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Ma kansan näin, mi kunnian
Edestä kaikki koitti.
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Helsingissä,

Nälissään, palellessahan
Kuitenkin wielä woitti.
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Ann suuri laulajamme Runeberg näillä mut-
kattomilla, koristamattomilla wiirsyillä silmiem-
me eteen loihtii ..808—9 wuoden sankarien tu-
man, on hän samassa synnyttänyt tuman sem-
moisen, jota ei ainoastaan osota niiden Suo-
malaisten luonnetta, joita hän kirjoittaessaan
erittäin on ajatellut, maan toto Suomen kan-
san luonnetta, Suomen kansan historian menoa.
Mutta Suomen kansalla on mcli; ja jos kers-
kailematta todenmukaisesti sopii sanoa, että Suo-
malainen "nälissään, palellessahan kuitenkin mie-
lii moitti", niin sopii yhtä todenmukaisesti sa-
noa, että meljessämme asuu sama kestäwäisyys
wastuksissa ja maiwoissa. Virolainen tosin ei
ole yhtä tottunut kuin Suomalainen näkemään,
tninta halla yhtenä yönä hautaa koko muoden
toimeet, aitan tyhjäksi jättää; mutta jollei hän
olekaan samassa määrässä, kuin tämä hänen
pohjoinen meljensä, kokenut aineellista nälkää ja
kylmyyttä — ei hän sentään siinäkään kohden
ole marsin tottumaton — on hän paljoa enem-



On paljon aikaa kulunut siitä, kuin Suo-
malainen äidin kodissa asui yhdessä Virolaisen
meljeusä kanssa. Ajan kuluessa omat meljet
mierastuneet toisistansa: "suomensilta", tno kan-
saruuouden laatima yhdistin, on niiden Malilta
ollut katkaistu. Mutta eipä meljet kuitenkaan
ole toisiansa kokonaan nnhottaneet. Wielci elää
molemmissa, Suomalaisessa uiiukuin Virolai-
sessakin, sukulaisuuden tunne; he moimat mielä
tutustua toinen toiseensa. Niitä Kuukanslehden
lukijoita, joita asia miellyttänee, pyydän minun
kanssani tekemään tutustnmis-retken Tartoon
Lumin maalle, jossa, niinkuin tiedetään, tänä
kesänä on pidetty suuri 50 muoden riemn-jnhla

min, knin tämä, kokenut toisenlaista nälkää ja
kylmyyttä, joka ei suinkaan ole edellistä huo-
keampi, nimittäin henkinen nälkä ja kylmyys.
Wiron kansa on 600 muotta ollut "orjau kansa,
sorrettu, maahan rutistettu maimainen", mutta
sortaja ei ole milloinkaan saanut häntä kokonaan
nöyristymään ikeen alle, hän on 600 muotta
myötään, lakkaamatta kohoittcmut uiskaausa, ja
hänessä kytee mielä tätä nykyä melkein sama
itsenäisyyden tunto, kuin 600 muotta takaperin,
jolloin hän urhollisesti taisteli Kalparitareita ja
Tanskalaisia mastaan.



Kesäkuun 26 p:nä klo 4 j. p. p. astuimme,
matkakumppanini ja minä, höyrylaimaan Alexan-
deriin. Kun ilma oli aiman karmis, ja kulku
Talliunaan (Räämeliin) kestää maan mahan
kuudetta tiimaa, olimme ottaneet piletin perä-
kannelle, josta maksetaan 12 markkaa. Tämä
erinomaisen korkea hinta on mahdollinen siitä
syystä, että kaikki Tallinnaan menemät höyry-
laimat omat saman yhtiön omat; kun kilpaili-
joita puuttuu, käy mitä tahansa ottaminen. Tä-
ten onkin tapahtunut, että "Etelä-suomen höyry-
laima-yhtiön" osakkeista, jotka alkuansa omat
maksaneet 400 markkaa, nyt maksetaan 520.

orjuuden lakkauttamisen muistoksi. Lukija suo-
nee anteeksi, joH. matkalla tuon tuostakin mahan
miimähtelen ja syrjään poikkeilen sekä pikku seik-
koja katselen. Knn Tartoon ei käy rauta-tietä,
ei somi aiman pikaista matkaa maatia. Paitsi
sitä tuommoiset wiiwcihdykset taritsemat mähciu
oleentumiscn aikaa.

Pari tuntia kuljettuamme rupesi Suomeu
rannikko katoomaan silmistämme. Ainoastaan
Porkkalan kauas mereen ulkonema niemi oli
mielä näkymissä. Samaan aikaan rupesi Wi-
rou ranta-harju siintämään meitä kohtaan. Kul-



jettiin eteenpäin, jätettiin wasemmalle Kok-saaren
walo-torni ja Wrangclinmaa, oikealle "Rääme-
linkimen" malo-laima; ilmaantui sitten Wulff -

saari, josta muutamat huiput nousimat korkealle
taimasta kohden. Me luulimme uiitä ensiu kuu-
siksi, mutta kuu ne siksi näyttimät liian korkeilta,
rupesimme päättämään niitä torneiksi toisella puo-
lella saarta. Ei kestänytkään kauan, ennenkuin
Wulff'in ohitse oli menty, ja edessämme oli nyt
Tallinnan suuri lahti, seu pohjukassa Tallinna
itse korkeine toruincen, oikealla Bomarsundin
tapaiseksi rakettu linnoitus ja masemmalla Ca-
tharinenthal'in puisto, mieläpä korkealla harjulla
obsermatorioksi nimitetty malo-torni, laaksossa
alla "Die Brigitten", Manhan -Vrigittan luos-
tarin rauniot, ja perimpäuä masemmalla harjun
korkeimmalla ylänteellä Wiems'in kartano puis-
toineen, huoneineen. Meren puolelta on Tal-
linna aiman siemii kaupunki. Korkeat kirkon-
tornit, harmaitten muurien kehästä penkerittäni
nousemau kaupungin korkeat, suipot, punaiset tiili-
katot malkeine harjoineen, — tässä manhan-
aikaisessa asussa on uuden-muotoisesta Helsin-
gistä tulemalle matkustajalle paljon ihastutta-
man ja miellyttäwää. Wanhan-aikaisnudessa on
toki toinenkin kohta, niinkuin pian saamme näh-



dä, kun kaupungin sisään pääsemme. Olemme
nyt maan ulkomuodosta puhuneet. — Haiui-
llaan tultua oli tietysti matka-laukkujen kat-
sasteleminen tulli-miesten puolesta ensimäinen
temppu. Tämä oli kuitenkin hymin huokea, ten-
tiesi tumallista huokeampi sen muoksi, että kat-
sastaja sai näkymiinsä pienen laatikon, jota hän
kärkkäästi tamoitti, mutta, kun amasi sen ja hä-
mäiisi sen sisältämän ainoastaan niini-lippuni,
hän siitä hämehtyi niin, että heti pani lankkuui
liini ja liidullansa sen päälle piirsi ristinsä, mer-
kiksi että tutkinto oli loppu. Astuttiin siis maalle
ja otettiin ajuri. Meille oli majapaikaksi eh-
doiteltu "Zu den drei Schornsteinen" kaupun-
gissa, mutta me katsoimme paremmaksi majailla
ulkopuolella kaupuugin muureja ja scisatuimme
sentähden muutamien kimihcittojen päässä Hami-
nasta haminan-kadnn marrella olemaan, "Stadt
Helsingfors" nimiseeu ramintolaan. Kun emme
olleet ymmärtäneet ennakolta sopia ajnrin kans-
sa, meidän täytyi tästä lyhyestä matkasta mak-
saa 30 kopeikkaa. Kapineemme sisään tuotua ja
aamullista syötyämme, lähdimme kaupunkiin päin.

Tallinnan kaupunki on merkillinen mauhuu-
tensa puolesta sekä sen maikutuksen puolesta,
joka sillä on ollut Wiromnaan historian suh-



teen. Kaupuukiin kuulun nyt: I:ksi marsinainen
kaupunki, 2:ksi Tuomiopää ja 3:ksi esi-kaupungit.
Koko mäestön paljous tekee noin 30,000 hen-
keä. Wanhin osa kaupungista on Tuomiopää.
Se on myöskin kaupungin merkillisin osa. Kau-
pungin lounaisella puolella kohoo jokseenkin kor-
kea ja jyrkkä kumpu, jonka Virolaisten kansan-
tarujen mukaan Kalemin puoliso Linda oli luo-
nut sen alle haudatun miehensä peitteeksi. Tä-
män kummun kukkulalle olimat Virolaiset paka-
nuutensa aikana rakentaneet puiseu linnau, jota
Kalemin puolison muistoksi nimitettiin Linda-
ni s a (s. o. Lindan rinta). Kewäällä M. 1219,
kun Tanskan kuuluisa kuningas Waldemar Seier
mahtamalla armeijalla ja laimastolla kulki Wi-
ronmaalle, pakoittamaan tämän maan asukkaita
Kristin uskoon sekä samalla moittaaksensa itsel-
leen maata lisäksi, laski hän maalle Harjumaan
rannikolle, missä nykyjään Tallinnan kaupunki
sijaitsee. Lindanisan linna moitettiin ja sen ase-
mille alkoimat Tanskalaiset rakentaa uutta ki-
ivistä linnaa, joka sai Rewal'in nimen. Ta-
run mnkaan on syy tähän nimeen seuraama.
Kun linnaa rakennettiin oli kuningas muutamana
päimcinä lähtenyt metsästämään ja tapasi silloin
erittäin kauniin metsä-kauriin, jota hän rupesi



takaa ajamaau. Kauris pakeni tuomiomuorelle
ja hyppäsi, kuninkaasta pakoon päästäksensä, muo-

ren jyrkänteeltä alas. Putouksesta sen jalat
tatkesimat ja kuningas sai sen käsiinsä. Tästä
syystä hän nimitti paikan Rehfall (s. o. metsä-
kauriin putous). Wirolaisct itse rupesimat sa-
nomaan paikkaa Tallinnaasi (s. o. Tanskan
linna). Lemossa ja ranhassa eimät kuitenkaan
Tanskalaiset saaneet linnaansa rakentaa. Wi-
rolaisct kokosimat sotajoukkonsa, niin kutsutuu
--ma.ewa"n, jakarkasimat äkki-armaamatta Tans-
kalaisten leiriin. Jo olimat Tanskalaiset joka
haaralta pakoon .viskatut, kun Rugen'in ruhti-
naan Witslam'in, joka siamilaisen joukonkanssa
oli senrannut Waldemarici, onnistui saada mä-
kensä järjestykseen Tnomiopään pohjaiselle rin-
teelle ja siltä kohdalta sysätä Wirolaisten ryn-
näkkö takaisin. Tästä pyscihtyimät muutkin Vi-
rolaiset ja Tanskalaiset saimat tilaisuutta jälleeu
tokoontuaksensa. Nyt ei Wirolaisten Pieni joukko,
joka oli yhden ainoan maakunnan, Harjumaan,
malema, moinnt pitkää taistelna Tanskalaisten
suurta joukkoa mastaan kestää. Se kääntyi
pakoon ja mahan toista tuhatta kaatui. Tässä
tappelussa tapahtui tanskalaisen tarun mukaau
se ihme, että kuu kuninkaallinen lippu jo oli



malloitettu, putosi suurimman hädän hetkenä
taimaasta uusi lippu. Se oli sama mainio
"Dannebrog", joka mielä tänäänkin on Tanskan
maltio-lippn — .valkoinen risti meripunaisella
pohjalla. Tämän ympäri tokoontuimat Tans-
kalaiset jälleen ja saimat sen amulla moiton. —

Tappelun perästä rakensimat he linnan malmiitsi
ja kuningas jätti siihen, kotia purjehtiessaan,
tarpeellisen marustus-mäen. Tama linna oli
sitten kauan aikaa se paikka, jota Wirolaisten
monet kapinat tawoittiwat, sillä täältä oli hei-
dän kukistamisensa tapahtunut, ja syystä he sitä
lammosimat orjuutensa synty- ja pesäpaikkana.

