—-
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dugi seda teha. Miina hakkas laulmas käima,
ehk küll Joosep teda palus koju jääda. Aga Joo—-
sepi hoiatuse tösist pöhjust Miina omas lihtsas
meeles ei märganud, kuna tema uhkuse tundmus
tema heale kiituse läbi wähe oli juba elule öhu—-
tatud ja teda kiuste laulma kihutas.

Nüüd algas ka töesti silma wiskamine. Aga
mitte köster ei teinud seda, waid lauljad isekes—-
kis, iseäranis aga Risu körtsimehe poeg Jaan
Miinaga. Miinale oli see esiotsa harjumata asi,
ja ta ei julgenud kuidagi Jaani läikiwatesse sil—-
madesse waadata.

„Ei tea mis siis oleks olewat, kui ma Jaa—
nile ka julgesti otsa waataksin, ja ei löö sil—-
mi mitte maha . . .

Miinale tuli suur
igatsus selle järele. . .

Täna waatan ma

nimelt Jaani otsa, kui ta jälle minu peale
peaks waatama, mdötles ta iseeneses püha—
päewal köstri maja poole minnes.“

Nii mötles Miina ja tegi kah. Tal oli esi-
ots küll häbi, aga ta tundis, et see hea oli.
Mitte üksi silma ei waadanud Miina Jaanile,
waid wöttis Jaani käest juba kingitusi wastu.
Inimene harjub ka hullemate asjadega ära, siis
weel silma wiskamise ja kingituste wastu wötmi—-

sega. Silma wiskamine on aga alles tundemängu
hakatus, aga igal hakatusel on ka ikka löpp.
Löpp tuli ka Jaani ja Miina tundemängule.

Tartus peetakse laulupidu. Köster Kopf oma
kooriga ühes Miina ja Jaaniga, kelle kulul Mii—-

na sodidab, töttasiwad pidust osawotma. Laulupi—-
2*
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du järele hakkab aga Miiña hinge ahastust tund-
ma. Kihelkonnas laguneb jutt laiali: Miina
täinud Jaaniga Wanemuises ja sealt Saksa te-
atris.

. .
Nüüd tuleb löpp löppu järele: löpeb

laulukoor, Jaan kaob Miina silmist, Miina ise
kodust, wana Mart sureb südame walust. Annu-
se Joosep sai aga Miinaga weel korra kokku; see
oli maakonna linna lähedal Betlema körtsi ees.

Parajaste sell' ajal, kui Joosep linna poole sdi—-
tes kortsi ette oli jöudnud, kukkus körtsi uks lahti ja
üks joobnud naesterahwas wisati sealt wälja. Wars—-
ti töugati tale sest samast uksest ka kaks madrust
takka järele. Joosep tundis naesterahwa ära: see
oli Sawiaugu Miina.

Sellega löpeb jutt.

VI

Jällegi kordab wiimases jutus Miinaga see-
sama lugu, mis Kaarliga,Ei iialgis“ ja Kataga.
„Onnetu onnelikus,“ ainult täielikumalt,sel-
gemalt ja kohutawamalt, kui enne. —

Aga jutus „Issanda kiituseks“ ei lepi.
jutu kirjutaja enam üksnes sellega, et naidata,
kuidas Miina, kelle peale waadates wana Mart
pisarsilmil mötles:

„Oh, scau-0 naibJuxks obiia, xuno-

pax, mis xunapar“ — kuidas selle Sawi—-
augu Miina elu tubli tundmuste sauna lähi
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süta soojaks tehakse. Jutu kirjutaja juhib meie

waateid ka nende peale, kes seda sauna aitasi—-
wad kütta. Ees otsas seisab Risu Jaan, kdige
oma meele mustuse, aga wälimise läike ja osa—-

wusega. Jaan kaswatab Miina— Joosepist eru—-

tatud, aga siisgi alles normaal — tundmused
kirgedeks ja kiimaluseks. Et seda korda saata, peab
korralik, hariline moõtte wiis pahupidi saama por-
dud. Seda toimetab Jaan päris plaanilikult.
Jaan näikse, ka koöige oma sisemise mustuse juu—-
res, küllalt nii elutark olewat — koöige wähemalt
praegustes püüdmistes — ja wäga hästi teadwat,
et suuruse waim, rohke iseenesest lugu pidamine
peas loogikalist segadust sünnitab.

Inimesel, kellel mõistus, tahtmine ja tund—-

mused parajat tasakaalu peawad, on mdistus ha—-
rilikult ikka ülemal astmel. See on ka otse tar—-

wilik. Möistus ei püüa üksnes iseenese piirkon—-
nas loogikalikku käiku pidada, waid ta on ka

mitmekesiste tundmuste ja tahtmiste lahutaja, jao—-
taja, nimede andja. Saawad tundmused ja tahtmi—-
ne parajat toitu, siis tötab ka mdistus selle pa—-

rajal möödul antud materjali kallal rutemine ja
isioma wäärtuse tundmine —käib tösise wäärtu—-

sega kokku, ehk wähemalt, ei ole toest kaugel.
See kestab aga ainult seni kaua, kui mdistus

tundmustest antud materjalist jagu saab, neid

korralbada jouab, igale ühele oma koha annab,
ülemad ette otsa seab ja alamad, pohjalikult lä—-

bi soeludes, tagasi litsub ja jouetumaks teeb.
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Tükaldamises, soelumises seisabgi mistuse wdit
tundmuste üle ja parajane tundmuste toit hingele
on ka mdistusele ikka äratuseks ja tegewusele kihu—-
tamiseks.

Wötab aga järsku tekkinud ja rohke tund—-

muste hoog hinges maad, nii et ta moistuse kor—-
raldamise wöimust üle käib, siis asub ta sinna wöe—-

rana, kellele tema parajane koht näitamata ji,
mille töttu ta siis ise omaleelu kontserdi saalis
esimise, politsei istme walib. Seesama lugu woib

ka nörgemate, aga sagedaste kordawate hinge
ihadega sündida.

