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Wiron maasta.

lentiest, lukijani, maamme eteläisissä menkan»
pungeissa (esimerkiksi Turussa tahi Helsingissä) joskus
nähnyt oudonmuotoisia miehiä, harmaissa tahi ruskeissa
sarkanutuissa, polwihousmssa, pitkissä sukissa ja nilkan
yli pauloilla kiinnitetyt wuodanpalat jaloissa. Heidän
muodossaan hawaitset jotakin Suomalaisille omituista,
ja kun kuulet heidän huonoissa wenheissään kauppaa
tekemän, tahi muuta jaarittelewan, muistuttaa kielensä
sinulle suurella yhtäläisyydellään omaa kieltäs, waikta
kuitenkin sitä tuskin ymmärrät, wilkkaammin puhutta-essa. Mitä kansaa nuo owat? He owat Virolaisia,
heimolaisiamme toiselta puolen Itämerta ja Suomen-
lahtea. Jos sinulla on halu seurata minua pienelle
hupimatkalle, niin lähtekäämme esim. Helsingistä hoy-
rylaiwassa, joka wiidessä tunnissa kyntää Suomenlah-
den aallot poikki, ja nyt olemme Tallinnassa tahi Mii»
welissä, Wiron pääkaupungissa. Maa, johonka olem-
me tulleet, on lakena ja metsiitöintä sekä jotensakin
hedelmällistä. Sen rajoina owat: pohjaisessa Suomen»
lahti, lännessä Itämeri, idässä Narowan wirta ja In»
lerinmaa sekä etelässä Liiwinmaa. Awaruutensa suh»
teen maa ei ole suurempi kuin yhdeksäs osa Suomea,
siis melkeen Waasan tahi Viipurin läänin kokoinen;
mutta Wiron kansan luku nousee kahdeksaansataan tu»
hauteen, niinmuodoin noin kolmesataa tuhatta henkeä
enempi määrä, kuin molempain äsken mainittuiden lää-
nien wäestöt yhteen laskettuina.

Virolaiset owat, niinkuin jo on mainittu, sukua
Suomalaisille, joista he muinaisaikoina erkaniwat.
Tutkinnoilla on saatu jotensakin wissit tiedot siitä, että
suomalaisten kansain esi-isiit ennenmuistoisina aikoina
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asuiwat kaukana meistä itäänpäin, toisella puolen Venä-
jää, Aasian maanosan kesäpaikoilla. Sieltä sitte aika
ajoin waelsi useampia isoja heimoja länteenpäin, niin-
kuin Ugrilaiset, Permiläiset, Bulgarit ja Länsisuoma-
laiset kansat*). Jonkun ajan eliwät nyt nämä wii-
memainitut Suomalaiset Pohjois Wenäjän aukeilla,
mutta noin kuudennella tahi seitsemännellä wuosisadalla
jälkeen Wllpahtajan syntymän siirtyiwät he, muiden

kansain päälle tunkiessa, yhä enemmän länteen ja hajo-
siwat kolmeen lahkoon: Lappalaiset, läämit ja Karja-
laiset. Ensinnä näistä asettuiwat Lappalaiset Suo-
meen. läämit taas, kun tuliwat Suomenlahden pe-
rimmäiselle kulmalle, hlljosiwat kahtia. Mi osa heitä,
näet, meni pohjaispuolelle tätä lahtea ja tuliwat siis
nykyiseen Suomeen, mistä wähitellen karkoittiwat Lap-
palaiset heistä nimensä saaneesen Lapin maahan. Nämä
läämit, jotka nyt Lappalaisten siaan asettuiwat Suo-
meen, owllt Hämäläiset. Toinen osa läamejci kääntyi
Suomenlahden eteläpuolelle ja ottiwat asuinsiansa Itä-
meren rantamaihin, Wiron- ja Liiwinmaahan. Heistä
saiwat nykyiset Virolaiset alkunsa. Karjalaiset taas
osaksi tuliwat itä Suomeen, osaksi jäiwät puhjais ja
länsi Wenäjäan, missä heitä wieläkin asuu Arkankelin
ja Aunuksen lääneissä. Näitä Wenäjän Karjalaisia
owat esim. nuo niinkutsutut „Reppuryssät".

Wirolaisten muinaisuudesta on meillä aiwan wa-
jawaisia ja hämäriä tietoja. Melkeen ainoat ilmoituk-
set heidän ensi-ajoistansll saamme Wenäjän wanhoista
aikakirjoista, joissa heidän kerrotaan yhtä päätä sotia
käyneen Karjalaisia ja Wenäläisiä wastaan sekä muu-
toin, wälistäpä liitossa Karjalaistenkin kanssa, meri-
rosworetkillä ahdistaneen Ruotsia ja etelä Suomea.
Sentähden yksi Roomin paawi meidän aikoihin asti
säilyneessä kirjoituksessa walittaa Wirolaisten, Karja-
laisten ynnä muiden harjoittawan hirmuisuuksta Ruot-
sin Valtakunnan kristityttä wastaan siihen määrään,
että olisi kristinuskon sortumista peljättäwä näissä