Ajan kuluessa syntyi linnan itäisellä äärellä
tanpnllti, nykyinen marsinainen kauppa-kaupunki,
joka m. 1284 tuli Hansan-liiton jäseneksi. Jo
alkuansa se marustettiin linuoituksilla. Nyt ym-
päröitsee kaupunkia kiminen muuri korkeine mahti-
torneineen. Niitä on yli 20. Muurin ulko-
puolella ou kaksinkertainen, korkea multa-malli
ja sev alla lamca ja symä kaimanne, jota kui-
tenkin nykyään suurimmaksi osaksi on melkein
tyhjä medestä. Kaupnnkiin mie muuriu läpi
kuusi porttia, joista "die Schmiedepforte" (s. o.
seppä-portti) on mainio seuraamasta tapaukses-
ta. Kuu Tanskan maltakunnan mahtamuus tn-



tistui kukistumistansa, myytiin Minnein m. 1346
sen Virolaiset maakunnat Liiminmaan saksalai-
sille ritareille nom 1 miljonan Suomen markan
hinnasta. Liiminmaan ritarien herruuden loppu-
puolella muoden 1535 maiheilla oli tiimas riita
noussut aateliston ja kaupungin pormariston
malilla, siitä syystä, että aateliset koettimat teh-
dä ahdinkoa edellisten kaupalle. Nämä piiätti-
mät silloin kaikella tapaa kostaa. Maan malta-
herrat olimat kaupungin hallitukselle myönnyttä-
neet tuomio-oikenden hengen asioissa, itse aate-
listenkin yli siinä tapauksessa, että nämät olimat
tehneet rikoksia kaupungin alueella ja siellä ta-
ivuttiin. Nyt tapahtui, että eräs paroni I.
UksMll von Niesenberg kaupungin alueella löi
yhden alustalaisensa kuoliaaksi. Kaupunki ju-
listi hänen henkensä rikkoneeksi, jos hän tulisi
muurien sisäpuolelle. Tästä julistuksesta sekä
ystäiviensä »varoituksista huolimatta hän lähti
kaupunkiin. Mutta heti hänen sinne tultuansa,
mangitsi hänet Raati ja tuomitsi hänet mestat-
tamaksi. Tämä tuomio pantiin myös toimeen
Schmiedepforte'ssa ja imeläkin nähdään symen-
nys muurissa, jossa mestatun hauta sanotaan
oleman. Tämä pormarien ankara lain-käytäntö
oli syy uusiin riitoihin, jotka miimein ratkaistiin



Näiden Tallinnan historiaan koskemien poik-
keusten perästä palaan kertomukseeni. Niinkuin
jo mainittiin, pyrimme kohta tultuamme ulko-
puolella kaupuugin muureja olemasta majapai-
kastamme kaupuukiiu päiu. Ensimäinen mää-
rämme oli tamata "suuren torin" mieressä asu-
maa kauppiasta Vöckleriä, jolta uuden Suomet-
taren mukaan tietoja saisi Tarton matkasta.
Aikomuksemme oli siis suoraan lähteä "suurelle
torille". Mutta aikomuksemme täyttämineu eipä
ollutkaan niin helppo, kuiu luulimme. Kaupnn-
gin sisään tultuamme "pienen ranta-portin" kaut-
ta, olimme kerrallaan tnnkeuneet semmoiseen maa-
ilmaan, joka meille oli niivan uudenlainen. Me
olimme silmänräpäyksellä nyky-ajasta siirtyneet
puolen muosi-tuhannesta taaftpäin. Kapeat, mää-
rät kadut, ivanhan-aikaiset, päättö-puolellansa
katna päin käymät huoneet näyttimät meidän sil-
missämme niin oudonlaisilta, että ihmettelemi-

sillä suostumuksella, että Schmiedepforte oli sul-
jettama ja kiinni muurattalva, jotta ihmisten
silmistä suljettaisiin se paikka, jossa aatelismerta
oli lvuotllliut pormariston oikeuden-tunnon tyy-
dyttämiseksi. Niin tapahtuikin ja portti oli sillä
tapaa suljettuna muotcen 1794 asti, jolloin se
taas «ivattiin.



sestii ja katselemisesta olimme unhottaa oikean
aikomuksemme. Paitsi sitä ei ollut niin helppo
asia osata suoraa tietä eteenpäin siinä labyrin-
tissä, johon nyt olimme joutuneet. Minnein
tultiiu kuiteukin erääsen epä-säännöllisecn neli
kulmioon, jossa harjoittimcit Milkasta kauppaa.
Paikka oli täynnä sohiscmia talonpoikia ja nii-
den Manktureita. Tästä syystä rupesimme sitä
toriksi armaamaan; mutta toiselta ftuoleu paikka
oli niin mähätilainen, tnskin suurempi kuin mel-
koinen piha Helsingissä, että oli muikea sitä to-
riksi katsoa. Asiasta selkoa saadaksemme ru-
pesimme torin ympäri kämelcmään tirkistellen,
oliko nimi Böckler jossakin halvaittalva; ja to-
dellakin! tässä se oli eräässä kulmassa. Mutta
ivähänpä hyötyä tästä. Kauppias ei ollut ko-
tona. Meitä käskettiin tulemaan takaisin parin
tunnin perästä. Me olimme aikoneet, jos mah-
dollista, lähteä Tartoon Tallinnan laulukunnan,
Esouian seurassa. Mutta nyt ci saatu tietoa,
koska se lähtisi. Paitsi sitä meillä nyt ei ollut
ketäkääu opastajaa, ei ketään tuttua, johon oli-
simme moineet kääntyä, saadaksemme tietoa, mitä
kaupungissa oli katsottaman. Scntähden,kun emme
tienneet, kauauko joutuisimme iviipymäänkaupun-
gissa, päätimme käydä kumminkin tuomiokirkossa.



Ei paljon epäilty, ennenkuin päätimme suu-
rimman kirkon, jolla myös oli korkein torni,
tuomio-kirkoksi, ja siunepäin nyt lähdettiin. Sinne
tultuamme oli heti mies saapumilla kysymässä,
tahdoimmeko käydä kirkkoa katsomassa, ja kun
siihen annettiin myöntyivä mastaus, hän pian
toi alvllimet, ja me astuimme summattoman tor-
nin kautta kirkon korkean, maicsteettisen laen
alle. Korea oli todellakin tämä kirkko, lvahmasti
mieleen maikuttaiva oli sen suuruus, mutta me
olimme niin paljon kuulleet puhuttaman siinä
löytymistä muistoista manhoista ajoista, että
olimme toimoneet enemmän, knin saimme nähdä.
Meidän mielestämme oli Tnrun tuomiokirkko
paljoa ennemminkatsottama. Opastajamme lvai-
man 25 kop.i.alla palkittuamme, lähdimme taas
liikkeelle, ja nyt alettiin tutliinis-rctkcä omin neu«
moin, ristin rastin. Ensiksi tulimat kaupungin
muut kirkot tutkintomme esineeksi. Niitä on kau-
pungin mnnricn sisällä, paitsi tnomiokirkkoa, 7,
nimittäin: S: t Olaon kirkko, Luostari-kirk-
ko, Pyhän Hengen kirkko, S:t Nikolaon
kirkko, S: t Michaelin kirkko, Kath arinan
kirkko ja Wenäläinen S: t Nikolaon kirkko.
Paitsi näitä on csi-kaupnngeissa joukko kirkkoja,
jotka kaikki omat mähäuläntäisiä, paitsi S: t Jo-



hannes'in kirkko, uusi korea Wirolaiuen kirkko,
kappaleen matkan päässä ulkopuolella Schmie-
depforte'a. Pari kimcu-hcittoa lohauues'in kir-
kosta taas rakennetaan nykyään suurta Viro-
laista tuomiokirkkoa, joka .varustetaan kahdella
toruilla. Kaikista Tallinnan kirkoista on "Py-
hän Hengen kirkko", likellä kauppa-toria, manhin.
Siiuä pidettiin ennen Virolainen jumalanpal-
Melus, mntta kun lohannes'in kirkko malmistui,
sitä ei enää käytetä. Tuon lvanhuuden mnoksi
olisimme mielellään siinä käyneet, mutta ei ol-
lut ketään saapumilla, jouka amulla olisimme
moineet sisälle päästä, eikä pitkään hakemiseen
ollut aikaa. Niin oli myös laita, kun tulimme
S.t Nikolaon kirkolle, paitsi S:t Olaon kirkkoa
suuriu koko kaupuugissa. Sen sisään meidän
kuitenkin kämi tirkisteleminen, sillä oivet olimat
auki, niiukuin täällä yleensä on tapa, ainoastaan
suljetnt puola-meräjällä.

Kirkkoja katseltuamme rupesimme muureja ja
malleja tarkkaamaan, joita nyt juostiin ylös
alas. Kaupungin nykyiset mallit oivat raken-
netut !l4:n lvuosisadan alkupuolella. Ne omat,
marsinkin pailottain, erinomaisen korkeat ja pak-
sut, josta sopii päättää, että Talliuua aikanansa
on ollut saugen Mahmasti linnoitettu kaupunki.



Sisäpuolella Malleja käymät muurit lienemät
raketut samaan aikaan, kuin mallitkin. Ne omat
marustetut torneilla noin joka 100 sylen pääs-
tä, paikottain tiheämmältäkin. Molempiin, sekä
munrcihin että torneihin, on käytetty Tallin-
nassa sangen tumallista rakennus-ainetta, eräs-
tä tämän seudun muorissa runsaasti taivalta-
maa kimeä, jota hymin helposti moi lemyiksi
lohkaista. Se on lvaalcau-harmaata, ja siitä
rakennettu huoue näyttää heti mauhan-aikaiselta.
Tämä seikka lvaikuttaa sekin puolestansa, että
koko kaupunki saa tuon raunion-tapaisen ulko-
muodon. Mnutoiu rupcematkin muurit puikot-
tani rauuioiksi muuttumaan. Tämä on erittäin-
kin tornien laita. Muutamien ala-kerrosta käy-
tetään kyllä miclä asnuhnoneina, mutta ylipäänsä
omat ainoastaan ulko-seinät ja katot chcillänsä.
Me koetimme päästä ylös pariin torniin, mntta
ei päästy pitkälle. Osaksi olimat cistnimet koko-
nansa rauenneet, osaksi oli koko käytämä raunioita
täynnä, että pelkäsimme yhdessä portaitteu kans-
sa romahtamamme alas synkkään huoneesen tor-
liill pohjaan, josta nenäämme tunkeutui kalman-
haju, joka ei suinkaan ollut michättäivä.

Muurieu kaikki nurkat ja pielet tutkittuam-
me sekä toistamiseen, maikka nytkin turhaan, kausi»



Tämä tämmöinen matknstns, maikka paljon
kalliimpi, oli meidät kuitenkin pikemmin perille
saattama, ja näin jäi meille aikaa lviipyä Tal-
linnassa tulemaksi päimäksi. Täten saimme nyt
tilaisuuden käydä Katharinenthal'issakin, parin
Mirstan päässä kaupungista. Me somimme a-
jurin kanssa. Hän lupasi ajaa meidät edes ta-

kaisin sekä siellä lviipyä yhden tiiman — kaikki
40 kopciklln edestä, jota ei suinkaan somi kal-
liiksi moittia.

ftias Böckleriä haettuamme, lähdimme takaisin
maja-paikkaamme, tiellä poiketen kaupungin kir-
jakauppaan, josta Tallinnan kartta ostettiin 1
ruplalla.

Jälkeen puolen päimää lähdettiin taas liik-
keelle. Böcklerillä sanottiin isännän jo ehtineen
uudestansa kotoa lähtemään. Paitsi sitä saim-
me kuulla sen itämän nutisen, että Estonia laulu-
kuuta noin puoli tuntia takaperin oli täydellä
musiikilla lähtenyt Tartoon. Kun'siis emme sen
kuussa päässeet, ei ollut mnuta neumoa kulu
"postilla" (kyydillä) kulkea.