Tundmuste jöud seisab nende mtte lahutus-
woimust puutumata wärskuses. Mdistus aga ei

salli, et miski tundmata olewus hinges pereme—-
heks hakkaks, peremeheks ilma tema lubata jaheaks
kiitmiseta. Hinges on küll tundeid, mis otse meie
kombeliku elu aluseks on, aga needgi tunded istu—-

wad oma aupinkides just sellepärast, et nad

moistuselt heaks kiitmist on leidnud. Juhtub ka,
et moistus nähtawasti kombluse pinkis asuwatele
tundmustele tükiks ajaks peremehe osa annab

mängida ja mönikord terwe hinge oma waran—-

dusega priitahtlikult neile ohwerdab, nagu iseen—-
nast ära salgawates tegudes, mis kristlikust armas-

tusest juhitud, aga seda lubab tema jällegi selle-
pärast sündida, et selle akti läbi omale weel üle—-
mat astet woita. Tähendab, peremehe osa ei an—-

na mdoistus kunagi käest ära. Siisgi, ülematele

tundmustele on mdistus walmis hingesse rohkem
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maad andma, kui see tal harilikult kohane on, ka

analiseerib ta neid wähem, sest mötte analis,
nagu eespool öeldud, tükaldab tundmusi ja teeb

nad lödwaks.
Siin wdib aga suur eksitus juhtuda ja ni—-

melt sell' ajal, kui mdistus mitmekesiste tund—-

muste korraldamise juures paremaid otsib, et

neid eludiguslisteks tunnistada ja neile hinges
ruumi anda: halb woib siin kergesti hea asemele
toõstetud saada. Wahetakse aga hea halwaga ära, siis
asub hunt lamba nahas ametisse, ja selles hea—-
duse kuues toimetab ta oma häwitawat tööd ku—-

ni löpuni, kui keegi ta seljast wariseri mantlit

enne mitte maha ei kisu.
Sarnane lugu juhtus ka Miinaga. Miina

wahetas Joosepi kölblikud tundmused, mis Joo—-

sep tema wastu omas südames soetas, Risu Jaani
sarnaste, aga kölbmata tundmusega ära. Kuidas

see wöis sündida? Miina sattus Jaani plaanide
ringisse. Jaan aga on läbi ja läbi ilatseja,
siisgi mitte ainult selle söna kodige ala—-

mas möottes. Kdik, mis tema erkusi äritab, neid

löbutsema ajab, on temal lubatud; köik abindud,
mis tale seda erutust aitawad muretseda, — ühe—-
tasa head. Aga erutust ja abinusid tarwitab ta

enese ja teiste juures siisgi korra järele, ette-

waatlikult, et seda kindlamine märgile jöuda.
Sellepärast ei märganudgi ka Miina, et ta Joo—-
sepit Jaaniga wahetades, ilutseja (9Tux)
äsemele ilatseja (scrernx») saab. Joosep, kui
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ka wana Mart on ilutsejad, niisugused, kes lo—-
butsemist oma elusihiks aga ei pea, waid ilu ja
röoömu selles leiawad, mis mdistuselt kombluse
piiris lubatud on. Jaan ei ole küll ka mö ist-
mata ilatseja, sest et ta, nagu öeldud, oma asju
plaanilikult ajab—muidu oleks ka Miina te—-
ma plaanidest aru saanud ja ennast mitte Jaa—-
ni wörku annud. Wahe on aga siin selles, et
Jaan löbu enese pärast löbutseb, uskudes: elu
on ainult loöbutsemine. Seda usku kin—-
nitab ka tema mdistus.

Jaani elusihtisid Miina ei tunnud, sellepã—-
rast ei woöinud ta ka mitte tema tundmuste
wäärtust hinnastada. Küll aga nägi Miina, et
elukawal Jaan tale natukene rohkem andis, kui
otsekohene, tagasihoidlik ja monikord ka weel
pilges Joosep. Joosep ei osanud Miinale silma
waadata, ei kötistanud tema iseenese lugupi—-
damist, Jaan aga ei unustanud seda iialgi te—-
gemast, mis Jaani, kui tema eest hoolitseja,
wäärtust Miina silmas töstis. Ka ei sallinnd loo—-
sep, et Miina laulmasgi käiks, kuna Miinal ene—-

sel selleks suur lust tuli, kui tema healt kiideti ja
laulu taewani ülendati.

„Ja Miina sees tdusis suur kättemaksmise
isu (Joosepi wastu). Seal tuliwad talle Jaa—-
ni soönad meelde: hakake laulu dppima, min—-
ge linna ja teie käsi käib hästi!“ — Ja
Miina silmade ees seisiwad need siidis ja
sametis ning kallides kiwides lauljanad oma

sunrte jaki sunaukudega. „Ei tea mis stis
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Joosep ütleks, kui ma ka nii fuur lauljanna
oleksin ja mul ka nii lahtised rinnad ja selg
on? — arwas Miina — ja ma ütleksin siis
talle armastuses: Joosep!“ Aga seal samas
kolasiwad Jaani soönad ta körwadesse: Kas
nüüdsel ajal poiste puudust on! Teie wdite
weel paremaid saada!“ Ja nagu tahtmata
seisis korraga Miina waimu ees Jaan oma

pisukese ninahabemega; Jaani ilus pale, mille
— peal örn habemehuit juukste juurestkorwade ãã-

es res pisut allapoole wajus, umbes na korwa les—-

— tade otsadeni, tuletas Miinale neid armsaid
S pilkusid meelde ja nagu Eewa duna peale
— waadates ohkas, nönda motles neiu: küll see
— wdiks kena olla, kui Jaani örn habe nönda
— minu pale wastu puutuks, nagu kord tema
— —“

u —

21 pdial“. . ja selle juures hakkas ta wä—

I risema, talle tuli üks isesugune hinge ahas—-
tus peale, mida ta enne iialgi ei olnud tun—-
nud ja salaja hakkas ta „Meie Isa“ palwet
lugema, et oma kurji mötteid eemale aja-
da (2 5

Miina kodus, wana Sawiaugu Mardi silma
all, ei oleks Jaan omast plaanist midagi wdoi—-
nud korda saata; selleks on tal laulukoori tar—-
wis. Sellepärast ongi ta nii usin köstri abili—-

ne lauljate kogumises ja hariduse kiitmises, mis
laulu läbi peab töstetud saama, ja selle nurga
ärkamisest tunnistust andma. Laul, mäng ja köst-
ri waimustus äratab ka töoesti:

„Köster mängis „Messiast.“ Mida rohkem
köster mängis, seda paksemaks läks inimese
kogu selja taga ja köftri ümber oli hinge
öhk päris lämmataw. Miina oli üsna köstri
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selja taga ja pidi kahe käega wastu oreli

pinki suruma, muidu oleks „Messia“ kuul—-

jad ta köstri selga litsunud. Ta tahtis Juu—
li otsa waadata, kus see peaks olema, —

ja nägi teda oma ees oreli nurga wastu

surutult seiswat ja kärneri abi oli ta selja
taga, piaaegu kummarkülle üle Juuli öla ja
waatas köstri „Messiast.“ Miina waatas tei—-

ne poole; seal seisis Kallatua Ella, ja imeks

pannes nägi ta, et kiriku alt kingsepp seda
„Messiasele“ oma rinnaga teise dla wastu

pigistades, lähemale hoidis. Nüüd märkas

ta alles, miks nönda ligi oli wajutatud ja
nönda hoolega Messiast kuulati. Ka enese
seljataga tundis ta, kuidas inimesed tungisi-
wad; ta tundis jelgesti kuidas kellegi jalg
tema oma wastu suruti ja keegi oma käe
tema dla peale pani, nönda et pöial tema

pöske koörwa äärest puudutas. Ta pöbras
ümber, et seda waadata. Selja taga seisis

aga Jaan ja tasa küsis ta: „Kas on ras—

ke ?“ — ja naeratas. „Ei ole,“ wastas

Miina ja naeratas ka. (56 lk.)

Köster lubab küll·Sawiaugn Mardi palwe
peale nooremate peale wahel silmawisata, kes

nähtawasti koik „maasikate“ mojul paaritsema
on hakanud, — aga see jääb ainult lubamiseks
— osalt sellepärast, et ta omas muusikalises
waimustuses lauljate sala ilatsemist ei mär—-

ganud, osalt ka sellepärast, et ta omas salaja—-
mas südames ise ilatseja on ja selles midagi
paha ei näe. See on tema argipäewane usu—-
tunnistus. Pühapäewadel istus ta aga otse sel—-
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lekoha wastu, kust wägewa healega kuulutati:
koik on muutew, kuid armastus jääb igawesti
kestma, sest Mina olen elu ja armastus. Nende so—-
nade köla on köstrile körwu jäänud. Ja et ta
omas korratumas hinges wägewamat tundmust
ei leia, kui meeste-naesterahwa wahel tekki—-

wate tundmuste nooruse idealiseerimist, siis peab
ta seda tösiseks armastuseks, mis ennast
pöörda ei lase, selle peale waatamata, et

mitmetuhande aastane armuluule tagawara armu—-

joowastuse liig üürikeselt kestwa aja üle täis löpma--
ta ja kibedaid nutupisaraid on. See eksitus wiib teda

aga just oma argipäewase usutunnistuse juurde.
Wana Nikolai soldat sunnib teda küll seda usu—-
tunnistust wähe muutma, aga see jääb möjuta,
sest et nad siin kumb-kumbagit ei mdista.

„Rahwa suus oli jutt koori kohta: Laul—
jatel pidada üksteisega rohkem tegemist
olema kui lauludega.“

Mart oli seda kuulnud. Ta läks kord köstri
rallamit waatama. Wana oli laulust wai—-
mustatud, aga ütles: ;

„üsna kena, kui noored inimesed sedasi
laulawad, aga ehk lähewad sassi, nyrawrca?

Poisid hirwitasiwad tasa.
„Eks igaüks pidagu oma kinni!“ naeris mdi—-
sa kärneri poiss ja waatas Juuli otsa.

Mart tegi polastawa naeruse näo.
„See on dige!“ wöttis köster ka soöna, iga—-
üks pidagu oma kinni! Laul ei takista

kedagit; tösine armastus ei lafe
ennast pöörda!
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Ei lase pöörda !“ kordas Mart köstri soönu.
See kes ütleb, et armastus ennast pöörda ei

lase, waletab! Noorte inimeste südamed on

nagu wee ojakesed kewadisel ajal, kui lumi

sulama hakkab. Toömba talle siit ette, —

wana näitas kepiga poranda peale — ja wesi
jookseb siit, sellest kohast; tömba siit — ta

tömbas teisest kohast — ja wesi jookseb siit
niisama hea meelega! Weel on see dige üks ta

puhas kust ta jookseb, ehk missugune tee!“

„Aga miks sa siis sealt tömbad?“ küsis
üks lauljatest tüdrukutest, kellele see nalja tegi.

Wana mdötles. „Kui aga sedasi juhtus“
ütles ta siis.

„Siis on juhtumine süüdlane,“ arwas

mdisa kärner. ;

„Juhtumine?“ küsis Mart, „juhtumisi
on ikka, aga ega need siis inimese pärast
pole tehtud, inimene ise teeb seda juh—-
tuniist.

„See on dige! kinnitas köster waimus—-

tatult. Wana sull on digus. Inimene ei to-

hi mitte tuulelipp olla! Aga sellega teie

ektite; kui teie arwateet armastus

muutew on. Ma arwan, et teie oma abi—-

kaasat ikka endise armastusega armastate!“

„Mis tarwis siis inimesel mdistus on?“

küsis wana tösiselt, pölgawalt — mdö istus

on see, mis mind midagi paha ei

lase mötelda! Borr xaxkb!“

Mart räägib siin ilatsemisest ja kardab di—-

gusega, et see lauljaid woib sassi ajada ja pea—-
legi laulu roojastada, kui mõistus tale parajal
ajal toõket ei tee. Selle asemel aga, et Mardi
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möttest aru saada ja otsustada, kas ilatsemine
on tösine armastus ja kas ta woib lauljaid
sassi ajada, woi ei, kordab köster ainult kantsli
sönu: tösine armastus on muutmata. (Kor. 13)
ja ilatsemist oma argipäewase usutunnistuse
järele salajas tösiseks armastuseks nimetades,
toendas ta selle pöhjal ka Mardile, et laul

kedagit ei takista.
Mardi wastustest leiame meie aga jutu pea

mötte eitawa poolele: midagi ei woi tundmuste
peale rajada — ka jaatawa wastuse, mida meie
„Ei iialgi“ seest asjata otsime ja „Onnetu
önnelikuks“ koolmeistri Mätiku ja Juuli ise
loomudes tumedalt aimame. Wana Mardi suus
kolab ta aga nii: Inimene ise teeb juhtumist..
Mdistus on see, mis mind midagi paha ei la-

se mötelda. Seda kokkuwottes, wöime kirjanikun
ideet järgmise lausega awaldada: ZJuimene ei
wöi oma elu tundmustepeale rajada, waidte-
ma eln walgustaja jakorraldaja on möistus.