') Kielitutkijat sanowat Turkkilaistenkin olewan kaukaista
sukua suomalaisille kansoille.
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maissa, ell'ei oikean opin tunnustajat miehuullisesti
wastustaisi näitä julmia pakanoita. Tämän paawin
kehoituksista ruwettiinkin kolmannellatoista »vuosisadalla
jälkeen Kristuksen syntymän Kalpaweljesten ritarikun-
nan setä Danskan kuninkaiden toimesta kristinus-
koa Wirossa ja lähimmäisissä maissa saarnaamaan ja,
niinkuin siihen aikaan oli tapana, pyydettiin Vapahta-
jamme sowintooppia täälläkin leivittää miekan woimalla.
Tämä onnistui kuitenkin alussa warsin huonosti, sillä
Virolaiset näyttämät isänmaatansa ja wanhaa paka-
nallista uskoansa puolustaessaan olleen wielä urhoolli-
sempia ja voimallisempia, kuin suomalaiset esiisämme
Ruotsalaisten tänne tullessa. Ei olekaan ihmeteltävää,
että Virolaiset kauemmin woiwat wastustaa wieraita
walloittajoita, loska heillä oli apuua paljo liittolaisia,
niinkuin Karjalaisia, Venäläisiä, Lettiläisiä y. m., jota
wllstaan meidän Suomalaiset woiwat tehdä, waan heik-
koa vastarintaa Ruotsalaisille, kun oliwat wähälukui-
set, ja muutoinkin keskinäinen eripuraisuus Karjalaisten
ja Hämäläisten wälillä esti ankaraa, yksimielistä puo-
lustusta ulkonaista wihoillista wastaan. Virolaiset
sitä wastoin sotiwat ankarasti ja onnellisesti tvihoilli-
sillnsa wastaan kauan aikaa. Luulipa Danskalaisetkin
heidän jo täydellisesti kukistaneensa ja heidän maansa
Valloittaneensa, mutta mitä wielä! Parempi onni oli
»viimein Saksan ritarikunnalla, joka wihdoin löi maan
allensa, kristinopin lewittämisen warjossa.

Mutta ei Virolaisten wapauden ja itsenäisyyden
henki »vieläkään ollut rauennut. Vähän yli 50 »vuotta
ritarien »valtaa kärsittyänsä, nostiwat Virolaiset ison
kapinan ja pyysilvät apua Viipurin kaupungilta ja
Turun piispalta, joille palkinnoksi lupasiwat pääkau-
punkinsa Tallinnan. Mutta ennenkuin Viipurilaiset
laivoillaan kerkesilvät Virolaisille apuun, oli kapina
ritarien »valppauden kautta jo täydellisesti kukistettu,
ja ritarien »valta tuli paljo suuremmaksi, kuin ennen
oli ollutkaan. He oliwat niinmuodoin nyt maan her-
rat, mutta rauhattomuutta heillä oli alinomaa. Mil-
loin täytyi heidän sotia Venäläisiä wastaan, milloin
taistella Puolalaisten ja Ruotsalaisten kanssa. Erin-
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omllttain ahdistiwat Venäläiset heitä alinomaa, ja 15:nen
sataluwun lopulla oli ritarien walta liki perikatoansa.
Nyt ei auttanut muu neuwo, kuin mainensa päiwinensä
Ruotsille antauminen ja tämän waltakunnan suojassa
turwaa etsiminen. Ruotsin sen aikuinen kuningas suos-
tuikin ritarikunnan pyyntöön, jolla tawalla Wironmaa
siis tuli Ruotsin valtikan alle kuulumaan. Mutta
eipä Ruotsalaisillakaan ollut rauhallisia päiwiä mallal-
lansa Wironmaalla. Venäläiset yhä pitkittävät ryn-
tllyksiänsll, ja yhtäläinen wallanhimo saatti naapuri-
kansat, Puolalaiset ja Danskalaisetkin kerta toisen pe-
rästä Ruotsin kanssa sotimaan Wironmaan omistuk-
sesta. Noin sata wiisikymmentä wuotta tuliwat Ruot-
salaiset kuitenkin toimeen waltaansa puolustaessaan,
mutta äläpäs wielä! Venäjän suuri keisari Pietari
ensimmäinen, joka ymmärsi kuinka tarpeellisia Suomi,
Viro ja muut Itämeren Venäjää läheiset rantamaat
olisiwat Venäjän merikululle ja kaupanteolle sekä meri-
sotllwoimalle, nosti, Puolalaisten ja Danskalaisten
kanssa liitossa, suuren sodan Ruotsia ja sen nuorta
kuningasta Kaarlo 12:ta wastaan. Tämä sota, jossa
erittäin isänmaamme kärsi surkeasti ja melkeen muut-
tui Viljelemättömäksi erämaaksi, kesti kaksikymmentä
wuotta ja päätettiin wihdoin rauhalla, joka tehtiin
Uudessakaupungissa w. 1721. 'Ruotsin täytyi antaa
Venäjälle Inkerin-, Liiwin-, Kuurin- ja Vironmaat
ynnä Suomessa Viipurin läänin. Tästä rauhasta
asti on Wironmaa pysywäisesti kuulunut Venäjän kei-
sarikuntaan.

Saksan ritarit, ensin walloittaessansa Wironmaan,
jättiwät sen asujamille wapauden hengen ja ruumiin
puolesta. Heidän täytyi waan ritareille maksaa kol-
manneksen wuotisista tuloistansa verona sitä wastaan,
että ritarit auttiwat heitä Venäläisten ryntäyksistä.
Mutta sen suuren kapinan perästä, jossa mainitsimme
Virolaisten tappiolle tulleen, löiwät ritarit heidät ko-
vimpaan orjuuteen. Sadettaisin rakennuttiwat linnoja
j» howia näillä orjaraukoillansa, ruoskimat, möivät ja
tappoivat heitä oman mieliwaltansa mukaan ja polki-
vat kaikenlaisen julmuuden ja jumalattomuuden hur-
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jassa wimmassll heidän jaloimpia tuntojansa, niin että
lvihooin saattiwat tämän onnettoman kansan omissakin
silmissänsä luontokappaleen wertaisetsi. Tällä julmalla
menetyksellään kartuttiwat he luonnollisestikin itsellensä
Virolaisten sammumatointa wihaa ja ylönkatsetta, niin
että Wirolainen wielä tänäpänä pitää Saksalaisen ni-
men halwetsimisen sanana ja pahinna haukuntanimenä.
Kuinka onnellisia sitä mastoin me Suomalaiset olem-
me, joille Ruotsalaiset toiwat kristinuskon ja siwistyk-sen kalliit edut ja tekiwät meitä osallisiksi lakiinsa, oi»
keuksiinsa ja wavauksiinsa, kohdellen meitä weljinänsä