Itää päin kanpmlgiöta käy jyrkkä, luullakseui
"Lohi-muorcksi" nimitetty mnoriharjanuc. Ah-
delle tämän penkereelle Venäjän tsaari Pietari
suuri m. 1714 rakennutti mähäisen huoneen it-



selleusä. Tätä uykyä paikka kokonaan on kor-
keitten, lehtemien puitten marjossa, mutta silloin
ei mikään kaihtinut näky-alaa Haminaan päin,
ja tästä huoneesta Pietari katseli, kuinka hänen
synnyttämänsä Wcnäläistcn laiwasto ensimäisiä
liikehdyksiänsä teki. Huoneen sisnstu ou miclä
melkein samassa tilassa, johon Pietari sen jätti.
Muutamllil kimen-kannon päässä tästä huouccsta
laaksossa muoren alla rnpcsi Pietari M. 1718
rakennnttama^n hulvi-linnaa, jonka hän puoli-
sonsa kunniaksi nimitti Katharinenthal'iksi. Kun
linnaa rakennettiin, nousi Pietari itse erääuä
päimäuä tcliueillc, otti masaran ja sami-lapiai-
sen käteensä, ja pani kolme tiiltä muuriin. Tä-
män tapauksen muistoksi kilvet sitten jätettiin
kalkitsematta. Pietari ulotti myös sen svuren
puiston istuttamista, joka nyt on linna-huoneen
edessä, yleisölle alttiina. Me yritimme huonee-
sen katsomaan ja kämimme sen mnoksi ala-ker-
roksessa, jossa joku mahti-mestarin perhe asui,
mutta täällä saimme ensi kerran hamaita sen
epä-sowun, joka nykyään ivallitsee Saksalaisten
ja Venäläisten lesken Itä-mcren maatuunissa.
Me puhuttelimme, näet, saksan kielellä täällä
lamatulta henkilöitä, jotka kaikki olimat Venä-
läisiä, mutta mustaukseksi saimme äkäisen ja jny-



käu lauseen "emme ymmärrä saksaa", maikka
olimme ailvan mannat siitä, että he hymin ym-
märsilvät, että halusimme päästä sisälle. We-
näjää me emme osanneet, ja niin jäi hnone kat-
somatta. Nyt kiipesimme Lohi-muorta ylös, jonka
harjanteella juuri yläpuolella Pietarin huonetta
on tuo ennen mainittu "obsermatorio". 10 ko-
peikan edestä pääsimme sisälle, ja tämän sum-
man joutaa mielellään tähän käyntiin panna,
sillä obsermatorion alttanilta on mitä korein ja
laivcin näky-ala kaupungin ja koko seudun yli.
Tätä ihasteltuamme ja malo-konettu katsottuum-
me astuimme alas ja lähdimme taas kaupun-
kiin. Mutta matkalla olin hoksannut jotakin.
Olin tarkoin tutkinut karttaa ja lopuksi tullut
siihen päätökseen, että se kirkko, jossa ensin lä-
mimme, ei ollutkaan tuomio-kirtlo, maan S:t
Olaon kirkko. Niin emme miclä lainkaan olleet
Tuomiopiirissä käyneet, ja tämä kuitenkin oli
malttamattomasti katsottaMa. Sinne siis nyt.
Wälillä mahan istahtaneemme menimme Schmie-
dcpfortc'n ulkopuolella mallien päällä olemaan
promenaadiin. Kun päimä jo illasti, oli mei-
dän tilaisuus täällä myös nähdä kaupungin wä-
estöä, joku jonto-hetkinä mctäytyy tänne ah-
taasta ja helteisestä kaupungista. Wirwoituk-



Meidän crehdyksemme S.t Olaon kirkon suh-
teen nuurutti meitä Paljon, mutta saapi selityk-
sensä kirkon slluruudestn ju tornein korkeudesta
josta pian päätimme sen tuomiokirkoksi. Että
torni onkin korkea, moi arivata siitä, että koko
Europassa on ainoastaan kaksi korkeampaa tor-
nia, nimittäin S:t Pietarin kirkon Roomassa ja
"Munstcr'in" Strahbnrg'issa. Ett'ei muut sa-
manlaiseen erehdykseen joutuisi, neumon heitä
kohta kaupuukiiu tultuansa ostamaan itselleen
kartan, joka on saatama kirjakaupasta "Buch-
hllndluug von Kluge et Ströhm, 149 Lang
Strasse".

seksi saa täällä olemasta pienestä ramintolasta
pullon seltscrin-mettä 10 kopeikalla ja limona-
dia 20 kopeikalla.

Tuomiopää on kaikella muotoa katsottalva.
Siihen johdattaa kolme porttia ulkopuolelta kau-
punkia "Dompforte" ja kanpungista toinen aja-
mia, toinen, kapea rapsin, jalka-ihmisiä Marten.
Me astllimme tuomioftortista sisään. Tästä
tnllaan ensiksi amarallc paikalle, melkein ainoa
paikka, jota Tallinnassa sopii toriksi sanoa. Va-
semmalla puolella tätä "Dom Markt" nimistä
toria on Tallinnan linna. Se perustettiin jo
Waldemar Seicr'iltä, mutta uudistettiin m. 1775.



Tässä melkoisessa huoneessa asuu simili-kumer-
nöri, tässä on myös simili-ivirkakuntien Mirka-
huoneet. Wähän ylempänä torista lähtien on
tuomiokirkko, johon emme nyt kuitenkaan pääs-
seet. Wasta-päätä tnomiokirkkoa on Wironmaan
Ritari-hnone, johon ritaristo joka kolmas ivnosi
kokoontua tvaltiopäimiksi, ja jossa "das Ober-
lunds-Gericht" (korkeiu tuomiokunta) istuu. Tuo-
miopää on oikea korkea-aatelisten pesä. Tuo-
miokirkkoa nimitetään "ritari- ja tuomiokirkoksi",
Tuomiopäässä on myös "ritari- ja tuomiokou-
lu"; täällä on niin-ilään Wiron aateliston "Cre-
dit-casse", joka jotenkin ivastaa meidän hypo-
teeki-yhtiötä ja jotenkin on maikuttanutsaman kuin
tämäkin, taloudellisen hämiön. Melkein kaikki yk-
sityiset huoneet Tuomiopäässä oivat aatelisten
hallussa. Koko Tuomiopääu mäcstö on erityisen
tuomio-oikeudcu alaine». Aatelisetkuulumat "Das
Oberlauds-Gericht'iu'' alle ja muut Tuomio-
pään asukkaat, n. k. pormarit ja käsityöläiset,
"Der Schloszvogt*iu", liuua-moudin alle. Mutta
aateliston ei ole ollut siiuä kyllä, että se väin
on sulkeuuut pois pormuristosta. Paremmaksi
Marmuudeksi on se mielii Titomioftäätt rinteelle
kuupuukia päiu rakcnttuttauut korkeuu munrin,
jonka kautta mcchmasti marustettu portti mci-



dat taas kaupunkiin saattaa. Tämän portin
päälle sopisi syystä kirjoittaa: "odi profanum
vu_g_iß et aroeo".

Muutaman tunnin mielä ympäri kaupunkia
kämeltyämme lähdimme kotia. Seuraamana päi-
Mcinä, joka oli sunnuntai, käivimme ensiksi kato-
lisessa jumalanpalmeluksessa Katharinan kirkos-
sa, sitte Wirolaisessa kirkossa ja Minnein kato-
lisessa rnkons-hetkessä tuomiokirkossa. Kirkon
sisään mennessä astutaan ensiksi portaita alas-
päin esi-huoncescn, josta taas portaat miemät
Mielä alemmaksi itse kirkkoon. Jos S:t Olaon
kirkko, jonka ensiksi olimme luulleet tuomiokir-
koksi, tarjosi ivähemmän kuin mitä olimme
odottaneet, niin meitä täällä kohtasi melkein e-
nemmän tnin olisimme moincct toimoa. Paitsi
sitä, että kirkon seinät ja pylmäät oliivat maa-
kunilla peitetyt ja kuori täynuä hauta-mouu-
menttcjä, saimme täällä hawaita uuden aste-
määrän "förnäämisyyttä". Niinkuin kaupungin
pormarit olimat snlkcnncet maarahwuasta kor,
leitten munrem kantta, Tuomiopään aatelisto
samaten kaupungista, niin oli itse aatelistossa-
kin löytynyt niin "förnäämejä", cttAeimät olleet
moinect jnmalan-palmcluksessa istua muiden aa-
telisten kanssa, maan oli täytynyt näiden jou-



Niistä, jotka kirkon kuoriin omat haudatut,
omat maiuittaivat: Pontus de la Gardie, joka
1586 hukkui Naroman Haminaan, josta tapauk-
sesta latinaincn kirjoitns hauta-monnmentissä
mainitsee; Kaarlo Henrikinpoika Horn ja mai-
nio lreimi Mathias von Thurn, kuuluisa 30
muotiscn sodau aikana.

kosta sulkeutua häkkeihin, tahi miksi niitä sopisi
nimittää. Kirkon seinistä ulkoni, näet, pikkusia
latctuita rakennuksia, joihin päästiin eri portaita
myöden. Nämät häkit sisälsiivät oikein "för-
näämcjä" naisia. Paha kyllä on näitä koppeja
osittain täytynyt marustaa lasi-seinillä, että päi-
män malo pääsisi sisälle. Siinä on se haitta,
että knmminkin muiden silmät päästivät näihin
pilkistämään.

Tallinna on päästä päähän historiallinen
kaupniiti. Siitä syystä sen täytyy miellyttää
lvierastll. Mutta se, joka on tottunut uuden-
laiseen kaupunkiin, ci kanan menesty sen um-
pisuudessa, sen määrillä ja tapeilla kaduilla.
Näistä omat muutamat uiin kapeat, että tuskin
yhdet lvllunnt pääsee eteenpäin. Kninku on ta-
pana tehdä, kun kahdet Maunut tulemat mas-
takkain, eu tiedä. Kuiteukin on kaupungissa
myös "Vreit Strasse", lawea katu, mutta sen



laweudesta ei ole paljon puhumista. Kapein
katu Helsingissä lienee yhtä lawea. Tästä ka-
peudesta tulee, että kaupungin ala on jok-
seenkin ivähäinen, noin 8 it. 9 Helsingin kort-
telia. Minnein on mainittawa, että koko kau-
pungissa on mesi-johto, niin että melkein joka
kortteli-kulmassa rautapylmaästä ivuotaa raitis-
ta mettä koko muoro-kauden. Tähän mesi-joh-
toon, joka ulottuu myös etu kaupunkiin, johda-
tetaan mettä eräästä ulko-puolella kaupunkia o-
lewasta jcirlvestä.

Lieneehän lukija jo kyllästynyt Tallinnaan.
Muitten matlnstlljain hyödyksi tahdon mielii mai-
nita mnutamia siellä käypiä hintoja:

1 huone ja I kyuttilä (muorokautcensa) 60
kop.; 1 masikan kotletti 25 kop.; I biffi-paisti
munien kanssa 30 kop.; 1 pullo oimallista o<
luttu 12 kop.; 1 päimällis-ateria 40 kop.; 1
tuppi kahmia 15 kop.

Niinkuin jo on sanottn, ei pääse rautatiellä
Tallinnasta Tarttoon. Ilipäänsä ci näitä, kau-
kaisia seutuja yhdistäiviä kulkn-nenivoja Wiron
ja Liiminlnaalla lvielä ole olemassa *^). Kuten
tietty, rakennetaan myös par'aikact itäisestä Wi»

*) Riiasta wie lyllä rautatie Pietariin, mutta se liertiiä
totonaan sen alan Liiwinmaata, jossa Virolaiset astuvat.



roumaasta Paltisinlinnasta rauta-tietä Pietariin.
Tämä tie on mencmä ailvan eteläpuolella Tal-
linnaa ja Tallinnasta on aikomus metiiä siluu-
haara Tarttoon ja siitä eteenpäin Riikaan. Siksi
kuin se aikaan saadaan, täytyy käyttää tamal-
lista maantietä näiden kaupunkien millillä. Maan-
tietä moipi täällä kulkea kahdella eri lamalla.
Jos tahtoo huokeaan hintaan mntknstaa, täytyy
sopia talonpoikien kanssa, jotta lyyditsemät toi-
sesta kaupungista toiseen. Mutta tällä lailla
matka joutuu jokseenkin hitaasti. Jos siis on
kiire ja rahat riittiiiviit, kuljetaan postilla, joka
mastan meidän kyytiämme. Hemoselta ei mak-
seta juuri enemmän kuin Suomessa. Wiron-
maalla on kyytirctha, näet, kopeikkaa mirs-
talta joka hemosesta, paitsi kaupungista lähteis-
sä, jolloin suoritetaan kahdenkertainen kyytiraha;
Liiminmaalla maksetaan 3 kopeikkaa hemoselta.
Mutta tämmöinen matkustaminen kyydillä tulee
kalliiksi sentähden, että aina täytyy ajaa kah-
della hewosella, jos yksinkin kulkee. Penikul-
malta maksetaan siis Wironmaalla 50 ja Lii-
minmaalla 60 kopeikkaa. Tähän tulee, että, jos
riitelemistä tahtoo karttaa, täytyy antaa kyyti-
michclle noin 20 kopeikkaa juoma-rahaa, ja ajo-
kaluin edestä maksetaan 30 kopeikkaa tyytimä-



liltä. Kllksi-pyöräisiii ajo-kaluja ei täällä yh-
tään täytetä. Myös työ-ajoissaan käyttämät
talonpojat neljä-pyöriiisiii rattaita. Kyydillä
ajettaessa käytetään katottomia trilloja; ne täy-
tetään sitte oljilla reunoja myöden. Matknsta-
ja istuu oltiin, ajaja ottaa siansa poikkipäin
asetetulla laudalla, kehoittaa hemosia ruoskan-
läistaykscllä tahi omituisella mihellyksellä , ja
nyt eteenpäin. Kyytimälit oivat ylipäänsä hy-
min pitkät, noin 17—27 mirstaa, ehkä mirstat
täällä lienemät mähä^r lyhyemmät, kuin meillä.
Kyytimiilin pituudesta saapi ajaja syytä puoli-
tiessä scisattuu, autaaksccn helvosen puhaltaa,
niinkuin matkustajaa koetetaan lunletella, mutta
oikeastaan saadakseen poiketa maantien ivieressii
olemaan "körtsiin" eli lronmiin. Semmoisista
täällä ci ole pnute. Wiron- ja Liiminmaalla,
niinkuin ylipäänsä kaikkialla Enroftcissa, missä
orjuus on ollut mallassa, on, näet, aatelistolla
ollut yksin-omaincn miinan polttamisen ja myy-
misen oikens. Aatelistolle on siis hyödyksi, että
talonpojat käyttämät miinaa niin Paljon, kuin
suinkin on mahdollinen. Sen tähden aateliset
omat asettaneet troumia kaikkialle, missä sopii
armata nauttioita oleman tarjona, siis enimmi-
ten maantien marrclle. Kun testikiemarein ma-



lilla körtsille joutuu, ei tapahdu koskaan, ett'ei
ajaja astu alas, ja lähestyen heivosten päitä
ole järjestelminänsä suitsia ja maljalta. Sillä
millin hän yhä tirkistelee mannuihin päin,
eikö matkustaja rupee raha-kukkaroa aukaisemaan
alitaliksensa hänelle 5 kopeikkaa ryyppy-rahaksi.
Pyytää, sitä hän ei tee, mutta hiiu yhä järjes-
telee suitsia mäsymiittä, siksi kuin 5 kopeikkaa
hänelle annetaan. Silloin hiin nopeasti pistiiikse
körtsiin ja palaa sitten heti-kohta siallensa.