VII

Küsime nüüd: andis see asutus puhast l—-
bu ja kasulikku äratust? Ei. Edewus ja kii—-
malus oli see, mis lauljaid köstri kooris laul-
ma ajas, laul ning köstri hariduslised wahe
palukesed need, mis kiimalust ja edewust weel

öhutasiwad. Lauljad soojendasiwad takistamata

oma südameid tunde mänguga; muusika uinutas
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nende mötte analiseerimise woõimu ja pani mee—-

led magusas eba armuöhus höljuma. Ka nende

„juhataja“ möttering kombluse piiris polnud
maikugi laiem. Löbutsemise kohta ei olnud te—-

ma „haritud“ peas mingit kindlat möddupuud:
mis süda igatses, sai tale lubatud, mis kord
südames jöudu wöttis, kiideti tema mdöistuselt
heaks ja kästi köwasti kinnipidada, sest inime—-
ne ei pidawat tuule-lipp olema.

Ja mis juhatust ja eeskuju wdis see kihel—-
konna hariduse kandja oma koorile anda, peale
nende madalate instinktite heaks kiitmise, mis

lauljates „magusate maasikate“ mojul isegi
joõudsasti kosunesiwad: töesti oli asutus kölwatu,
millele tarwis oli löpp teha.

Weel on jutus, „Issanda kiituseks“ midagi
mis meie tähele panemist oma poole toõmbab.

Kui köster Nikolai soldatilt öpetust oli saa—-
nud selles, mis tarwis inimesel möistus on,
siis küsis ta: ẽ

„Aga wana aus Kodar, mis arwate teie

sellest; tulewal aastal on suwel Tartus suur
laulupidu priiuse mälestuseks, kas lubate
oma Miinat ka ühes minna?“

Wana Kodaras jäi mdttesse. Siis küsis
ta järsku: Miks teie siis seal laulate?“

Sinna koguwad paljud kokku, igast Ees-
timaa nurgast ja siis laulame meie Jumala
ia keisri auks,“ wastas köster waimusta-
tult.

„Kas Jumal teid siis kodusei kuule?“

Seda küll mitte, Jumal onigal pool,
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wastas köster, aga seda teeb meie rahwas
oma heast meelest Jumala wastu!“

Kodaras hakkas naerma: Ja teie ei tea

sugugi kas Jumal seda tahab! Teie arwate

ühe asja wälja, lööte rallamit, Jumal kuu—-

laku pealt ja arwaku weel seda omale suu—-
reks auks!“

„Mitte nönda, mitte nönda!“ noomis kös-

ter, kellel häbi oli niisugust juttu kuulda.

„Laulmises ei ole midagi Jumala
wastast asja: Aga pea asi, meie taha—-
me oma keisrit kiita, kes meile priiust
saatis!“ . . . „Siis minge!“ ütles wana

waimustatult.

Wana Kodaras ei taha Miinat laulupidule
lasta; temal peab, nagu see tal wiisiks on, sel—-

ge olema, miks koduse laulust Issandale kül—-
lalt ei saa. Wana ei lase ennast siin juures
Kopfi sophismide läbi nii kergesti eksitada. Kopfi
seletusest hoolimata, jääb Mardile esiotsa ome—-

tegi tumedaks, mis tarwis Tartu taheti laulma
minna: Issanda kiituseks ja keisri auks,
nagu seda koori juhataja töendas, woi oli see
loöbu reis, milleks teda lauljad Risnu Jaani suu
läbi pidasiwad? (63 lk.)

Nagu nüüd selgub, tahetakse lauluga mida—-

gi üleüldist korda saata, sest
„sinna koguwad paljud kokku, igast Eesti—-

maa nurgast“ — kinnitab köster Mardile. Lau—-
lule tömmatakse rahwuslise idee mantel selga;
laulu ja mängu läbi katsutakse seda ideet eden—-
dada. Aga mis selle idee nimi on, mis kisen—-
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damise ja pillipuhumisega tahetakse lbi wiia,
ja mida meie köstri koor ka kuuljatele peab ai—-
tama selgeks teha. Rahwa ärkamine? Mille—-
le ärkamine? Nende sama ihadele, mis Miinat
Betlemma ette töukasiwad? Woi rahwusline ise—-
tundmine? Et siin iga Eestlane aru saaks, et
mitte tema üksi omas kodu urkas rallamit ei

löö, waid et seda ka igas Eestimaa nurgas
tehakse; et ta nende rahwastega hariduses sam—-
mu käib, kes ka sarnaseid rallamisi peawad,
ja neist ees on, kes seda ei tee. Wdi on

meil Jeeriku müürid maha murda? Aga kus
need müürid siis on? Nad peawad meile selges-
ti kätte näidatud olema, sest suur tunde äritus
nöuab ka sellekohast selgeste nähtawat tööd,
muidu woime isioma kaelasid känma hakata,—
otsimiseks ju siin enam aega ei ole. Märgaku
igaüks, mis wägitöödele sarnane muusika wdib

kihutada, millesse meie köstri koori tundmused
on pandud. —

Arwaks aga keegi, et suurel üleüldisel tun—-
de aritusel waja ei oleks tegewuseks saada, waid
et ta ainult küünlaks oleks, mis ta elu hele—-
daks teeb, siis oodetakse kukelt munemist. Tund—-

mustega targutama hakata, neile tegewusele kihu—-
tamise asemele ideesid (mistuse tööd) kaela sidu—-
da on hale mottewassing mis oma soodu jällegi
mötteudu sünnitajaks on.