sanalla sanoen, antaen meille saman ihmisarwon,
minkä itsillensäkin waateiwat! Mutta aiwan toisin oli,
niinkuin mainittiin, Wirolaisparkain laita. Wiha
sortajoitansll wastaan kiehui sentähden heissä alinomaa,
ja yhdistettynä wapauden henkeen, jota ei wielä ollut
»voitu saada tukahutetuksi, saatti se matkaan monta
tuskallista yritystä kurjan ja sorretun tilan poistami-
seksi. Tämmöinen yritys oli esim. tuo suuri kapina
noin kahdeksankymmentä wuotta sitte, joka kuitenkin
sotawoimalla masennettiin. Jo monta kertaa ennen
oliwat koetukset tässä suhteessa olleet turhia, samoin
luin nytkin. Mutta tämä ei woinut estää heitä wielä
leuan, tämän wuosisadan alussa, tekemästä Viimeistä
metelinyritystä; onnettomasti käwi nyt, niinkuin edel-
lisissäkin kapinoissa, eikä heidän tilansa suinkaan pa-
rantunut. Päin wastoin tuli se loivemmaksi ja ras-
kaammaksi joka kerta kun herrat taas oliwat heidät
Voittaneet ja rauhattomuuden kukistaneet. Kaikki toi-
wo tilansa paranemisesta oli nyt jo Virolaisilta mel-
teen kadonnut. Mutta korkeudessa asuu Herra, joka
ei salli kansain, enemmin kuin erityisten ihmistenkään,
loppumatta tulla poljetuksi ja sortamisella maan päältä
kadotetuksi, jos kansa itse ei ole syypää tilaansa ja jos
se, tähän wahwlllln warjelijlllln turwaten, myös itse
taistelee wapautensa ja kalliimpain oikeuksiensa edestä.
Koetuksen aika loppui, ja keisari Aleksanteri ensimmäi-
nen särki Wirolaiskurjain orjuuden kahleet w. 1814.
Nyt slliwat he tosin wapautensa takaisin, niin ett'ei
saksalaisilla herroilla enää ollut oikeutta heitä myydä
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ja ostaa niinkuin järjettömiä luontokappaleita, tahi ha-
kata kuoliaaksi eli lähettää Siperiaan milloin mieli teki.'
Lyhyesti sanoen, herrat eiwät enää saaneet omistaa
talonpoikia niinkuin muita kaluja ja omaisuutta: Viro-
laisille annettiin hengen ja ruumiin wapaus, niin että
jos tahtoiwat, saiwat muuttaa yhdeltä herralta toiselle,
mutta maata eiwät wielä saaneet omaksensa, waan pää-
siwät ainoastaan lampuoteiksi tahi ikäänkuin torppa-
reiksi herrain tiluksille. Heidän ja herrain keskinäiset
kohdat säädettiin erinäisellä keisarin asetuksella niin,
että »välikirjoja eli kontrahteja piti tehtämän, joissa
molempain oikeudet ja welwollisuudet määrättiin. To-
sin tuli Virolaisten tila nyt entistä paljo paremmaksi,
mutta ett'ei se Vieläkään ollut aiwan hääwiä nähdään
seuraawaisesta.

Zlsken mainitun asetuksen mukaan oli puolen mant-
taalin talosta herran kartanoon wuosittain makscttawa
tynnyri rukiita, tynnyri ohria, sama werta kauroja,
yksi lammas, yksi hanhi, kaksi kanaa ja neljäkymmentä
munaa, kaksi uutta säkkiä ja neljä sylcnpituista köyttä,
joita käytettiin lehmänkytkyinä. Sitte piti tehtämän

kartanossa kuusi päiwätyötä wiikossa kautta koko wuo-
den, lampuodin omalla hewosella ja omilla työkaluilla,
sillä kartanossa ei ollut wiihintäkään työkapinetta. Huh-
tikuun ensimmäisestä päiwästä Mikkeliin asti piti mai-
nitun suuruisen talon puolesta oleman herran talossa

mäw MM
kosfM ja""
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kuMiHMftMMMtziMsK WoWNle«aO°°MW- ''
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kaiken päälliseksi oli kirkkoherralle maksettawa karpio
rukiita, karpio ohria ja sama wcrta kauroja, yksi kuor-
ma poltinpuita, kolme leiwiskää heiniä, kolme leiwis-
kää olkia, naula pellawia ja yksi kana. Näin suuret
werot oliwat nyt puolen manttaalin talolla ja muilla
yhtäläisesti sen suhteen. Samaan kartanoon kuului,
näet, usein sataki manttaalia, wähimpäänkin wiistkol'
matta.
jo oliwat hhwin rasittawaisill, niin julkeni moni herra
wielä niitä wuosittain koroiltaa, niin että Virolaisten
tila yhä oli sangen surkeaa, siksi että w. 1862 heidät
tästä kurjuudesta päästi nykyinen jalomielinen suuri-
ruhtinaamme, keisari Aleksanteri toinen, joka muutoin-
kin samaan aikaan teki muistonsa ijäti siunattciwaksi,
koska hän Wenäjällä häwitti peris-orjuuden ja sillä
tawalla wapautti 23 miljonaa ihmisiä. Nyt mää-
rättiin »virolaisten talonpoikain ja herrain wäli niin,
että herrain piti antaa talonpojille maatiloja muotista
arentill »vastaan, niin että puolen manttaÄin arenti-
mies nyt maksaa kartanoon sata ruplaa »vuodessa, sen
siaan, ,että werot ennen, jos kaikki laskemme yhteen,
uousiwat wähintiiänki kahteen sataan ruplaan. Nämä
sata ruplaa suoritetaan joko puhtaassa rahassa, tahi
jywissä, wuoden »verohinnan jälkeen.