Tallinnasta Tarttoon on 204'/^ ivenäjän
Mirstaa *^). Me lähdimme matkaan Tallinnasta
klo 4 jälkeen pnolen-päiiviiä, päimänii sen jälkeen
kuin olimme sinne tulleet. Me olimme nyt kyl-
leiksi nähneet sitä paikkaa, josta Wiron kansan or-
juutumiucu suureksi osaksi oli lähtenyt. Meitä
halutti nyt nähdä itse maa ja kansa. Kun oli
snnnuntai, luulimme että enemmän mäkeä olisi
liikkeellä, kuin arkipäiminä, jolloin kaikki omat

*) Niiden hyödyksi, jotka ehkä tulcwat matkustamaan
tätä tietä, panen tähän matkustus'ohjeen: Tallin»
nasta—Waitiiu 21z w.; Waitista—Kisa'an 27 w.;
Kisa'sta—Mustlan.m'iin 14' w.; Mustlanöm'istä—An-
utlull'itn 27z w.; Annikull'tstä—Maria Magdalenaan
27 w.; M. Magdalenasta—W.gg.wa'_.t 19 w.; Weg.
yewa'sta—Kurristaan 19 w.; Kurrista'sta—Moisama'an
22 w>; Moisama'stll Tarttoon 27 w.



askareissaan. Mutta siiuii kohdeu petyimme.
Koko ensimiiisenä päimänä tuskin mitään muuta
elämiltä olentoa nähtiin, kuiu muutamia hanhi-
parmia ja kerjäläisiä. Molemmat omat lajillansa
omituiset. Wiime-mainittuja, kerjäläisiä, olimme
jo Tallinnassa muutamia nähneet. Virolainen
ei mielellään suorastaan pyydä. Mutta hän a-
settuu semmoisiin paikkoihin, joissa on suuri ih-
misten liike, kirkkojen omille, portteihin, torille
j. n. e. Nojaten saumaansa ja kyykistyen kai-

kenlaisiin surkuteltamiin asentoihin, messuaa häll
mitä inhottamimmalla ja surkeimmalla äänellä
ja nuotilla walitils-lau.ua, joka heti lakkaa, miu
pian knin pieni raha hänelle annetaan käteen,
jolloin hän kohta taivallisella äänellä osoittaa
liitollisnuttansa ; mntta hän rupee taas samaa
malitus-lvirttä tveisaamaan, niin pian kuin hä-
nelle käännät selkäsi. Kun ensikerran näin pari
semmoista messuaman ukkoa Schmiedepforte'ssa,
luulin heitä jonkun eri uskon-lahon jäseniksi, jot-
ka täten pitimiit katumuksen ja rukouksen har-
joituksiansa ja menin siis heidän ohitsensa mi-
tään .virkkamatta; mutta kun semmoisia jota pai-
kassa ilmestyi, rupesin aamistamaan asian oi-
keaa laitaa ja koetin siis antaa yhdelle heistä 3
kopeikan rahan, jolloin asia minulle selkeni. Kun



sitten lähdimme Tallinnasta, näimme niitä tien
marrella istuman ja surkeudellansa waimaawan
matkustajien kormia ja silmiä. Mitä noihin toi-
siin olentoihin, hanhiin, tnlce, ne kyllä eimät ole
omitniset sen puolesta, etta olisiivat muista ta-
mallisista hanhista eroamaiset, maan niiden pal-
jous ou täällä silmäiin-pistämii. Jokaisella per-
heellä, jolla on joku maan-tilkka miljcltiimiinä,
onorna hanhi-parmensa, johon on syynä se, etta
arentimiehet taivalliscsti maksamat kartanon o-
mistajalle arcnniksi muun muassa muutamia hau-
hinkin.

Kuten jo on sanottu, kerjäläiset ja hanhet
olilvat melkein ainoat elämät olennot, joita mei-
dän oli tilaisuus hamaita. Näyttää siltä kuiu Vi-
rolainen tahtoisi niin paljon kuin mahdollista
olla erillänsä muista ihmisistä. Lieneekö tno
seurans orjnndesta? Se on aiman luultamaa.
Muukalaisia hän ei ole tottunut näkemään toi-
sen-muotoisina kuin sortajina ja semmoisia mie-
luisimmin karttaa. Hilu ci etsi muita ihmisiä,
siis muiden täytyy etsiä häntä, jos tekee mieli
häntä nähdä. Siihen meillä nyt ei ollut aikaa.
Tahdoimme seuraaman päimän illalla olla Tar«
tossa; sillä juhlan al.ajaistcn oli jotiistaina mää-
rä tapahtua,maikka marfinaisen juhlan ensimiiinen



päimä oli keskimiikkonll. Ei ollnt siis munta
neumoa kvin mauuuista katsella mitä silmiimme
sattui, maata ja ihmis-asuntoja. Talliunan seu-
duilla on maa jokseenkin yhdenmuotoista ja ru-
maa. Ajetaau suurta tasaukoa myöden, jonka
maan-laatn suurimmaksi osaksi lienee hietaa. Koh>
ta hamaitsee, ett'ci nyt enää olla Suomessa.
Suomcu kukkulat ja järivct kauniine saarineen,
nieminecn, lahtineen, niitä ci täällä näe. Myös
Suomen synkät, juhlalliset hongikot ja knusikot
ornat poissa. Honkia ja knusia kyllä täällä kas-
maa, mntta metsät oivat turmellnt, ettei niitä mil-
lään lailla somi meidän kanniisin metsiimme wer-
rata. Etelään päin muuttuu maa evä-tasaisem-
maksi ja maihettelemammaksi sekä myös enemmin
asutuksi ju miljellytsi Niiu on maa itäpuo-
lella Paidelinnaa (Weissenstein'iä) Etelä-Wi-
romuaassa melkein yhtenä ainoana peltona, tiiyn-
nänsä kartanoita, joista muutamat ornat sangen
komeasti rakcunetut, etta niitä melkein sopisi pa-
latseiksi sauoa. Mutta sitä kurjemmalta uäyttiimät
kappaleen matkaa kartanosta olemat kylät. Wi-

*) Tässä en tee mitään eroitnsta Miron ja Liiwin>
maan tvälillä, loska raja näiden lahden maan wälillä ei
riipu geografiallisista eikä ctnografialliststa kohdista, waan
ott totonaan mtelt-w_l.aincn.



rolainen talo usein ei ole kuin yksi ainoa raken-
nus, jossa on sekä ihmisten ja eläinten asunto
että aitat ja kaikki munt taloon kuulnmat huo-
neet. Niimät rakennukset tehdiiäu melkein kaikki
samanmuotoisiksi. Hirsistä rakennetaan noin kaksi
syltiiii korkea salmos, joka aina toisesta päästä,
usein molemmistakin, on lemeiimpi kuin keski-
paikalta. Tämän salivoksen päälle rakennetaan
sitte suippo, joku taholle kattama katou-kannatin,
jota turpeilla peitetään. Huoneeu kaidcmmassa
päässä on kaluhuone ja muut ulkohuoneet, le-
iveämmiissä päässä on asnin-huone. Katto lai-
tetaan koko huoneelle yhtä lemeäksi luin raken-
nuksen ulkonewlllle osalle jn siitä syntymää katon u-
lonnusta kannattaa muutamat pylmäiit, joista huo-
neen edustalle tulee jonkunlainen meranda, jota
kuitenkin paremmin sopii majaksi kntsua. Tähän
muotoon omat myös kaikki körtsit ja posti-huo-
neet (kestikiemarit) rakennetut, ehkä uämä omat
suuremmat ja paremmat, kuin talonpoikain huo-
neet tamalliscsti oivat. Koska katot tamallisesti
omat noin kahta mertaa korkeammat kuiu itse
huoueet, näyttää Wirolciiuen kylä, jonkun mut'
kan päästä katsottuna, kuin joukko suuria tur-
peen-läjiä.

Seuraamana matka-päitvänämme rupesimat



Tarttoon pyrkimä, laulukunnat tulemaan näky"
mun. He ajoimat pitkissä, enimmiten peitetyis-
sä mannuissa, joihin mahtui noin B—lo8 —10 mies-
tä. Mitä likcmmä.si Tarttoa tulimme, sitä milk-
kaampi oli liike. Kuu kanan aikaa seurasimme
toisiamme siten, että me testikiemarien millillä
ajoimme heidän ohitsensa, ja he taas knlkimat
meidän simutsemme sill'aikaa kuin posti-paikassa
olimme hcmoisia Maihtamassa, licnemät he mih-
doiu älynneet, että me olimme Suomalaisia.
Kun, näet, ajaja 59 mirötan päässä Tartosta
seisahtni körtsille tamalliscn ryypyn lvuoksi, ru-
pesi körtsiu sisässä lepoa pitämä lanlukunta mei-
saamaan tuota samalla nuotilla kuin "Maam-
me" laulettamaa laulua: "Mo isamaa, mo ön
ja rööm, kui karmis olcd sa". En luule "maam-
me" siimcltcn koskaan minuun niin syiviisti lvai-
kuttaneen, kuiu täällä akti armacimatta kuulles-
sani Virolaisten meitä niillä tcrmchtimiin. Me
astuimme alas Maunuista, kämimme körtsissä
kuuntelemassa, ja, knn laulu oli loppunut, esi-
timme itsemme Suomalaisiksi. Wiihäu haas-
teltua he taas rupcsimat laulamaan: "Mo mee-
les scisab alati, mo hiilgau isamaa !" jota »vei-
sataan samalla nuotilla kuin "Mun muistuu
tnieleheui uyt". Tämä oli ensi kerta, jolloin



Maanantaina klo 12 j. p. p. oltiin miimein
Tartossa. Tarton ikimanha kanpunki sijaitsee
Liimiumaallll, laaksossa kummallakin puolella
Wirtslljiirwestä Peipus-järwcen juoksemaa Emä-
jokea. Se miljaMa paikka, johou se on rakennettu
ju jota osittain ympiiröitsee melkoiset mäet, pi-
detään yleiseen sangen kauniina. Myös kau-
pungilla itsellään on kauneuden maine. Pohjan
Heidelbergiksi sitä Saksalaiset sanomat. Sen
somuuteen maikuttaa paljon se seikka, että sen sekä
sisä- että ulko-puolella on paljon istutuksia, sekä
yksityisten että yleisölle alttiita puutarhoja ja
lälvelypaikkoja. Näistä oivat mainittamat: kuu-
luisat tuomiokirkon kiimelypaikat kaupungin lvam

hoilla Malleilla ivanhan tuomio-kirkon raunioin ym-
pärillä; kiisityöliiis-yhtiön puutarha, »varustettu
pienellä mesi-lammikolla sekä moimistelu-telineillä

tulimme tilaisuuteeu nähdä sitä ystciivyyttii ja
rakkautta Suomen kansaa kohtaan, joka asnu
Wiron kansassa ja jota me sittemmin usein
saimme nauttia. Kun sitte miimcisessä posti-
talossa ennen Tarttoa olimme sadetta pitämäs-
sä, matkusti sama laulutunta ynnä suuri joukko
muita ohitse, iloisesti laulaen ja meitä termeh-
tieu; paitsi sitä myöskin eräissä Maunuissa ole-
ma soittokunta törmillänsä piti iloista musiikkia.



ulkoua ilmassa; Wanemuine-yhtiön puutarha
sekä ulkopuolella kaupuukia "Ressource puisto".
Kaupungissa on kiitetty yli-opisto, jonka obscr-
Matorio erittäin kehutaan hymäksi. Sillä on
myös suuri kiriaöto, jouka säilytyshuoneeksi Man-
han tuomiokirkon knori on laitetta. Tarton nimi
on muutoin Wirou historiassa hymiu tuttu.
Tänne kotooutui ennen muinoin Virolaiset kuun-
telemaan Wancmuista, joka täällä puistoissa
miritti kautelettansa. Sitte tämä seutu Viro-
laisten kukistukscn aikana oli tappelu-tanterena
sodissa Wirolaistcn ja muukalaistcu miilillä ja
myöhcmmiukin on Tartto nähnyt ja kärsinyt so-
dan lvaimoja. Tähän paikkaan oli nyt suuri
joukko Wiron kansan jäseniä kaikista maakun-
nista kokountunnt imettämään rauhallista rie-
mujuhlaa. Juhlan synty on lyhyesti sanoen
seuraama. Sev isäksi sopii nimittää I. W. lann-
sen'ia, tätä ihmeellistä miestä, joka perätysten
on ollut paimenpoikana, kuskina, urkujen soit-
tajana, lukkarina ja lviimein kansakonlnn-opct*-
tajcina. Semmoisena rupesi hau m. 1857 toi-
mittamaan "Pärno Postimees" nimistä sano-
malehteä, muutti sitten m. 1864 Tarttoon, jossa
hän antaa "Eesti Postimccs"tä, jonka toimitus
nykyään on hänen ainoa Mirkansa. Tämän mie-



hen päässä nousi jo m. 1865 ajatus suurella
kansallisjuhlalla mieltää 50:tii muotta 1819 ivuo-
deu asetuksesta. Alku tehtiin siten, että minis-
teristöltä Pietarissa pyydettiin lupaa Virolaisen
laulu-yhtiön fternstamisecn Tarttoon. Lupa saa-
tiin jo m. 1865 ja laulukunta sai nimen "Wa-
nemuiue". Tämä seura, johtaja etupäässä, pa-
ni sitten nyt puheena oleman juhlan toimeen
inuolla ja moimalla, joka tiesi lvoittaa kaikki
ne monenlacttniset mnstuksct, jotka sitä kohtasi'
ivat.