„Ja Miina ujus ühes, enesele koguni tund-

matas lunle ilmas, kus teda weeti, saadeti,
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tõömmati ja aeti!“ —

ja see oli alles esimese laulupidu päewa tunde
sauna järele. Kolmandama päewa dhtul ujusi-
wad Miinat — Jaani juba niisuguses ondsuse
meres, et koik nende ideed kahte ainumasse so—-
nasse kokku oliwad sulanud:

„Zaan!“
„Riina!“

„Jaan!?“ its
„Miina, Miinakene!!“

„Jaan?!“ —sosistas Miina...
Ja ideede kuulutaja ise wiskab silma sobra juu—-
res klaas ölle peale!—

—

VIII.

Noönda kirjaniku otsus tundmuste ainete mdis—-
tuse omade asemele seadmise ja selle järelduse
kohta.

Kirjaniku mdtete selgituseks teeme weikese
külaskäigu sündinud lugude walda.

1890 aastal olin ma Tertu laulupidul.
Laulupidult sditsin ma tosiselt waimustatult ja
äritatult koju. Waimustus ja ärewus kestis ka
kodus ikka edasi, körwus kölasiwad helid, hinges
sarnane tundmine, nagu ddtsutaksiwad mind

nägemata wäed kätel. Ma ootasin midagi ilmu—-

ma, aga taewas jäi kinni ja mingit ilmutamist
ma ei näinud. Siisgi sundis mind tundmuste

pakitsemine mingit tegena — aga mida —ei

teadnud ma isegi selgesti. Et aga meelte äre—-
-2
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wus ei tahtnud lahkuda, siis kogusin teisa, noo—-

remaid enesed ümber: seadsime küla pillidest terwe

neljapillilise orkestri kokku, wennal oli weikene

kaulukoor, wanadele lauludele dppisime paar
wärsket juurde,oma mötte ahtrusest pitsitasin
paar könetgi weel wälja, ühe Wanemuisest ja
Eesti laulu ilust, teise seltslise elu möjust —

ja saimegi pisukese copia sellest, mis mind Tartus

harilikust toonist wälja töukas; laulud laulsime
waimustatult, mäng meeldis, könede kohta ütles

keegi küla peremeestest (lugu juhtus ühes metsa
nurgas): „waat, mis ikka üks kooliopetust saanud
inimene koöik woib kokku korutada.“ Waewalt
sai aga neist könedest keegi jagu ja pidas neid
tösiseks mötteawalduseks, sest et ma sellkorral
enesele isegi diget aru ei annud, mis otstarbe

koigel sellel tegewusel oli. Aga midagi ikka tar—-
wis teha oli, et sest koormast lahti peaseda,
mis mulle Tartus selga laoti. Ja warsti selle
järele olin ka hingepiinast waba.

Laulupidul, mis neli aastat hiljem Tartus

ärapeeti, ei olnud enam pooltgi seda moju minu
kohta. Wiimasel Tallina laulupidul ma ei kinudgi.
Miks niisugune tagurpidi käik?

Esimise laulupidule sditsin ma suure öhina
ja lootusega. Mis ma nimelt lootsin, ei oska
ma praegugi seletada: Laulupidul pidi ju köoik

selgeks saama. Kodu sditsin ma sealt tundmuste

laenguga, aga juhatust ei antud mulle mitte

kaasa, kuhu ma selle laengu pean sihtima. Ime—-
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telen isegi, et needgi ideekesed, mis mul siis
peas mölkusiwad, ka Miina —Jaani moodi ühesse
ainsasse sönasse kokku ei sulanud. Walgustamata
läksin, walgustamata tulin, mille järele ka wal—-

gustamata labane loõpp tuli.
Teine pidu mojus wähem sellepärast, et tun-

netele juba mtte analis järel käis.
See sama kuri mötte soelumine tikkus kolmanda—-
ma pidule juba ette, sellepärast jäi pidu kogu—-
ni nägemata.

;

Selle sdelumise wili on järgmine: lubatakse
mu tunded soojaks kütta, siis arwan ma luba—-

jale kohuseks mulle päe waselgelt kätte näidata,
kuhu ma selle soojuse lasen, mis minusse muut—-
matalt jääda ei wöi. Kui ta aga tundmusi
andes nende tarwis mitte möötu ega walgus—-
tust kaasa ei lisa, siis on ta petis ja wörukael,
kes näidata püüab, et ta kasulikku seltskondlist
tööd teeb, omaks eluks aga löbutsemist peab ja
ka teisa sellesse ususse awateleb. Töesti, esite
natukese haawal, iseäranis Kopfi kooris, kaasa
lõbutseda, kohtlaselt möeldes: waat löbutsemises
on roõmu ja elu, — siis üleüldised rahwa ral—-

limise kursused läbi teha ja sealt juba selle lipu
all ilmuda: elu on lobutsemine ja rallimine. Na—-

gu näete, weikene, tühine aimete wahetus—ja
mis see paari aime wahetns nüüd mehele teeb,
palju neid eluajal küll ei wahetata?

Siin hoiatame eksituse eest: meie ei pea oma

hingelugu selles juhtumises mitte teeks, mida
3*
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mööda koik teised pidulaulu maitsnud hinged on

käinud ja peawad käima; see on aga ainult

üks proowi reis Sawiaugu Mardi mdötete töttu.
Nii woime siis nüüd ühes Nikolai soldati

ja kirjanikuga öelda: 1) Köster Kopfi koorid

on kölwatumad asutused ja peawad löppema ja
2) on wdoimalik et üksikud koorid köster Kopfi
koorideks muutuwad, siis wib seda ka üleüldiste

laulupidudega sündida.
Kes neile paarile toendusele E. Petersoni

jutust „Issanda kiituseks“ weel lisandust ot-

sib, näeb asjata waewa. Arwab ta aga pärast
„Issanda kiituseks“ lugemist, nagu püüaks
kirjanik oma Kopfi kooriga terwet Eesti muu—-

sikat Kopfi muusikaks tembeldada, siis on ta

unistaja, kes selgel öösel aknast wälja waatab

ja selles pisikeses taewaruumi jaokeses särawaid
tähti koöigeks loöpmata tähekoguks peab, selle—-
järele Looja suurust möödab ja weel nöuab, et
koik tema ignoratio elenchi*) järele lonkama

hakanud mdotetega sammu peawad pidama.
Et meie siin toesti muidu asjata sönu ei

raiska, selleks on meile W. R. sulest kustutamata

kirjatunnistus, milles tema aga otse teist seina
wastu jookseb. Kirjatunnistus kölab järgmiselt:

„Mina ei tunne niisuguseid (köster Kopfi)
koorisid mitte, kus roppu elu edendatakse. Koo—-

ride juhatajate eneste asjaks jääb ka pori, mis

*) Loogikaline eksitus.
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nende pääle on pillutud, maha raputada. Ma

tahan ainult kindlate tunnistuste najal
näidata, et mitte kawalus ja kiimalus meie

koorisid ei ole asutanud, waid diglane ja
auus püüd, osawötjatele ja kuuljatele puhast
loõbu ja kasulikku äratust pakkuda.“

W. R. on omale ülesandeks wötnud näidata,
et Eesti koorid 1) püüete ja 2) moju poolest
kristlikud on olnud ja on. Eesti laulu möju
tunnistab ta üheainsa kentsaka ütelusega selleks;
et aga meie kooride juhatajate püüüdeid digla—-
seks ja auusaks teha, selleks leiab ta waja ole—-

wat kindlaid tunnistufi tuna. Tunnistused:
Aadam Jakobsoni käsikirjalik aruanne Torma

mängukoori asutamisest. Aruandes seisab: „Meie
mängukoori päälkiri on Kristlik“ W. R. lisab
juurde: „tunnistuste kirjutajaks on auumees
Aadam Jakobson, nönda et laim ei julge tema

soönu kahtlustada.“ Tähendab, A. Jatkobsoni
koor oli ka möju poolest kristlik. Teiseti arwa—-

miseks ei ole ka meil põhjusid. Nüüd aga oleme

sunnitud järgmist mottekäiku tegema.
Koorid, kes ühes oma juhatajaga püüetes ja

teos diglased ja ausad, on kristlikud.
Eestis esimine, Torma mängukoor Aadam

Jakobsoni juhatamisel oli püüüetes ja teos diglane
ja ergo*) — meie koorid (kõik) on krist—-
likud.

*) Järgnewalt.
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Tde poolest aga ei jöna W. R. selle mötte

wiguriga kaugemale, kui otsusele, et Torma

mängukoor A. Jakobsoni juhatusel kristlik oli,
sest tunnist used räägiwad ainult A. Jakob—-
soni koorist, pealegi weel mängukoorist, mille
liikmed Jaani Miina moodi sassi ei wöinud minna.
Selle eeskuju järele lisame paar lauset omalt

poolt usukinnitamiseks ja mdistuse woļduks juur-
de: esimene inimene langes patu sisse, sellepã—-
rast oleme ka meie koik patused; esimene risti-

inimene oli ühes ka Jumal, sellepärast ka meie

ristiinimesed oleme köik Jumalad jne.
Töesti öpetlik: muudgu wöta kirikherra käest

ristimise täht ja oledgi kahes olemises.
W. R—l näitab motte ausus usu ja tund-

muste körwal nii wähe tähele panemise wäärt

asi olewat, et ta wiimast ütelust kurja mdistuse
alanduseks nähtawasti toeks tunnistab — kdige
wähemalt iseenese kohta, kui ta ütleb: „mina
ei tunne niisuguseid koorisid mitte, kus roppu
elu edendatakse, sellepärast neid ei ola olemas-

gi. Mis W. R. nüüd dige meilt nduab: tkas

usku, woi mdistust? Siin jääb ka meie mdis—-

tus kinni. Aga W. R— on ometigi nüüd alus
käes: Eesti koorid on tkristlikud. E. Peterson
aga näitab, et köster Kopfi koor Cestis mitte

kristlik ei olnud, — siit jöuab W. R. uule, ja
seekord loogikaliselt üsna digele otsusele: E. Pe—-
terson roojastab laulu ja mängu, löhub koori—-

sid — E. Peterson on raisakull.
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Aga W. R. on siisgi ikka liig wara huulte
ohwri roojastamise juurde ttanud. Halastama—-
ta loogika nöuab, et W. R. weel peale Torma

mängukoori aruande leidmist, ka koõikide Ees-

tis tekkinnd kooride archiwid läbi soriks ja kind—-
late tunnistuste waral näitaks, et iga laulu—-

koor, nimelt ka iga segakoor kristlik on olnud

ja praegu on, ja igal kooriasutajal ja juhata—-
jal diglane ja auus püüüd oli osawotjatele ja.
kuuljatele puhast löbu jakasulikku ratust pakkuda:

Kasuliseks äratuseks ja W. R. waewa

kergituseks lisame siia juurde weel lühikese sod—-
numekese, mis meie „Eesti Postimehest“ leidsi—-
me: X Pärnust.

Walguse seltsil oli 19 now. (1900) kirjan—-
duse öhtu. Köster C. Piiskop pidas könet

„Seltskondlikust elust, ehk ajast, millas kdige
parem abielusse on heita.“ Köne oli koguni
iseäralik. Löppeks küsiti: Kus oleks kdige
parem koht noortele inimestele üks teise tund—-
ma dppimiseks? Kosteti: karskuse seltsimaja
ja laulukoor. „Tulge noored mehed ja
neiud laulukoori setkka lauhma, siin wdite

üksteist tundma döppida ja paari saada.
(Tahtmata tuliwad mul E. Petersoni „Pai—
sed“ II anne meelde)“

X:

Peame ütlema, rasked ja tülitawad kohu—-
sed on W. R. endale unisest peast kaela wot—-

nud, et koõ iki Eesti koorisid kristlikuks tunnistada,
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sellega Kopfide koorid olemataks teha ja raisakul-
lile, kes huulte ohwrit on roojastanud, surma
kuuli saata. Kuni surma kuul aga weel lendab,
on meil aega küllalt järele waadata, missugu—-
sed püüded ja kasud Kopfi koori asutasiwad.