MUWM
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kielellä, saman, useasti mainitun asetuksen määräyk-
sestä. Tässä suhteessa Virolaiset siis owat olleet mei-
dän edellämme wiisilymmentä wuotta, sillä wasta nyky'
aikoinapa on täällä rumettu oikeuksien pöytätirjoja.maan
omalla kielellä tekemään.

Korkeampia tuomaria Wiross» on yksi lai mirla-
miehiä, jotta samalla wastaawat meidän kruununmou-
teja ja kulin hallitsemat yhtä piirikuntaa, joita maassa
on 9 luwultaan. Nämä piirikunnan-tuomarit kuulumat
taas Wiron maaherran alle, joka asuu Tallinnassa,
ja tätä wiran suhteen ylempänä on Itämeren maa-
kuntain kenralikuwernöri, joka on keisarin sinisenä jaasuu Riiassa, Liiminmaalla.

Kirkollisessa suhteessa taas on jota pitäjällä kirkko-
herransa, jonl» myös tulee tehdä papillisia toimituksia
kappelissa, mutta harmaan pitäjään sellaisia kuuluu,
sillä enimmästä päästä omat seurakunnat pitäjiä, jo-
kainen itseksensä. Pitäjäin luku on 42, j» niitä kuu-
luu aina useampi yhteen promastlkuntaan, joiden määrä
taas nousee kuuteen. Papiston päänä on piispan kal-
tainen, mutta ei niminen Virkamies, joka hallitsee mui-
denkin Itämeren maakuntain kirkollisia asioita ja asuu
Tallinnassa.

Luteerin puhdistama oppi on joyli 300 wuotta, tahi
yhtä kauan kuin Suomessakin, Wirossa työskennellyt
kristillisyyden enentämiseksi, raakuuden poistamiseksi ja
tapain simistämiseksi, mutta Virolaisten kurja til» on
Viimeisiin aitoihin asti tässä ollut maileana esteenä.
Saksan aatelisherrat, jotka muinaisaitoina tottuimat
heitä omaisuutenansa ja luontokappaleinansa pitämään,
eimät puolestansa ole suurin enentäneet sivistystä. He
eimät pitäneet noita onnettomia olentoja, joita röykeällä
ylimielisyydellä poikimat ja sortimat, ihmisinäkään.
Kuinka he sitten olisimat huolineet heidän hengellisestä
tilastansa! Päinwastoin sitä alentimat alentamistaan.
Msi sYY ja mälikappllle armaamattomaan turmelukseen
on juuri ollut näiden saksalaisten herrain ääretöin
miina, jonka myymistä Marten jok» kylässä omat pitä-
neet kroumeja. Tämä halpa ja lelmotoin moitonpyyntö
on maituttanut surkeasti tuossa muutoinkin niin sorre-
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tussa kansassa. Sunnuntaipäiwät ja muut joutoajat
kulutti kansa kapakoissa, eläinten tawalla torkkuen ja
tuolla myrkkynesteellä turmellen sekä hengellistä että
ruumiillista olentoansa. Mistään korkeammasta, yl-
häisemmässä huwituksesta tahi ajanvietteestä, joka olisi
«oinut tyydyttää heidän kuolcmattomain sieluinsa tar-
peita, ei he tienneet. Ia juopumus tuo aina seuras-saan wiheMisyyttä, wieläpä muitali pahoja tapoja ja
rikoksiakin. Niin on esim. haureus ja warkaus saanut
surkean mallan tässä onnettomassa kansassa. Senkal-
taista siweyttä ja tapain puhtautta, kuin monessa paik-
kaa Suomessa tavataan, ci ole täällä odottamistakaan,
eikä sitä rehellisyyttä, jonka löydämme turmeltumatto-massa Suomalaisessa ja joka on köyhän kansamme
ainoa kerskaus. Wirolaiset owat hywin epäluuloisia,
niin että heidän tuttllwuuteensa on waitea päästä, ja
jos siihen olet tullutkin, on usein petosta warominen.
Muutoin owat he, niinkuin ylipaän Suomalaisetkin,
hywin itsepintaisia ja wihaawat kaikkea uutta, muutok-
sia ja parannuksia, . tahtoen lujasti pysyä wanhoissaoloissaan. Sitä paitse on heidän jo mainittu suuriepäluuloisuutensa herroja wastaan ollut waikeana es-
teenä sivistykselle ja kaikille muutoksille.