Eunenkuin ryhdyn puhnmaan niistä yleisis-
tä kohdista, jotka semmoisen juhlan kestäessä
woimat tnlla näkymiin ja antaa syytä mietti-
miseen, tahdon lyhyesti lukialle kertoa juhlan
menon ja laadun. Tiistaina 29 p. Heinäkuus-sa e. p. p. ilmoittimat kaikki laulu- ja soitto-
kunnat itsensä Wancmninc yhtiön kokous-huo-neessa. Ilmoitettujen luku oli: 44 laulu-kuntaa ja
5 soitto-knntaa. Niihin knului: 329 kyltin ja
"kokoknnnan" opettajaa; 129 talollista; 69 kä-
sityöläistä; 59 lukkaria ja ftitäjäu-kouluttajaa;
52 työmiestä, renkiä ja palmeliaa; 47 pitäjiin-
koulujen oppilasta; 41 talollisten ja koulumes-
tarien poikaa; 28 "pcrintömaan"omistajaa ja
arentimiestä; 19 "kunnan-tlrjoittajaa" ja ins-



pehtoria; 6 karjakartanonpitäjäii ja kirjailijaa.
Kello 2 j. pp. lähtilviit kaikki laulajat piiiijoh-
tajiensa, hra lannsen'in ja laulun-opettajan Wal«
gan kansakoulu-seminarissa, hra Säbelmannin

kanssa Virolaisten kirkkoon, "Maarja-kirik",
jossa pää-harjoitus senraawan pitimiin hengel-
lisiin laulajaisiin pidettiin. Seuraamana piii-
mänä oli jnhlan ensimiiinen päimä. Tämän päi-
män alku terlvehdittiin tykkien ampumisella. K:lo
8 rupesilvat kellot P. Johanneksen ja P. Maa-
rian kirkoissa yhdistämään ääntänsä tykkien jy-
rinään, kehoittaen Tarton asukkaita kokoontumaan
siihen suureen jumalanpalmelukseen, jolla juhla
oli alotettama. K.lo 9 rupesi juhla-kulku liik-
kumaan Wainemuine-yhtiön seura-huoneesta li-
puilla koristetun kaupungin läpi ensiksi Maarian
kirkon torille, missä koraali laulettiin, johon
myös soitto-kunnat törmillään ottimat osaa. Ko-
raalin laulettua lähdettiin taas liikkeelle sille
paikalle, jossa jumalan-ftalmelus oli pidettämä,
eräälle puilla ympäröitylle suurelle symiinteelle
uiman likellä Tuomiokirkon ihanoita raunioita.
Täällä pidettyyn jnmalan-pallvelukseen oli kai-
.en-siiätyisiä ja -ikäisiä ihmisiä osaa ottamassa,
lumultansa noin 10,000-15,000.

Jälteen puolen-päiwää k:lo 4 lähdettiin yllii-



mainittuun Ressource-puistoon, jossa eusimäineu
hengellinen konserti oli pidettämä. Konserti aloi-
tettiin puheella, jonka juhla-komitean johtaja kon-
sistorialineuivosWilligerode, Virolaisen seurakun-
nan pastori, piti hengellisestä ja erittäin lutherilai-
sesta laulusta. Tämän jälkeen astui hra Sii-
belmann ylös tribuniin ju marsiuainen kouserti
alkoi. Kun koraali oli laulettu, uousi taas Wil-
lunnin (Fellinin) pastori Hörschelmanu tribu-
niin ja puhui muutamista hengellisistä runoill-
oista ja siimeltäjistii sekä lopetti puheensa muu-
tamilla hymiu onuistuneilla sanoilla piiimän päii-
johdattajasta, hra Säbelmannlsta. Tämän pe-
rästä konsertin taas pitkitettiin ja kunnncltiin
suurella mieltymyksellä, josta laulajien rohkcnö
«menemistänsä eneni. Eräällä pysähdys-ajalla
viimat laulajat termehtinect juhlan isää, hra
lannsen'ia, kaiknmilla hurra-huudoilla, jonka o-
hessa hra Willigerode oli keskeyttänyt konsertin
lukeaksensa pari lcnnätinsanomaa.

Seuraamana päiwänii pitiiviit laulnkunnat
taas päiiharjoituksen e. pp. ja k:lo 4 j. pp. al-
koi toiueu, maallinen konserti, sekin Rcssourcc-
puistossa. Eusiksi laulettiin kolme laulua, jonka
jälkeen hra lannsen astui tribuniin ja piti ly-
hyen, mutta hymiu onnistuneen puheen Wiron



tulemciisuudesta, joka Puhe mastaan-otettiin ko-
milla bravo-hnudoilla ja käsien taputuksilla. Tä-
män jälkeen nousi hra Hörschelmann taas tri-
bnniin ja lausui kiiäutyen hra Icinnsen'in päin :

Edellisenä ftäimänä oli hän kuulijana puhunut
runoilloista ja sämelniekoista, nyt oli hanen
laulajana ja juhlaan osan-ottajana sananen sa-
nottama siitä miehestä, joka juhlan isäuii juuri
oli puhunut ja omistanut laftseusa. Lapsi oli
nyt masta kahden piiimän manha, mutta sateen
kestäessä oli se niin marttunut jakasmauut. että
se jo huusi ivoimakkaalla äänellä. Niin puls-
kcaa lasta ei Moi katsella, luomatta silmät sen
isäänkin, jos sitä tahtoo taikka ei. Häneen loi
puhuja sentiihden silmänsä jn muistaessaan hä-
nen suuria ansioitansa Wiron kansan simistyttä-
miscksi, ei hän ivoinut olla esittämättä korkeaa
hurraa tälle jalolle isänmaan ystiimiille. Ei
tarminne mainita että kaikumin hurrci-huuto seu-
rasi tätä puhetta.

Seuraawaua wälihetkenii astui esiin hra lukion-
opettaja Hurt, jonka juhla-komitea oli malinnut
pitämään itse juhla-puheen. Koska puhe monessa
kohden on oloja osoittawainen, suomennamme sen
tähän kokonaan, niin tarkkaan luin mahdollista



kääntäen puhujan kielen ja lause-parret. Se kuu-
luu näin:

Näinä juhlapaitoina on jo niin paljon haas-
teltu, niin monta puhetta pidetty, että moni ehkä
liiaksi panee, kun minäkin mielii Minnein teidän
joukkoonne astun ja teiltä kuuntelemista toimou.
Mutta minä luotan siihen, että niimiit pitkät ja
riemuisat juhla-piiimät minua puolustamat. Se-
pä se jo lvauha Wirolais-tafta ja laatu on, että
me muutoin emme paljon suutamme kuluta, mo-
nesti ei silloinkaan, kun se olisi hymin tarpeel-
lista ja hyödyllistä, mutta, kun miehet kokoon-
tumat pitopaikkaan, kyllä silloin sydän sulaa
jy kielen paulat irtauwat, niin että usein roh-
keutta ja puhetta syntyy ylimäärinkin. Se tan-
nis riemu-juhla, joka meillä nyt on käsissä, on
myös miuun sydämeni erinomaisella taivalla sn>
taitanut, ja monta kohmettunutta ajatusta elä-
mäksi tehnyt, ja mistä sydän tuimaa, siitä suu
mielellään puhuu. Pyydän siis, että minuakin
muutamaksi minuutiksi kuunnellatsenne otatte.
Kentiesi ansaitsee jokn sana, rakkaat meljet Vi-
rolaiset, armoisat kuulijat, teidän luullaksenne
mieleen panna, kentiesi on se näiden juhla-piii-
Wien muiston imarammaksi saattama.

Nakkaat Meljet Wirolaiset, Armoisat kuulijat!



on aiwan suotawa, että se haln ja ymmärrys,
jolla yhteistäkin hyiviiii mietitään sekä sen eduksi
työtä tehdään, ivaiivaa nähdään jakustannuksia
kannetaan, meissä mielä paljon enemmin kas-
ivaisi ja laajalle lewiiiisi. Sen suhteen olen
minä pian jokaisessa paikassa hamainnut oleman
suuren puutteen, ju jokainen ajattelema ihminen
ja rakastama sydän on minun miiitökseni todeksi
arlvaama. Jos on jotakin yhteistä yritystä,
joko kartanon aluskunnau, pitäjän, maakunuan,
tahi koko Miron kansan hymäksi, silloin suurem-
pi joukko neutvottelijoiöta enimmiten ftauee asiata
mastaan, pienempi osa sitä puolustaa. Suu-

Minun olisi juhla-komitean tahdon mukaan
määrä tänään pitää Teille pitempi juhla-puhe.
Sitä nyt älköön kenkään minulta toilvoko. Suu-
rempi osa puheesta on kokonaan meteen lionnut
ju kotiin jäänyt, ainoasti puheen miihin osa on
tänne tullut. Mitä minä täällä esitellä ivoin
ja tahdon, on kolme loimotusta. Minulla ou
kolme piiä-asiaa, joita ei saa olla tähdelle pa-
nematta, jos Wiron kansa tahtoo mielä eteen-
päin mennä, jos ne monenlaiset puutteet, jotka
mielii löytyivät, oivat parannettaivat.

Ensiksi



rempi osa kysyy aina mielii, mikä hyöty mi-
nulle siitä on. Löytyyhän mielii semmoinen-

kin lyhytmielisyys, että ainoastaan sitä hyödyl-
liseksi asiaksi katsotaan, josta moipi kappaleen
irroittaa ja taskuhun tahi suuhun pistää, eli
mitä ivankkurilla tahi reellä sopii kotiin miedä,
silmin niihtämiinä, käsin nostettamana. Että
kirjastot, apu-rahastot, koulut ja mnut senlaisct
omat suuri rahmaan tamara ja kultakaimos,
sen tietää uinoasti kaksi tusinasta. Semmoisesta
kailvotsesta tosin knohuu näkymätöin henkinen
tamara, mutta se on kalliimpi knin raha tahi
muu maallinen tamara. Samassa määrässä
kuin knolematoin henkemme on nunnista ylä-
lviimpi, samassa määrässä on myös kaikki kar-
mis hengen ja sydämen tamara maallista tama-
raa ylämiimpi. Tämä moi elämän myrskyissä
kadota, hengen tamara ei koskaan; hengen ta<
Mara on jäämä ja kestää toiselle puolelle hau-
taakin, — ja täällä maailman elämässä: jos
tuli on polttanut majamme ja omaisuutemme,
tahi jos joku kurja pahan hengen Palmella on
meidät onnettomuuteen langettanut, moimme tui«
tentin Jumalaan luottaen ja urhealla mielellä
uudestaan rumeta, ja onnellista elämää asettaa,
jos olemme panneet tallelle maan jotakin omaan



päähän ja omaan sydämeen. Että tämmöinen
heugen tamara meidän armaasen kansaamme täs-
mäisi, sitä Marten tulee paljoa enemmäu huolta
pitää hymien koulujeu, kirjastojen ja erinäisten
seurojen synnyttämisestä, jotka yhdistetyillä lvoi-
milla tarkoittamat yhteistä tahi jotakinrahivaal-
le erityistä hyötyä. Armoisat ja säännöllisellä
pohjalla olemat seurat omat uudella ajalla mii-
kelvimmiit rahtvaan maurastuttajat. Jokaisen
simistyneen kausan seassa on tämmöisiä joukot-
tain. Muutamat seurat omat huoleksensa otta-
neet sairasten hoidossa jollakin tapaa olla a-
tvnllisina, toiset maimaisholhouksen paremmalle
kaimalle asettamisen; toiset pitämät huolta hy-
mieu kirjateosten, opetus-kirjain ja sanomaleh-
tien toimittamisesta kansalle. Että erittäinkin
miimeksi mainittuihin seuroihin joka mies jokai-
sessa säädyssä Moi moimiansa myöden osaa ot-
taa ja yhteistä hylviiä kartuttaa sekä Minnein
itsellensä siitä hyötyä hankkia, saattaisin aiman
selkeäksi tehdä, jos aika sen nyt myönnyttäisi.