Jutt „Issanda kiituseks“ just Kopfi koori

asutamisega algabgi.
„Wana kirikherra Theer oli juba nörk ja
haiglane, nörk terwisest, haiglane südamest:
lapsed ja rumal kogudus saiwad tema kirs—
tu naelaks“ — lapsed sellega, et nad tema,
kirikherra, ametit ei tahtnud öppida ja ko—-
gudus „Ei wötnud tema healt tähele panna
ega tahtnud wanakese wäimeest, noort jalapa—-
runit Stolbenit omale hinge karjatseks saada...
Kogudus läheb häbemataks, tooreks, ropuks
oma juhatajate wastu! kuidas abi leida.?
Wana köstri (Ani) asemele pean ma ühe
mehe wötma, kes rahwast woötab juhatada;
teed mu wäimehele walmistada“

Nii arutas Theer,
ja kohe muutis plaan teoks, kui Ani omad
silmad kinni pani. Kohe kirjutas wana Theer
Gothard Kopfile alandliku ja kiitwa kirja,
lubas talle suurt palka, rääkis siit nurga
hädast ja kutsus teist missioni tööle ewan—-

geliumi nimel. Kopf kuulis wanakese palwet.
Ja tuli see nüüd uuest kantrist, ehk md—-

nest muust pdöhjusest, aga parun Stolber oli
enne Theeri asemel, kui see elawate kirjast
lahkus. . . Kirikherrade tähele panemist
oli ta (Kopf) selle läbi enese peale tömbanud,
et ta osaw laulukoori juhataja oli ja peale
selle weel tubli oreli mängija. ..
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Kihelkonna ette otsa hariduslisele tegewusele
oli nüüd wärske töö joöud asunud. Milles awal—-

dab ennast see tegewus. Wana andis wäimehele
noõu

„midagi ette wötta, mille läbi koguduse ar—-

mastus rohkem nende poole saaks wdidetud.
Nüid wahendisi leiti ndupidamise järele mitu,
nagu: koguduse seas lugemise tundide pida—-
mine, armsad laste pidud ja wiimaks kogu—-
duse laulukoori asutamine, et koor suurtel
pühadel ja tähtpäewadel Issanda kiituseks
pidi laulma. Wiimase üle räägiti ka köstriga.
See oli wäga ndus.“

Köstril olimad omad isesugused hariduslised
waated. Laulu harjutuste wahel rääkis ta pare—-

matest riiete moedest, suurtest helikunstnikkudest ja
nende kuulsusest ja rikkusest. Ka kihelkonna kant—-

ri enese peas oli oma kindel suuruste tabel. Kui

kirikherra pühapäewal kantslist lauljaid Kopfi juur—-
de kokku kutsus

„mitte ükspäinis oma heal, waid oma ter—

we keha andma Issanda kiituseks“—

nagu seda Miina ka tegi — ja selle juures Kopfi
kantri isandaks nimetas, see on, teda isand
Aniga ühe astme peale seadis, siis ei suutnud ta

seda alandamist kannatada ja nöudis

„et kiriksand mitte enam teda kantslist ei
teotaks ega isandatks ei kutsuks.“

Aga kirikhärra küsis: Kes siis mina ja minu

proua on? Nüüd sai köster aru, et tema mitte

herra, ning tema naene mitte proua ei ole.

Et ta aga Anist tundis harituma olewat, siis
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löi ta oma suuruse tabelisse enese jaoks uue au—-

nime: kihelkonna kanter.

Missugused oliwad siis need püüded, mis

Kopfi koori asutasiwad? Kawalus ja koörkus. Ka—-

walus, et hea koht käest ära ei läheks; koörkus, et
koguduse armastus saaks rohkem enese poole
wdöidetud,“

see tähendab, et kogudus rohkem oma herrat
ja isandat armastaks ning austaks, sest

„ta läheb häbemataks, tooreks, ropuks oma

juhatajate wastu,“ ;
nagu see ka toesti wöölmöldri Hansu könest oma

kirikherraga nähä on.

X

Ernst Peterson mitte ainult ei püüa näi—-

data, waid ka näitab „kuda kawalus ja korkus

laulu koori asutab, edewus ja kiimalus noored

inimesed kooris laulma ajab, nad libeda tee

peale tömbab ja wiimaks mitmed otse häbi elu

sisse töukab, nönda et wiimaks kohtuuurimine köl-

watumale asutusele otsa teeb! Mödistlikuma Aoõp—-
pu meie selle koorile ka ei leiagi.

Pilt, mille E. Peterson omas wiimases
jutus meile elawalt ja üliosawaste silmade ette

seab, on tdesti jälk ja kohutaw. Ja jälgim ja
kohutawam on ta sellepärast, et ta mitte luule
wiirastusei ole, waid tükk meie tösist elu.
Elu nähtuste proow ei lase meid seda kohuta—-
wat pilti sugugi kirjanikn luulesünnituseks pi—-
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dada, sest isegi karskuse seltsi saalist kuulutakse
awalikult, et laulukoorid köige sündsam noore rah—-
wa paaritsemise paik olla. Aga E. Peterson on

näidanud, kui kaugele mönikord niisugune paa—-
ritsemine noori inimesi woib wiia.

Nüüd küsime: kas Ernst Peterson teotab muu—-

sikat? Kui meie jah ütleme, siis tunnistame meie

sellega, et meie möte sassis on, sellepãrast küsi—-
me enne: kas Kopfi segakoor teotab muusikat?
Jah, sest ta edendab balba muusikat ja halwa
muusika lähi halbu tundmusi. Kirjanik on Kopfi
muusfikale niisuguse töetunnistuse annud, seega en-

nast hea, puhta muusika kaitsjate liiki töstnud.
Ka meie arust on ikka sopase muusika tegija muu—-

sika roojastaja, aga mitte see kes näitab, et so—-
past muusikat tehakse. Ehk soowib aga E. Peter—-
son laulu kooride löppemist? Ka ei. On ta puh—-
ta muusika kaitsja, siis ei woi temal midagi nen-

de kooride wastu olla, kes tdesti puhast muu—-

sikat edendawad ja puhtaid häid tundmusi kas—-

watawad.

Tosi on, kirjanik püüab, „neid küünlaid

kustutada, mis meie rahwa elu heledaks taha—-
wad teha.“ Aga waatame, ehk tunneme meie nii-

suguseid küünlaid juba enne. Eeespool nägime,
et nendega laulu ja mängu koorisid tähendakse.
Mis laulukoorid need dige on, mis meie rahwa
elu ka heledaks woiwad teha.“

See, mis meie südameid sovjendab, on tund-

mused. Aga terwe elu walgustaja ja heledets
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tegija on moistus. HGui toõendakse, et laulukoorid
meie rahwa elu küünlad on, siis loodetakse neilt,
et nad rahwa waimuwara rohkesti aitawad kas—-

watada, motteid selgitada, uusi aateid luua ja
wanu selgitada, ühe sönaga rahwa elurada wal—-

gustada ja tema elu heledaks teha. Woiwad aga
laulukoorid seda korda saata?