Enimmästi owat Wirossa papit työskennelleet kan-san silvistämiseksi. Helppoa ja iloista työtä ei se heille
ole ollut, siltä kannalta katsoen, että waiwastansa usein
owat saaneet kärsiä wihaa ja kaikenlaista, sekä salaista
että julkista wainoa kartanoiden herroilta. Nämä piti-
wät, niinkuin näimme, stwistystä wallan tarpeettomana
noille kurjille olennoille, joita he kaikin tawoin polki-
wat, wieläpä katsoiwat kansan siwistämisen »vahingol-
liseksi omille eduillensa, koska talonpojat, tultuansa
tietämään jostakin paremmasta kuin juopumisesta, oli-.
siwat jättäneet krouwit tyhjiksi, ja sillä tawoin herrain
tulo äärettömistä viinawaroistaan olis loppunut. Hil-
jaisuudessa työskenteliwät kuitenkin kansan opettajat.
Wiron kieltäkin ruwettiin vähitellen tutkimaan. En-
simmäinen kirja sillä painettiin w. 1553 ja oli kään-
nös Luteerin katekismista, mutta pitkä aika kului vie-
lii, ennenkuin kirjoja rupesi suurempaan määrään ilmes»
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tymmin. Silloin tällöin painettiin juuri joku, mutta
kuinka riutuwllista kirjallisuuden elämä oli, nähdäänsiitäkin, että koko pyhä Raamattu tällä kielellä saatiin
wasta wuonna 1739, niinmuodoin sata »vuotta myö-
hemmin, luin tämä kallis sana oli tullut Suomalaisten
omaisuudeksi.

Wiron kirjllkieleA perustiwat heidän pappinsa, jotka
melkcen kaikki oliwat, niinkuin nytkin enimmäksi osaksi
owllt, Saksalaisia. Nämä eiwät ymmärtäneet tutki-mansa kielen omituista luontoa, waan koettiwat sitä
mäkisin muodostaa oman mielensä mukaan ja juottaa
sitä saksan ja latinan kaawoihin. Hywin huonoa oli
sentähden Wiron kirjakieli alussa; tuskin lienee kansa
sitä ymmärtänytkään. Mutta »vähitellen ruwettiin sitä
parantamaan, ja erinomattain nyky »vuosisadalla on
ilmestynyt useampia miehiä, jotka »väsymättömällä rak-
kaudella ja ahkeruudella owat tässä suhteessa työtä
tehneet ja kirjallisuutta kelwollisemmilla teoksilla rikas-
tuttaneet.

Wiron kieli on yksi Suomen murteita ja enim-
mästi Hämeen kielen kaltainen, joka onkin luonnollista
koska, niinkuiu olemme nähneet, Virolaiset ja Hämä-
läiset kuuluilvat yhteen läämein lahkoon. Näytteeksi
panemme tähän kappaleen uudesta testamentista, sanan-
mMell^WWWfll.iWHNlMWU^Uis.tullo,l°
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Ep ole weel tulnud.

y. Tema ytles teendritele:
Mis tema teile ial ytleb,
seda tehke.
6. Aga sena oli pandud

kuus kiwist wceriista luu-
da rahwa puhastamise pa-
rasi, ja ig» yhe sise läks
kals ehk kolm moöto.

?. Jesus ytles neile: täit-
ke need weeriistad wecga;
ja nemad täitsid neid ääre
tasa.

8. Ia tema ytles neile.:
wötke nyyd nende seest, ja
wiige pulmarahwa tallita-
jale. Ia nemad wiisid.
9. Aga kui pulmarahwa

tallitllja seda wet maitsis,
mis wiinllks oli saanud, ja
ei teadnud mite, kust se oli;
(agll need teendrid teadsid,
kes M,
MVWMMwAMNM»,,z> m», ,,

(Mut) nnMnnK .s^tti
.MMM'

sa,
01,
di

nun hetleni ei ole wielä
tullut.

5. Tämä sanoi palveli-
joille: Mitä hän teille itä-
nänsä sanoo, sitä tehkää.

6. Mutta siinä oli pantu
kuusi kiwistä wesi- astiaa
luudlln kansan puhdistuk-
sen perästä (jälkeen), ja jo-
kaisen sisään lätsi (meni)
kaksi tahi kolme mittaa. ,

?. Jesus sanoi niille: täyt-
täkää ne wesi-astiat weden
kanssa (wedellä); ja he täyt-
tiwiit ne äärien tasan.

8. Ia hän sanoi niille:
ottakaa Nyt niiden sisästä
(niistä), ja wiekää häälan-san edeskäywälle. Ia he
weiwät.

9. Mutta kun hääkansan
edeskäypä sitä wettä mais-
ti, mikä miinaksi oli tullut,
ja ei tietänyt mitään (suin-
kaan), mistä se oli; (mutta

M/MFMW VMti

tcholftmnl. iMc, nj
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tustll kylä- ja pitäjänkouluilla, joissa lapset oppimat
lukemaan, kirjoittamaan ja lukua laskemaan sekä neli-
äänisesti laulamaan, wieläpä muutamat urkuja soitta-
maankin.