Että semmoisia hyödyllisiä laitoksia, joihin
olen miitannut, möisi syntyä, siihen on ainoasti
yksi asia tarpeellinen: mieli ja ymmärrys yh-
teistä hymiiii miettiä ja sitä kartuttaa. Jossa
tämä mieli ja ymmärrys on mireillii, on joka



ajalla ja jokaisessa säädyssä olema hyödyllinen
kansan jäsen ja maltakunnan alamainen, ol-
koon hänen aineellinen tahi marallinen apunsa
kuinka miihäinen tahansa. Antakoon Jumala
meille Mast'edes tätä mieltä jaymmärrystä run-
saasti. Antakoon Hän meidän kaikkien ymmär-
tää, että kun kansan yhteinen asema, elo ja 010
kohoo paremmalle kanualle, jokaiselle yksityisellen-
kin sen kautta tulee osamäiiriiusä onnesta ja i-
losta. Jos ruumis on terme, menestyivät yksi-
tyiset jäsenetkin hymiisti.

Tämä on minun ensimiiinen loimotukseni.
Wapaus ei kiellä meitä tätä täyttämästä, maan
piiintvastoin meitä sitä täyttämään käskee.

on suuresti toimomista, että uusi .vapautemme
päästäisi mouta yksityistä miestä Virolaisten
joukossa eräästä ilkeästä ja hiimiiisemästä pau-
lasta. Kielelläni paraikaa on meidän koulute-
tut miehet ja suuri joukko saksalaistuneita mie-
hiä, ja suurin osa niistä on sitä senraa, josta
eräs Wirolainen laulaja on laulanut, että he
"äkliseltii omat Saksalaisiksi tulleet". Minuu
ajatukseni on tämä: ei kenenkään Wirolaisen,
joka talonpoikaisesta säädystä eroaa eli koulun-

Toiseksi



käynnin kautta korkeammalle nousee, pidä eikä
tarmitse siitä syystä erota omasta kansastansa.
Niistä, jotka siitä saakka, kuin kylästä omat
muuttaneet herraskartanoon tahi kaupunkiin asu-
maan ja omatekoisen mustan nutun asemesta
omat pukeutuueet siniseen tahi muunkarmaiseen
herrastakkiin eli "palttoosen", eilviit Wironkan-
saa enää tunnettaan sekä luulemat heti koh-
ta muuttuneensa Saksalaisiksi ja sitten rupeemat
puhumaan Saksan tai kalkkunan kieltä taikka
muuta renkutusta — mistä en tahdo tässä pu-
huakaan. Ne jo, Jumalan kiitos! katoamis-
taan katoamat ja jolla on mahankaan ymmär-
rystä päässä, on jo kauan semmoisia pitänyt
narreina. Minä puhun tässä ymmiirtämäiscm-
mistii miehistä, semmoisista nimittäin, jotka, ol-
len Virolaisten manhempien lapsia ja hymin
koulutettuja miehiä, tnlemat joko kauppamiehiksi,
käsityöläisiksi tahi maamittariksi taikka suurem-
miksi maan omistajiksi tahi kaupunkeihin jonkun-
laisiksi ammllttimiehiksi, mutta siitä asti, joko
heti kohta tahi aikaa moittacu, kokonaau uuhot-
taivat oiullu kansausll ja miimein rupeemat pitä-
mään itseänsä Saksalaisina tahi jonakuua muu-
na. Tämä» mielipiteen kautta katookin heistä
osan-otto kaikkiin, mitä Wiron-kansaan koskee, sen



riemuun ja suruun, sen hyötyyn ja mahinkoon.
Mistä tämä kansan ja esi-isien jättäminen tä-
hän saakka on tullut, myös ymmärtämäisiinkin,
ei ole maikea selittää. Wiron-kansa oli orjakan-
sa, poljettu, maahan sorrettu, ivailvainen — mi-
kä ihme siis, että jokainen pyysi päästäksensä
siitä erilleen, koska hänen elämänsä onni sen
kautta kasmoi. Nyt omat ajat ja asiat muut-
tuneet. Wast'edes tämän ilkeän kansasta eroa-
misen ei somi eitä tarmitse enää kestää. Kuinka
moipi kansan simistys, ivalistus ja siemistäminen
wllurastua,knn kaikki ne, jotka Jumalan amulla ja
mauhempaill huolella pääsemät kauemmaksi kuin
muut, eroamat kansasta? Kansa odottaa kon-
lutetuista miehistä itsellensä johtajia, ammatti-
miehiä, apn-miehiä, miisaampia kanssaiveljiii —

ja ne, joihin kansa luottaa, käymät omaa tie-
tänsä. Kansan itse täytyy yhä mielii pitää huol-
ta siitä, kuinka jokainen omalla lamallansa eteen-
päin tulee, ehkä moui ci tiedä huolta pitäiikiiiin,
maan antaa ajaa itsensä sinne, mihin tnuli pu-
haltaa. Ei! asian ci tule eikä tarmitse semmoi-
seksi jäädä ja mina uskon lujasti: se ci tulet-
kaan semmoiseksi jäämään. Ennen, kun Wiron
kansa oli kurjia, hälviiistyjii orjia, silloin oli
tama mahdollista, maikka niin ci olisi pitänyt



olla— nyt, kun Virolaiset omat mapaitaMalta-
kunnan alamaisia ja suuremmaksi osaksi armoi-
sta talonpoikia ja siis armoisan säädyn jäseniä,
koska kuulumat .valtakunnalle hymin tarpeelli-
seen säätyyn, nyt ei Moi enää niin olla eikä
saa niin olla. Virolainen jääköön Virolaiseksi
jokaisessa ammatissa, jokaisessa säädyssä, sekä
maalla että kaupungissa. Wirolainen weljeni!
Jos olet kirkon- tahi koulun-opettaja, kauppa-
mies tahi käsityöläinen, lääkäri tahi muu oppi-
nut, lukkari tahi koulumestari, maamittari tahi
kartanon omistaja, — pysy uskollisesti kansasi
jäseueuä, jakaa tämän kanssa onnea ja onnetto-
muutta, riemua ja surua, katkeraa ja suloista,
pyydä moimiesi mukaan tehdä hyivciii tämän e-
distymiseksi, silloin olet kaikkien edessä arivoisa
mies, silloin olet tehnyt, mitä oikean perheen-
pojan melivollisuus oli, silloin ei ole tulema su-
kupolmi unhottawa sinua kiitollisuudella ja kun-
nioittamisella mainita. Sen muoksi on kaikin
puolin aiman tarpeellista, ett'ei sinulta jää min-
käänlaisia kieliä eikä kirjoja oppimatta, tahi mi-
tään Mirkaa hakematta, maan mitä enemmin sinä
opit ja ymmärrät, sitä tarpeellisempi, hyö-
dyllisempi, kiitettiimiimpi kansan jäsen sinusta
tulee. Olkoon kullakin Virolaisella mikä takki



hymiinsä yllä tahi mikä Mirka tahansa hoidctta-
mana, jos hänen sydämmessiiiin maan on pala-
ma rakkans kansaa kohtaan, jos hänessä maan
on matama aikomus kansan kanssa yhdessä ja
sen hyödyksi Inmalan pelossa työtä tehdä, sil-
loin on hän myös todellakin mapaa Vironkan-
san jäsen. Toimomme siis sydiimmestii, että mei-
dän uusi Mapautemme tästä ilkeästä sukunsa kiel-
tämisen ja tunnottomuuden paulasta päästäisi
kaikki rakkaat Virolaismeljet, jotka mielii siinä
oivat, ja että he siitä piiäsisimiit mapaiksi, itsel-
lensä kunniaksi, kansallensa hyödyksi.

Kolmanneksi
on sangen suotawaa, että Wironkansalle syntyisi
korkeampia kouluja, kuin meidän pitäjän- jaky-
läkoulumme oivat, ainakin yksi ensi-aluksi. Tällä
loimotuksella en tahdo wiihentiiii kylä- eikä pi-
täjänkouluja niiden armon, kunnon ja tarpeet-
lisuuden Puolesta, maan oikeastaan niitä kas-
mattaa ja korkeammalle kannalle auttaa. Niin
pian kulu suinkill on mahdollinen, pitäisi meillä
asetettaman semmoinen suurempi Virolainen kou-
lu, jossa mironkielistii opetusta annettaisiin, ja
joka olisi hyiviin piirikunnan-koulun (Kreisschule)
mertainen, ja minä tiedän, että paljon Virolai-



Ensiksi moipi oikeata, täydellistä ja todelli-
sesti edistiimiiii opetusta, «nukuin myöskin sekä
hengen että sydämen herätystä ja silvistystii, ai-
noasi, omalla äidinkielellä ihmisille toimittaa.
Sentähden omatkin joka kansassa, joka pitää
huolta koulujeu menestyksestä, nämä kunkin kan-
san omalla kielellä. Jos Virolaiset pojat mc-
nelvilt piiri-kouluihin tahi lutioihiu, saamat he
tosiu tiiydelliseu opetuksen, mutta ei opetus mo-
neen aikaan Maikuta mitään hymiiii, ja pojilta
kuluu paljoa enemmän aikaa oppimiseen, kuin
siihen olisi mennyt, jos olisimat saaneet opetus-,
ta äidilikiclelliiiill. Piiri-kouluissa ja lukioissa
täytyy laslen sekä ennen oppimistansa että op-
piessakin hankkia sitä lviilikappaletta, joulu a-
mulla moimat tuota kallista opetusta mastaan-
ottaa, ja siis yhtaikaa panna tähdelle, ymmär-
tää ja miisastua. Mutta semmoinen milli-kap-
paleen hankkiminen ennen opetuksen saamista

sia sen puolesta on yhdessä neumossa minun
kanssani ja myöskin moimiensa mukaan omat pi-
täneet huolta ja nähneet maimaa, että semmoinen
laitos tulisi toimeen. Semmoiset koulut, joissa
opetusta annetaan Vironkielellä ja, kuten tietty
on, myöskin Saksan- ja Venäjän-kieltä opete-
taan, omat kolmesta syystä aiman tarpeelliset.



taikka oppimisen ajalla pidättää kuin tammitsa
taittein taitamimmattin ja milttaimmattin lap-
set. Sen Moin minä itsekin todistaa; minä o-
len itse käynyt kaikki koulut, joita meillä on,
kylä-koulusta yli-opistoon saakka, ja opetan nyt
itse lapsia, niiden joukossa monta mirolaistakin
lasta. Ihmisen on maikea, jopa hywinkin wai-
kea, niin omaksensa omistaa ivieras kieli, että
hän sillä ajattelee, ja oppilaan täytyy kuitenkin
ajatella sillä kielellä, jolla häntä opetetaan, ja
ajatella oppilaan kuitenkin tulee, jos hänen ope-
tuksesta pitää hyötymän. Moni Virolainen poika
taistelee piirikonlussa tuon mieraan kielen kans-
sa, siksi kuin hän koulusta lähtee, ja kärsii siis
mahinkoa muun henkensä ja sydämmensil simis-
tyksen puolesta; jos opetuskielenä olisi ollut hä-
nen äidinkielensä, olisi opetus ollut paljoa hel-
pompi, phsymäisemfti ja hyödyllisempi. Vie-
raasta opetuskielestä seuraa myöskin, että ne
koulupojat, jotka eiiviit pääse piirikoulua edem-
mäksi, sangen pian senkin unohtamat, minkä pii-
rikonlussa omat oppineet. Pelto ei ole niin kyn-
netty, että siemen woisi matamammin juurtua.