Laul ja mäng on muusika. Muusika on üks

osa kunstist. Kunsti otstarbe on see, et seltskonna
kombelisi aateid moistuse piirkonnast tundmuste
walda wiia, häid, kauneid, walgustatud tundmu—-

si laulus, pildis, luulesalmis jne. awaldada, ehk
nagu weel üleüldisemalt toendakse: kunst on ilu—-

duse awaldamine. Laulu, pildi ja teiste kunsti
tööde sisse pandud tunded, paremad ehk pahemad,
nagu neid kunstnik sinna on mahutanud, ärata—-
wad waataja ehk kuulja südames köige pealt ka

niisamasuguseid tundeid. Kunst on seega tegewus,
mis tundmusi äratab. Seda peame ka muusika,
kui kunsti osa kohta ütlema. Tundmused, mis

komponist laulusse on pdiminud, sütitawad koige
esmalt lauljate südameid, sealt kantakse nad ka
kuuljate hingesse. Teiste kunsti osade, nagu ilu—-

kirjanduse, mäalimise, ehituskunsti j. m. seast on

muusika oma möju poolest koige rohkemal mödul

tundmusi sütitaw, aga ka köige tumedam ja aate-

waesem. Mida ülem tundmus, seda kindlamine
on ta mdistusega ühte kasunnd; kuhu aga mdis-

tuse walgus ei ulata, seal woib ka halba tekkida,
mis hea kosunemise järele jöndu wötab. Esialgu—
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ne, tekkiw tundmus on aga täitsa pime, muidu

ei oleks ta mitte tundmus, sellepärast ei woi sar—-
nane tundmus kellegile walgustust anda. Niisa—-
ma ka körgemal astmel ei anna tundmus meie

elule heledust, waid walgustajaks on itka mistus,
kes tundmustega ühendusesse astub. Mitte tund—-

mused ei tee wahet, mis hea, mis halb, waid

wahetegijaks on möistus. Hea ja halb on ai—-

med, möoistuse piirkonnast. Tunded woiwad küll

head ehk halwad olla, aga kunagi mitte mdöistli-
kud ehk mdistmatad.

Et muusika nimelt tundmusi ärataw tegewus
on, siis ei woi laulu ja mängukoorid, kui muu—-

sika awaldajad, mitte küünlad olla, mis meie

rahwa elu heledaks teewad.

Topitakse aga siisgi muusikale peale süda—-
me sojendamise ameti ka weel mdoistuse t kae-

la teha, siis tuletab see meile tuttawat Kopfi
koori meelde; needsamad wanad märgid: koori

küünlaks tegemine, tundmnstele tegube asemele
ideede kaela sidumine j. n. e. Köster Kopf kus—-

tutab aga oma heleda küünla juba ammugi enne

kohtu-uurimist ise ära. Selleks sunnib teda wa—-

na Sawiaugu Mart. Mardile kuulutab köster

Kopf, et küünlad poöleda Issanda kiituseks
rahwa heast meelest, siis annab ta warsti järele,
ja pea asjaks jäb oma keisrit kiita, aga wiimaks

lepib ta sellega, et koorid olla muidu moe asjad:
„Niisuguseid laulupidusid peawad kdik rah—-
wad ja meie ei tohi mitte maha jääda.“
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Wana Mart aga pajatab:
21 „Siin ei saa minu wana pea enam aru kät—-

te ja ma arwan, et Issand siin wähem saab,
kui inimesed ise. Ma näen, siin on teil mi-
dagi muud hinge taga, kni Issand ja Kei—-
erte—

Aga mis muud, kui et
„koguduse armastus rohkem nen de poole
saaks wditetud“

7

wastame meie kirikherra Theeri sönadega, mis ta
enne Kopfi koori asutamist ütles.

Löppeks tuletame weel meelde, et Mart di—-
gelt kohalt oma tütart ndudmas käis, aga selle
noõudmisega oma herrat ja isandat oma surma
eel weel muidu asjata waewas. Oleks Mart mit-
te nii kohe peale esimist nöudmist südame wa—-

lusse ära surnud, siis oleks ta ehk ka weel Tar—-
tusse läinud järele pärima, mis kole töbi tema
„raßxa“on ära neelanud.

Kdike kokku woöttes peame tunnistama et W.
R. Ko. arwamine Ernst Petersoni jutust
„Issanda kiituseks“ sugugi koöikumata seadus
ei ole, sest et ta wölsil alusel ja räpakalt kokku
seatud on japealegi meie usu peale lootma on jää-
nud. Ka möonesuguste nimede andmise oleks ta
hiljema aja peale woinud jätta, sest meie kaht-
leme, et eluwarjukülgede kirjeldaja ja raisakull
ühe ja sellesama asja nimeks wdiks olla. W. R.
ühes „Ristirahwa pühapäewa lehega“ paneks
seda töesti imeks, kui meie kirikherrasid raisakul—-
lideks hakkaksime kutsuma, sell pöhjusel, et nad
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kantslist pattu ja pörgut weel hoopis wägewamate
soönadega ja könekäänakutega oma kogudustele ette

kujutawad. Aga mis öeldud, see öeldud. Möis—-

tus on siin nähtawasti südame moöju all olnud,
mis Sawiaugu Mardi silmaringist waadates asja
selgitamise juures suur wiga on. Kas Ernst Pe—-
terson on töesti raisakull, woi ei, jätame igaühe
enese otsustada, kuid lisame juurde, et ta mitte

woerasse pasunasse ei puhuks, waid ise läbi kat—-

uks, kas see nimi tale kölbuline on.

Meie peame aga tunnistama, et kirjanik
Ernst Peterson pea jagu teistest meie jutu kir—-

janikudest pikemaks on sirgunud ja loodame, et

ta tulewased waimu—-lapsed niisama tunde wärs—-

kust ja motte terawust awaldaksiwad, — aga
mitte Miina moodi ilatsema ei hakkaks.

A. Riis.

Pöltsamaal 14 apr. 1901.

— ——
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