Min kohoaa »vähitellen Wiron kansa raakuuden ja
tietämättömyyden pimeydestä, mutta, kuten tumallista,
on heiltäkin tämän ohessa osa kansallista omituisuut-
tansa ja eri luonnettansa kadonnut. Niin owat esimer-
kiksi useimmilla, erinomattain nuoremmalla wäellä,
uudenaikaiset waatteenparret tulleet entisten, Virolai-
sille omituisten siacm. Tätä wanha pukua ei meidän
aikoinamme tawata juuri muilla, kuin ijällisemmillä
ihmisillä ja erittäinkin Hiicnsaaren luodolla. Se on
seuraawainen. Miehillä: jaloissa niin kutsutut past-
lid, tahi wuodanpalllset, joista kalkilla otetaan karmat
pois, ja jotka nilkan yli kiinnitetään pauloilla. Tai-
mella käymät he millasukissa ja kesällä pellawaisissa.
Nämä jalkineet uloittumat polmiin asti, joita alemma
ei housut mene. Sitte on lumi ja pitkä takki, Miron
kielellä kuub, taimella mustanruskeasta tahi harmaasta
sarkakankaasta, sumella taas palttinasta. Tässä on ta-
kana rypyt ja edessä rimi tinanappia, jotka punalan-
kaisten silmusten awulla pitämät takin kiinni. Waatte-
uksensa täytteeksi on heillä mihdoin lakki. Tämmöi-
nen oli Wirolaisten yleinen kansapuku Mielä noin
kaksikymmentä muotta takaperin, mutta se on, niinkuin
mainittiin, paljo muuttunut, niin että useat, erittäin-
kin nuoret miehet ja kartanoin palmelijat, maatehtimat
itsensä melkeen samaan tapaan, kuin Suomalaiset, nyky-
llikoina. Partansa ajaa Wirolainen tarkasti, eroituk-
seksi Venäläisistä. Niinkutsutut moisameehet, ren-
kiwoudit ja työmäen päällysmiehet, pitämät jo huuli-
partaa. Mitä taas tulee naismäen pukuun, on se ly-
hyesti kerrottuna tämä: leweäraitainen, hywin kirjawa
millainen hame, joka Myöllä kiinnitetään myötäisille, sekä
helmillä y. m. koristettu miitta eli miehusta, jonka
nimi heidän kielellänsä on käiksed. Kauhtana (takki)
ja jalkineet omat samallaiset kuin miehillä. Päässä
on tytöiM liinainen huimi ja eriskummainen, päreistä
tehty seppele, johonka ripustetaan kaikenlaista hohtamia
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nauhoja sekä muita koristuksia. Awiowaimoilla taas
on korkea myssy, ikäänkuin lypäri, jossa takana on
iso ruusu, mistä riippuu koreita nauhoja. Mitä äs-
ken mainitsimme miesten waatteuksen muuttumisesta,sama woidaan sanoa naistenki puwusta, niin että yli-
pään se totuus tässäkin näkyy, että ulkonaisen siwis-
tyksen karttuessa kansan omituisuudet suureksi osaksi
häwiäwät.

Virolaisten asuntohuone on tupa, jota myös käy-
tetään riihenä, ja joka on samallainen, tuin pirtit
Suomen sisämaissa. Aklunoita, näet, tuskin on ni-
meksikään; owessa waan läpi, josta piiiwä hywin wa-
jäwaisestipääsee sisään. Suurempain kokouksien, niin-
kuin esim. lulunmoroin aikana täytyy owea pitää auki,
jolloin luonnollisesti kylmä tunkee sisään terweyttä
Vahingoittamaan. Takalla ei ole korsteinia, mutta
katossa on reikä, josta sawu työskentelee ulos päästäk-
sensä, ja jota läpeä kutsutaan rebane, sama kuin Suo-
messa reppana. Alinomainen sawu Vahingoittaa ih-
misten silmiä, ja muutenkin huono ilma Virolaisten
pirttilöissä saastuu ja huone tulee ruokottomaksi, kun
siinä paitse ihmisiä asuu kanoja, porsaita ja muita
koto-eläimiä.

Alussa näitä lehtiä mainittiin Wironmaan olewan
hedelmällisen. Sentähden maanwiljelys onkin pää-elin-
keinona ja paljo tuottawampi kuin Suomessa. Maan
»viljeltyjä kaswia owat nisu, ruis, ohra, kaura, pawut,
perunat, kaali, juurikkaat (räätikät), leedsed (suomeksi:
wirwilä) ja uwad (yksi lai suuria papuja). Pelto-
kalut omat heillä jotensakin samallaiset kuin meilläkin.

Paitse nautoja on heillä karja-eläiminä wuohia, lam-
paita, sikoja, hanhia ja kanoja. Kalastamista harjoi-
tetaan myös, enimmiten meren rannoissa. Metsästä-
minen on niin yleistä, että muutamassa seurakunnassa
melteen joka poikanulikallakin on pyssynsä, maikka useat
kartanonomistajat owat peräti kieltäneet metsästämi-sen tilulsillansll.

Muutoin harjoittamat Virolaiset puutyötä, jossa
owat hywin lätewiä, samoin kuin heidän naisensakinkäsitöissään, esim. kehräämisessä y. m.
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Ennen on sanottu, että Virolaiset, niinkuin suo-
malaiset esi-isämmekin, muinen wahwasti käwiwät me-
ri-rosworctkiä. Nyt eimät he enää liiku paljo merellä
muulloin, kuin koska Suomessa käymät miinaa salassa
kuljettaen, tahi muissa asioissa.

Muinen oliwat Virolaiset sotaisaa, woimallista ja
urhoollista kansaa, mutta sitte täytyi heidän kukistua
»vieraiden anastajain yliwoiman alle ja mihdoin näille
jättää maan-omistuksensakin, muuttuen itse sorrettuin
armo-eläjäin kaltaisiksi. Kenties, on tuo sywä alennus
saattanut heidän unhoittamaan oman ja maansa ni-
men, jos heillä koskaan sellaisia on ollutkaan. Warma
on waan, ett'ei Virolainen nyky-aikoina kumminkaan
tiedä mistään omituisesta nimestä maallensa, jota hän
talvallisesti kutsuu omaksi maaksi, samoin kuin itse-
änsä nimittää sanalla maamees. Sywä merkitys on
lentiesi kuitenkin salattuna näihin sanoihin: että maa
on alkuperäisesti heidän omansa ja mielakin heidän
isänmaansa, jota mastoin se muukalaisille on ollut
mallan mieraana julmuuden harjoituspaikkana. Tällä
tumalla pidämme sanan maamees'kin selitettämän:
maanmiehet, maanomistajat miehet; sanalla maamees
myös eroittawat itsiään kaupunkien asukkaista, linna-

jotka enimmästi omat Saksalaisia ja Venä-
läisiä. Nimet Eestimaa ja Eestimees omat Wiro-
laiset saaneet maassansa asumilta muukalaisilta. Waikka
siis Viron ..mannermaalla" ei ole omituista nimeä
kansan kielellä, niin on semmoisia kuitenkin Viron-
maahan kuulumilla tsaarilla", niinkuin Hiien saari,
Muhos.aari, Runosaari, Naisaari ja Saaren-
maa (Ösel tahi Iösalo).