Mutta, sanonee joku meikko, piirilaulussa
oppimat Pojat hymin saksan- ja meniijänkieltii
ja se on sangen hyödyllistä. Hyödyllistä kyllä,



ivastaan minä, Maan ei oppimisen päätarkoitus.
Muu hengen ja mielen simistys on epäilemät-
tä tärkeämpi; kun henki ja mieli omat simisty-
neet, ainoastaan silloin moipi kielitaidostakin
olla todellista hyötyä. Jos pojat kunnollisessa
Virolaisessa koulussa omat saaneet kunnollisen
opetuksen, on tämä koulutus olema paljoa tuke-
mampi, pysymiiisempi ja sentiihden hyödyllisem-
pikin, ja jos ymmärrys on terämiiksi saatettu ja
sydän herätetty, tulemat he kyllä toimeen myös-
kin saksan- ja iveniijän-kielellii, joille he jo omas-
sa mirolaisessa koulussa omat hymiin perustuk-
sen laskeneet, jos he jokapäimiiisessii elämässä
taikka ammatissaan tarmitsemat näitä tiellä. Sen
ohessa ei ketään kielletä menemästä piirikouluun
taikka lukioon; onpa mielii suotaivakin, että hän
miimemainittuun pääsee, koska lukio on ikään-
kuin yli-oftiston Meriijii.

Toiseksi on meidän senkin tähden tarive kor-
keampia mirolaisia kontuja, ett'ei muut koulut
opetuksellansa erittäin tarkoita talonpoikaista kan-
saa ja sen oloja. Ne omat taupunginkouluja
ja niissä koulutetaan kaupunkilaisia, mutta ta-
lonpoika ja talonpoikainen ammattimies tarmitsec
mielii paljon erityistä oppia, niinkuin tietoja
pellon miljelemisestii, taikka ammattimies mielii



muista asioista. Näitä ei kaupunkilainen tar-
mitse eikä niitä siis kaupunginkouluissa suotta
opeteta. Joka tahtoo jäädä talonpoikais-siiätyyn
— ja näitä tulee mast-edes olemaan enemmän
tuin muualle pyrkijöitä — taikka joka näiden
ammatteihin tahtoo rumeta, sen tulee erittäin it-
seänsä siihen malmistaa ja hän tarmitsee siis e-
rityistä koulua.

Kolmanneksi, puhumme siitä maan lyhy-
esti, on tiinlaltainen »virolainen ylitoulu tuot-
tama suurta hyötyä niillenkin, jotka ehkä nuo-
rella iällä eimät ole moineet päästä korkeam-
paan kouluun. Nämä moisimllt edistymisekseen ja
henkisen näkö-alansa laajentamiseksi käyttää niitä
kirjoja ja muita opetusneumoja, joita koulun
tarpeeksi hankitaan, koska kirjat omat heidän o-
malla selmiillii äidinkielellään. Mmaltaan on
korkeammista kouluista kansan kielen miljelemi-
selle ja kirjallisuudelle tulema sanomaton hyöty
ja jos kansan kirjallisuus tasmaa ja kukoistaa,
kasmaa ja kukoistaa sen hengen Maratkin. Pi-
täkäämme siis, mapaat meljet Virolaiset, kaikin
monnin huolta korkeammista ja paremmista tan-
sankouluista; suurempaa hymiiii emme moi teh-
dä itsellemme eikä jälkeisillemme. Pitäkäämme



Herra HurNn puhe lienee maituttanut hy-
min erilaisesti eri tuulioihin; kansallisessa puo-
lueessa se ei moinut maikuttaa muuta kuin suur-
ta mieltymystä ja suosiota; mutta kaikkialla
maailmassa semmoisia on, jotka laitin puoliu
tahtomat säilyttää status quo. erittäin kun muu-
tos koskee heidän omaan — usein luuleteltuuu
— etuunsa. Kaikki Virolaiset ja ymmiirtämiiiset
Saksalaisetkin eimiit moineet olla suomatta, että
niin piantuin mahdollista se aita tulisi, jolloin her-
ra Hurt-in kolme loimotusta tiimisi toteen. Mutta
kopeaan itse-kylläisyyteen ja lyhyt-näköiseen po-
litiikkiin paatuneet manha-aateliset tartanoherrat
eimiit moineet nähdä paljon muuta kuin hiimyttö-
myyttii ja hulluutta siinä, että se suku, jota
he olimat tottuneet tallaamaan jalkojensa alle,
rupesi puhumaan ja miettimään jotakin itse-
tyistii sitvistystii.

huolta kouluista, se on miimeinen sanani, mel-
jet Virolaiset!

Konsertin päätyttyä lähdettiin Vanemuine-
yhtiön puutarhaan, jossa juhla-syönti pidettiin.
Itse syömintiin oli noin 1000 henkilöä osaa ot-
tamassa, kaikkein säätyjen jäseniä; mutta paitsi
sitä oli katsojia ja kuutioita kokoontunut suuri
joukko. Kuutioita sanou, sillä piiä-asia syömin-



Seuraamana päimänä aamu-puolella oli taas
konsertti Ressource-puistossa, jolloin eri laulu-
tulluat, jokainen erinänsä, näyttimiit laulu-kun-
tonsa, ja saman pahviin ilta-puolella totoontui-
mat juhlan jäsenet ja suuri joukko kuutioita
Vanemuine-yhtiön puutarhaan miimeiseen ko-
koukseen, kilpa-juhlaan. Tähän otti osaa 22 yh-
tiötä ja moittopalkinnot olimat pergamentille
painettuja muistokirjoituksia, joiden taama kie-
len näytteeksi tähän painettakoon suomennoksen
kanssa. Ne kuulumat näin:

gissä oli ne monet puheet eli maljain esitykset,
joita täällä pidettiin. Tärkeimmät niistä oli-
mat maljat H. K. Majesteetillensa, maakuntien
edustus-kunnalle, luterilaiselle kirkolle, Tartou
yli-opistolle, koululaitoksille, kunniaivieraille, Vi-
ron kansalle y. m. Niistä puhuessani tahdon mai-
nita, että myöskin Suomelle esitettiin liimpeii ja
sydiimmellinen malja, joka suurella innolla ivas-
taan-otettiin.

AvaiiK _.ti-t_t_____Btus Mädav mälestuse täht.
Julkinen kunnian-tunnustus ja jääwä muiston merkli,

su-trel v.isllilmneaastasel
suurena wtidenlymmenen-wuotisena

mig

milii



Kuhu igalt poolt Nesti-i-a^delt Lesttmshed
tuhun jokaiselta puolelta Nitron-rajojen sisältä Wiron miehet
Ilol___o uitvad töttttnud, et V3__n_._i__us tihenduses
koloon oliwat rientäneet, että wcljcllisessä yhteydessä,
I-ui uhe pere po^a,d Kiituse t_.no Il_ulu-
tuin yhden Perheen pojat, ylistys» ja kiitos-lau»
dega Kalit va,h_.dus6 I_ingituse oest
luilla talliin wapauden lahjan edestä Jumalalle
n,uu anda, M l_a_.svendi _tt*l__k._i__dt. v_.itnu
kunniataantaisiwat jatanssaweljiänsäwalppaampaan hengen

Nestirahva, priilislitsktnise
Wiron kansan wapauttamisen

Kesäkuulla
aaste.! 1869
wuonna 1869

liuulnu-puhal
Riemu-juhlana
«lunni I_uul

Tartossa,

Kes sellesame. pido vuido-11-ulmisvl 29
jota saman juhlan lilpa-laulaunossa 20 Kesä»

* Lyyryn luwll.

(Uursi) I_i_iell_onna I-Hulu-Veitsilt.,
(Kursin) pitäjään Lauluseuralle

elols vahaduses 2_-_.t_.da,,
elämään wapaudessa herättäisiwät,



I_uu nääval oma laulmis6Fa KuiZist ule l_ä,iB
luun päitvänii laulullansa kaikkien yli täwi ja
hoole 08_.vus6 puulsst I_l.ulu-h_tt*itniB6 puliul
huolen ja taidon puolesta laulun-harjoittamisen alalla

aftnastksl... Bud_.mest, venna,lil_uBt mselest anti.
ratastawaisesta sydämestä, weljellisestä mielestä annettiin.

Vanemuise-Vsltst poolt
Tarton Wäinämöisen-Scuran puolelta

Vl_.Au, I_a.sv_.Fu, uitskFU
Eläköön, kaswakoon, kukoistakoon
Vssti laul ___6sti lauilt^ad!
Wiron laulu ja Miron laulajat!
NlaAu, _.a,sv_.Au, uitss^u
Eläköön, kaswakoon, kukoistakoon

(tsiseks) seltsiks arvati,
toiseksi seuraksi arwattiin,

Näistä kirjoituksista oli yksi, eusimiiiuen pal-
kinto, painettu kulta-priiutillii. Sen sai Tallin-
nan laulu-kunta, "Estonia". Toisen palkinnon,
joka oli hopea-priintillä painettu, sai, kuten näh-
dään, Kursin pitäjän laulu-yhtiö, ja kolmatta
pronssi-präntillä painettua palkintoa jaettiin knu-
delle eri laulu-yhtiölle. Konsertin kestäessä pi-
dettiin joitakuita puheita sekä luettiin useita leu-
llätin-sanomia, joista yksi Tallinnasta ilmoitti,

(Kursi) __i__6_!.onna I^ulu-Oslts laulajaa!
(Kursin) pitäjään Laulu-Seura ja Laulajat!



että sen riemu-juhlan osanottajat, jota par'aikaa
pidettiin Tallinnassa tuomiokoulun 50-wuotisesta
elosta, oliivat koonneet 3,000 ruplaa mirolaisen
maanmiljelyskoulun perustamiseksi. Kun konsertti
oli lopetettu ja palkinnot jaetut, sanoi herra lann-
sen jäähytviiiset laulajille lyhyellä, mutta erin-
omaisen kauniilla ja sydämeen salmaaivalla pu-
heella. Hän kiitti laulajia heidän tunnioitettawas-
ta käytöksestään, joka oli tehnyt hanen sydämensä
mielii lämpimämmäksi heitä kohtaan, siihen mää-
rään lämpimäksi, etta hän pelkäsi sen syttymän
ilmi tuleen. Jos se olisi hanen moimassaan,
ottaisi hän sydämensä polvestaan ja jakaisi sen niin
moneen osaan, etta möisi antaa jot-ainoalle laula-
jalle yhden kotiin Mietelmäksi. Sitä hän ci lvoinut,
"mutta", lausui him moimakkaalla, maan liiku-
tetulla äänellä, "miekiiiitte kotiinne kaikille tut-
tamillenne sulimmat terlvehdykseui, termehtäkiiiitte
koko Liimin ja Viron maata, termehtäkiiiitte koko
maailmaa!" Vastaukseksi laulajoitten puolelta
kaikui korkea hurrahuuto "Laulopapa'lle", heidän
rakastetulle johtajalle ja puolustajallensa. Herra
lannsen otti mielii kerran puhuaksensa, esittäen
hurraa H. K. M:tillensa. "Ainoastaan semmoisen
hallitsian aikana, kvin Aleksander! toisen", lau-
sui hän, "moi näin kaunis juhla olla mahdolli-



nen, laiknkoon siis korkea hurra hänelle !" Vielä
muutamia kiitos- ja jiliihymäispuheita, jonka pe-
rästä hra Hurt esitti Miimeisen hurrahuudon
Viron kansan edistymiselle, ja juhla oli loppu-
nut.

Suomessa lienee se luulo jokseenkin yleinen,
että Virolainen talonpoika, lverrattuna suoma-
laiseen, on jokseenkin alhaisella simistyksen kan-
nalla. Ia eräässä kohden tämä luulo onkiu oi-
kea. Suomalaisen mupaammat yhteiskunnalliset
ja miimeisinil aikoina ivaltiolliset olot omat pal-
jon lamentaneet hänen näky-alaansa sekä kartut-
taneet hänen mieltymyksensä ja osanottonsa yh-
teisiin asioihin. Hänen tilansa mapaana talon-
omistajana on hänelle antannt makaan itsenäi-
syyden tunteen. Hän tietää olemansa oma her-
ransa. Tämän kautta koko hänen käytöksensä
on turwallisempi, tottuneempi, kuin hänen Vi-
rolaisen lveljensii. Se on tietty, että ne piiin-
mastaiset olot ja suhteet, joissatämä on elänyt,
paljon omat maikuttaneet hänen luonteesensa.
Valtiollisista asioista hän aina, sitte kuin Sak-
salaiset saimat hänet kukistetuksi, on ollut pois-
suljettu, ja hänen osan-ottonsa yhteiskunnallisiin
asioihin on masta alullansa. Hänen näky-alansa