Näillä saarilla omat Virolaisten omituisuudet la-
moissa y. m. ylipään säilyneet paremmin kuin man-
nermaalla. Mtäläiset pää-asiassa omat tuitenki luul-
laksemme kaikilla Virolaisilla esim. naimatemput, joita
lukijan suostumisella tahdomme mähä kertoa.

Sulhanen lähtee isämiehen (puhemiehen) kanssa
aika Mauhtia ajaen morsiamen kotiin, ja sinne joudut-
tua - sanoo isämies esim.: „meidän majasta on lintu
kadonnut, jonka piti meillä pesää rakentaa; se oli mal-
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toinen kyyhkyläinen, teräwä ja wakaasilmäinen; minä
tunnen sen marmasti; saimme kuulla, että se on tullut
tänne, tulimme sitä käteemme saanuwn". Sitte näy-
tetään heille milloin wanha muori, milloin eriskum-
mallisiin wlllltteisin puettu tyttö, mutta isämiehen yhä
kieltäessä, tuodaan wihdoin toiwottu morsian esiin.
IsämieS antaa morsiamelle sulhasen puolesta joukon
koristuksia lahjaksi, sulhanen tuo wiinaa tupaan ja
tarjoo kaikille. Isämies ottaa sormukset, kihlaa mor-
siusparin ja loimottaa heille onnea. Seuraamana
lauantaina menee pariskunta kirkkoherran luo lukemaan.
Ensi sunnuntaina kuulutetaan nyt amioliltto kirkossa,
ja jonkun ajan kuluttua pidetään häät. Niistä lukija
ehkä moinee saada selmimmän käsityksen seuraaman ker-
tomuksen kautta, jonka tähän lainaamme.

„Hääpäiwänä oli kaikki kannettu syrjään, piha puh-
taaksi lakaistu; tumassa seisoi joka nurkassa nuoret
kuuset; muutenkin oli tupa kaunistettu kuusen oksilla.
Että tupa olisi malkeampi, oli perheenäiti lyöttänyt
liinaa pitkin seiniä. Katosta riippui kauniissa nuo-
rassa haarukka, joka kantoi neljä kynttilää. Hääpöy-
dällä oli joka istuinpaikan kohdalla lautanen, iso pii-
raan kappale päällä. Pöydässä oli sianlihaa, hanhen
paistia, keitot ja kaalit; olutta seisoi myös kannuissa.
Pihan »veräjässä seisoi kaksi kuusta pystyssä, toiset
kaksi oli luokan lamoin yhteen sidottuna. Kun hääjoukko
joutui lähelle kylää, läksi sulhasen poika*) lMmajaan
tietoa antamaan että tulemat; hänen kanssansa lähe-
tettiin Kuorelle kansalle tuoppi olutta. Häätalon trenki
laukasi pyssyn heidän meräjästä tullessa. Hewonen
juoksi miclä, kun hän jo oli kiskonut luokan hemoselta
maahan, sanoen: „emtne niin kallista tawciraa ohitse
päästä". Morsian antoi hänelle siniset sormikkaat.
Sitte astuttiin tupaan, morsian mietiin pöydän taakse,
johon mähitellcn kaikki lMkansa istui. Syötyä toi
perheenäiti lapsukaisen, pani morsiamen syliin ja sa-

') Sulhasen poika wastaa sulhasen seuiassa sitä, minä
Suomalaisten häissä saaja-nainen eli moisiuspiika owat morsi-
amen puolella.
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noi: „llnmn sinulle, armas tytär, lapsen hoitaa, se
on naisen ensimmäinen murhe; jos sinulle on lapsia
sallittu, niin kaswata ne Jumalan kunniaksi ja lähim-
mäisten riemuksi, sillä wanhempain welwollisuus on
tapsistansa huolta pitää; heidän pitää tili tehdä Iu«
malan edessä". Iltapuoleen toi sulhasen poika tuolin,
pani patjan (tyynyn) päälle ja kauniin waipan sen
ylle. Isämies pani hunnun (pääliinasen) morsiamen
päähän ja esiliinan eteen, sanoen: „jätä nyt tytön ku-
jeet pois, pidä miestä mielessäsi ja kanna talon edestä
huolta. Että tämä sinulle paremmin jäisi mieleen,
annan sinulle korwapuustin". Löi häntä hellästi pos-
kelle. Nyt rnpesiwllt kaikki naiset laulamaan. Kun
laulu loppui, sanoiwat naiset: „nyt on nuori waimo
puettu". Hän nousi tuolilta ylös ja kumarsi kaikille.
Kolmantena piiiwänä tuli sulhasen poika, jywämitta
pään päällä, huutaen: häihin, häihin, häi-
hin! tulkaa walkeilla hewosilla". Antimet oliwat jae-
tut; isämies huusi jotakin nuorelle pariskunnalle huo-
menlahjaksi antamansa; sitte lupasiwat toisetkin, mikä
lampaan, mikä porsaan, mikä kissan, mikä kanan.
Ehtoolla pantiin pöydälle maljallinen kaalia, merkiksi
että HM oliwat lopussa. Hääwäki sanoi jäähywäi-
sensä".
sista ensinkään, eikä tuo olekaan paljo tapana; nuoret
wähä pyörähtelewät wiulun winkuessa.

Virolaisten kansallinen soittokalu on landet, sama
kuin Suomalaisten kantele. Sellaisia ci enää tawata
Wirossa muita kuin yksi, joka on Wiron kirjallisuudenseuran huostassa. Kanteletta soittaen Virolaiset mui-
nen lauloiwat wanhoja runojansa, jotka, niinkuin wcm-
hat suomalaisetkin laulut, koskemat heidän muinaisia
olojansa, entistä pakanallista jumaluusoppiansa y. m.
Näitä runoja on wiime-aikoina kerätty ja sowitettu
yhteen kokoukseksi, joka sekä aineellansa, että nimeltänsä
Kalewi Poeg (Kalewan poika) paljo muistuttaa sitä
suomalaista laulukokousta, jonka nimi on Kalewala.

Emme huoli tässä rumeta selittämään Virolaisten
muinaista uskoa ja epäjumalia, loska kirjan tvähyys-
lin sen kieltää. Luulemme lukijan mieleen paremmin
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olewan seuraawan kauniin sadun Koiton ja Hämäri-
kän (Aamukoitteen ja Ehtoohämärän) keskinäisestä rak-»
kaudesta:

„Tunnetlo lyhtyä Kaikkiwllllan saleissa? Hiljak-
koin meni se lewolle, ja missä sammui loistaa wielä
wasta-plliste tlliwaalla ja päiwän salo wetäytyy jo itään,
jossa pian taas koko kirkkaudessaan on terwehtäwä luon-
toa? Tunnetko kättä, joka, ottaa auringon wastaan ja
saattaa sen lewolle kun se on päättänyt juoksunsa?
Tunnetko kättä, joka taas sytyttää sammuneen ja saat-
taa sen uudesta alkamaan waellustansa taiwaalla? Tai-
toaan isällä oli taksi uskollista palwelijaa sitä sukua,
jolle hän oli suonut ikuisen nuoruuden, ja kun lyhty
ensimmäisenä iltana oli päättänyt juoksunsa, sanoi hän
Hämärikälle: „sinun haltuus, tyttäreni, uskon minä las-
keman auringon. Sammuta se ja käyttäite warowasti
walkean kanssa, ett'ei wahinkoa tapuhtuisi". Ia taas
kun huomenen aika tuli, sanoi hän Koitolle: „poikani,
sinun wirkanas on olewa lyhdyn sytyttäminen ja senjärjestäminen uudelle kiertokululle". Uskollisesti teli-
wät molemmat wclwollisuutensa, eikä lyhtyä puuttunut
yhtenäkään päiwänä taiwaan laelta, ja kun se talwella
waeltaa taiwaan rannalla, sammuu se aikaisemmin il-
lalla ja aloittaa aamulla juoksunsa myöhemmin; ja te-
wäällä, kukkasia ja lintujen laulua herättiiessään, sekäkesällä, kuumilla säteillään hedelmiä typsyttäessään, suo-
daan hänelle waan lyhyt hetki lewoksi, ja Hämäriltä
jättää sammuwlln lyhdyn oitis Koiton käteen, joka taas
hengittää siihen uutta elämää.

Tuo ihana aika oli nyt tullut, jolloinkukkaset awa-
siwat tuoksuwaiset kupunsa ja linnut ja ihmiset lau-
luilla täyttiwät awaruuden Ilmarisen teltan (majan)
alla. Silloin katsoiwat Koitto ja Hämärillä ylön
sywään toistensa ruskeisin silmiin, ja kun Hämärillä
antoi sammuwan auringon Koitolle, likisti toinen toi-sen kättä ja molempain huulet yhtyiwät toisiinsa.

Mutta yksi silmä, joka ei koskaan sulkeU, oli kui-
tenkin hawainnut, mitä salaisuudessa tapahtui puoli-
yön hiljaisuudessa, ja seuraawana päiwänä kutsui wan-
hus molemmat tykönsä ja sanoi: „Minä ole tyyty-
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mainen siihen tapaan, jolla olette toimittaneet mirkan-
ne, ja toiwon että tulisitte täydellisesti onnellisiksi.
Niin omistakaa siis toinen toisenne ja toimittakaa
wast'edes palwelustllnne miehenä ja waimona".

Mutta molemmat wastasiwat yhdellä suulla: „Isä,
älä häiritse iloamme! Anna meidän ijäti olla sulhai-sena ja morsiamena, sillä me olemme löytäneet autuu-
temme tässä tilassa, jossa rakkaus on ijäti nuori ja
uusi".

Ia wanhus suostui heidän pyyntöönsä ja siunasi
heidän päätöstänsä. Kerran waan muodessa neljän
wiikon ajan kohtaamat he toisensa puoli-yön aikana, ja
kun Hämäriltä laskee sammuman auringon sulhonsa
käteen, seuraa sitte kädenlilistys ja suutelus, ja Hä-
märikän posket punastumat ja kuwautuwat ruusun-
punaisina taiwaalla, siksi että Koitto taas sytyttää lyh-
dyn ja keltainen walo taiwaalla ennustaa nousemaa
aurinkoa. Tuon juhlallisen yhtymisen aikana kaunis-
taa wanhus aina mieläkin nurmiansa kauniimmilla
kukkasilla, ja salakieliset huutamat pilaillen Koiton rin-
nalla ylön kauan miipymälle Hämärikällel' „Laisk tyy-
druk, lllis tyydruk! Ööpik, ööpik". (Laiska tyttö, laiska
tyttö, yö pitkä, yö pitkä!)

K. A. A.