täytyy siis olla jokseenkin ahdas, hänen mielty-
myksensä yhteisiin asioihin jokseenkin rajoitettu.
Hänen omistus-oikeutensa epii-makaiset ja ar-
mon-alaiset seikat iv. 1819 saakka ja ds facto
suureksi osaksi mielii nytkin, omat Maikuttaneet
sen, ett'ei hän koskaan tunne seisomansa mata-
malla pohjalla. Hän on siis arka-luontoinen
ja ujostelema. Mutta tämä ei kuitenkaan ole
herwottomuudeksi eikä pelkurundeksi tatsottalva.
Hän Moi mihata sortajaansa ja hän moi mie-
hissä mastustaa häntä, jos jonkun johtajan saa.
Mutta hän moi myöskin rakastaa, ja innolla
rakastaa sitä, joka hänen hyödyksensä työtä te-
kee. Suomalaisella on siis enemmän maltiollista
ja yhteiskunnallista sitvistystii, Virolaisen olot
omat enemmin patriarkalliset. Mutta jos luu-
lee, että Virolainen kirjallisessakin suhteessa on
alhaisemmalla kannalla kuin Suomalainen, niin
minun luullakseni suuresti erehtyy. Todistuk-
seksi olkoon Virolaisten sanomalehtien suuri,
meidäu oloihimme merraten, erinomaisen suuri
tilaajain määrä. Niin on esimerkiksi mahdolli-
nen, että uusi mirolainen kuukauslehti "Mesila-
ne" moi toimoci 2000 tilaajaa. Näin suurta
tilaajani määrää ei mikään suomalainen kuu-
kauslehti möisi unetsiattaan, ja kuitenkin on Vi-



rolaisia ainoasti 800,000, kun Suomalaisia on
toista mertaa enemmän. Todistukseksi olkoon
myös koko ylhäällä kuivailtu juhla. Se on
tietty, ett'ei kenenkään päähän möisi lentää aja-
tus koota kansaa, joka olisi aiman raaka ja si-
mistymiitön, miettiimäiin kansallista laulu-juh-
laa, ja Mielii mähemmin tämmöinen ajatus Möisi
johtua niin ymmiirtäiväisen ja käytännöllisen
miehen päähän tuin hra lannsen'in. Tähän
tulee että, lupaa juhlan mieltämiseen saa-
tiin odottaa, Jumala tietänee mistä syistä, lä-
hes taksi muotta, niin että laulu-lvihot mottiin
jakaa masta kuusi miikkoa, ennenkuin juhla oli
pidettiilvii. Että 800 miestä, suurimmaksi osaksi
talonpoikaista säätyä, näin lyhyellä ajalla, joka
imeläkin oli kylmön aika, ennätti harjaantua kel-
mollisella lamalla laulamaan ne 27 lanlua, jotka
mihko sisälsi, edellyttää jokseenkin suurta tottu-
musta kirjojen lviljelemiseen.

Kun ensi-kerran Maariankirkon parwesta
näin alhaalla kirkossa kokoontuneet laulajat, har-
maantuneita ukkoja, täysi-ikäisiä miehiä, iloisia
nuorukaisia, tulin heti aiman itsestäni mertaa-
maan näitä seikkoja meidän oloihimme. Olisiko
tama mahdollista Suomessa? Ia kun minulta
sitten kysyttiin: teistä Suomalaisista lienee tama



jokseenkin lviihiipätöistä? niin täytyi häpeällä
ivastata: meillä tämä olisi aiivan mahdotonta.
Eroitus on siinä, että meillä kansakoulu-asiat
mielii omat aiivan alleilla, kun sitä mastoin Vi-
rolaisilla jo kauan on ollut hyivä kansakoulu-
laitos. Kansakouluja heillä on kahta laatua,
korkeampia ja alhaisempia, tahi "kihelkonnakoo-
lid" (pitiijiinkoulut) ja "togokonnakoolid" (kar-
tanon alueen koulut). Useimmissa, ehkei kai-
kissa pitäjissä o» yksi tihelkonnakool ja jokai-
sessa, kogokonnassa on I—3 alhaisempaa kou-
lua, niin että monessa pitäjässä on niitä 20—30.
Muutamia muosia sitten on säädetty, etta 500
hengen päälle pitää oleman yksi kogokonnakool.
Näiden koulujen oppi-määrää en marmaan tun-
ne, mutta, jollen uiman määrin muista, luetaan
korkeimmissa kansakouluissa myöskiu ivieraita kie-
liä s. o. Venäjän ja Saksan kieltä. Opettajain
malmistamista Marten on Valgan kaupungissa,
pohjoisessa osassa Lättiläisten alueella, seminari,
josta sekä Lättiläisten etta Virolaisten korke-
ammat koulut saamat opettajansa. Paitsi sitä
on ainakin yksi, jollei useat pienemmät semina-
rit, joissa alhaisempien koulujen opettajiksi pyr-
timiit saamat opetuksensa.

Kuten tietty, ei moi kehua näiden maakun-



tien waltiollista eikä yhteiskunnallistakaan tilaa
hymciksi. 1819 muoden asetus kyllä lakkautti
orjuuden sekä määräsi osan aateliston maata
marsinaisen miiestön ostettaivaksi. Mutta ase-
tukseu kautta mapautetuilla orjilla tietysti ei
ollut rahaa käsissä. Niiden täytyi siis arenti-
miehinii pysyä herrainsa mielimallassa ja hoi-
taa sitä maata, jota heillä oli oikeus ostaa,
waikk'ei siihen ollut rahaa. Kartanoherran oli
yhä mielii malta korkealla arennilla estää heitä
rahaa kokoomasta sekä muutoin rasittaa ja ivai-
mata heitä monella tapaa, niin ett'ei heidän ti-
lansa ensi aluksi de facto tullut entistänsä pal-
joa paremmaksi. Se etu heillä kuitenkin nyt
oli, että heidän mallassansa oli muuttaa pois
kartanosta, jos he nimittäin woiwat muulla ta-
paa elää. Vasta miihitellen muuttuu maa kan-
san omaksi. Virallisten ilmoitusten jälkeen on
Liilvinmaassa nykyään myyty maata aatelistolta
rahmaalle noin 16,000,000 ruplan edestä. Tä-
mä summa ivastaa 24,54 prosenttia sitä maata,
joknarahmas asetuksen mukaan saa ostaa. Näistä
24,54 prosentista on suurempi osa, eli 28,,s
prosenttia Virolaisen miiestön hallussa ja pie-
nempi, tahi 21,35 prosenttia Lättiläisen mäestön
oma. Vironmaalla taas on aatelistolta ostet-



in ainoastaan 4 prosenttia. Syy tähän snnreen
eroitukseen kuulin oleman sen, että Liiminmaan
rappiolle joutunnt aatelisto katsoo hyödyksensä
krediitti-kassalle (Credit-Kasse) Riiassa hypotisee-
rata maatansa ja sitte myydä sen korkeaan hin-
taan. Riikaan laitetusta pankista saamat ta-
lonpoiat kuoletus-lainoja, joilla maata ostetaan.
Niiden täytyy siis ostaa maansa aiman tallii-
sen hintaan, mutta katsoivat sitä kuitenkin pa-
remmaksi, kuin olla ilman. Tallinnassa on myös
ollut talonpoikais-pankki, johon muotuisilla mak-
soilla talonpojilta jo oli koottu 15,000 ruplaa.
Mutta kassan asian-omaiset hoitajat rupcsimat
pelkäämään, että maa liian suuressa määrässä
joutuisi rahmaan haltuun, ja piiättitvät sen mnoksi
käyttää tämän summan jollakulla muulla taivalla.
Virolaisten hyödyksi se kumminkin oli liiytettii-
wä; se siis annettiin Virolaisen tuomiokirkon
rakentamiseen Tallinnaan.

Lukia moi arwata, että asiain näin ollessa,
mirolaisen kansan ja saksalaisten herrain miili
ei moi olla hymii. He seisomat mastaktain niin-
kuin kaksi mihollista. Jotakin sydämen sidettä nii-
den malilla ei ole. Toinen päästää ainoasti lvas-
tahaloisesti käsistä saaliinsa, jota toinen katsoo sel-
maksi omaisuudeksensa ja kaikella tapaa tatuoit-



taa. Virolainen kutsuu Saksalaista "lamba-
ivaras", Saksalainen käyttää Virolaisista pil-
kallisesti sanaa "maa-rahwas". Ainoasti nykyi-
set arweluttawat maltiolliset seikat woinewat jo-
honkin määrään saattaa Saksalaiset mielen-malt-
tiin ja myöntymyksiin. Eräs saksalainen sano-
malehti Tartossa "Neue Dörptsche Zeitung" lau-
sui, kertoessansa juhlasta, ivirolaisista laulajista
näin: "Jos juhlaankokooutuwia mirolaisia laula-
joita ei juuri ollut pelätty, oli heidän tulonsa
kuitenkin tuntunut johoukin määrin rasittamalta
Tarton asukkaille *) (auf die Einwohner Nor-
pats einen gelvissen Druck ausgcubt), joten uusi
asia aina tekee. Mitä on Virolainen maalima?

Kuinka hän on käyttämä itseänsä? Kuinka pi-
tää häntä kohdella? Mutta ainoasti riemna
näkyi nyt yhtiön-huoneesen kiitämien mierastcn
tasmoista, ja ainoasti tyytymiiisyyttii heille on-
neamattaan toimottawien majauttajain silmistä".
Nämät sanat osoittamat jokseenkin sellviisti mieli-
alat, toisella puolella ääretöntä ylenkatsetta, toi-
sella puolella mihaa, molemmilla eftii-luuloa,
mutta kuitenkin Saksalaisten puolelta myöskin

*■*) Sopii kysyä: teille? Tartossa on 10,000 Wiro-
lllista, 9000 Saksalaista, 1.800 Wenäläistä, 160 Lätti,
läistll jll 315 oi___li*-i__ lin^nlllui-..



koetusta tuuletella ihmisiä, että keskinäinen Mali
muka on aiman hyivii. Nämiit tunteet ja tar-
koitukset kyllä juhlan kestäessä tulimat ilmiin.
Wirolaiset kyllä olimat hymin rauhalliset ja tiiyt-
timät itsensä aiman tunnollisesti. Myöskin rie-
mua loisti heidän silmistänsä. Mutta että symii
miha asui sydämen pohjassa, tuli myös ilmiin.
Niin esimerkiksi kerran tapahtui, että tenraali-
tuivernööriltä Riiasta tuli saksalainen lenniitin-
sanoma. Tämä luettiin ensin saksaksi, mutta,
kun se sitte oli Miron kielelle kiiiinnettämii, luet-
tiin sitä ivähiin kankeasti, en tiedä siitäkö syys-
tä, ett'ei lukia todellakaan oikein hymin osannut
mirou kieltä, wai senkö tähden ett'ei kääntämi-
nen käynyt niin nopeasti. Kuinka lienee ollut-
taan, seuraus oli se, että joltakin taholta iikiiis-
ti huudettiin: "kas ta ole Eestimees Wsi Satsa-
mees?" (Onko hän Virolainen mai Saksalai-
nen?) Niin että joulun täytyi nousta ylös
estraadille ja makuuttaa: "tul ta on Eestimees"
(kyllä hän on Virolainen). Samassa tilaisuu-
dessa — se oli kilpajuhlassa miimeisenii jnhla-
päiivänii —, tapahtui myöskin, että tuli leunii-
tinsanoma ritariston edustaja-kunnalta Nilasta.
Muitten lentiätinsanomien tullessa kaikui aina
loppumattomia hurra-huutoja, nyt oltiin aiman



Mutta jos Saksalaiset koettamat tuuletella
ihmisiä, että heidän ja Wirolmsten mali on hy-
lvii, on siihen syytäkin. Jokainen tietää, että
näiden maakuntien waltiollinen tila näinä ai-
koina enemmin, kuin koskaan ennen, on ollut
arweluttawalla kannalla. Muutamat menäläi-
set sanomalehdet, Moskowskia Wiidomosti ja
Golos, joitten simistystii sekä kaunista menetys-
tapaa ja ystiimyyttii Venäjään yhdistettyjä
kansoja kohtaan mekin täällä Suomessa olem-
me olleel tilaisuudessa oppia tuntemaan, omat
tehneet ankaran päälletartautsen heidän maakun-
nallisia oikeuksiansa mastaan. Riita syttyi ilmi-
tuleen, kun Venäläinen kirjailija, I. Samarin
kirjassansa Venäjän rajamaista otti tutkiak-
seen Itämeren maakuntien laillisia oikeuksia. Tä-
hän kirjaan antoi hra C. Schirren, Venäjän
historian professori Tartossa, hytvin ivoimak.
taan mastautseu, nimeltä: "Livliindische Autmort

ääneti. Kuitenkin oli seuraaman pitimiin "Neue
Dörptsche Zeitungissa" luettaivana, että mah-
dottoman jyrisewii(--gewaltig donnerndes") hurra
seurasi sen lukemista. Se on kuuuiallista lva-
lehtelcmista, kvin jokainen sitä ymmärtää mal-
heeksi, ja möisi meilläkin olla esimerkiksi kan-
sallisuuden Mastustajille.



an Herrn Juri Samarin'- (Liiwiliiinen mastans
hra I. Samarioille). Molemmat kirjat kiel-
lettiin, hra Schirrcn pantiin Miralta pois ja
hänen täytyi muuttaa Saksanmaalle. Hänen
kirjansa ei jäänyt ilman mustauksetta. Ve-
näläinen historioitsia Pogodin Moskoivcissa
on Golos nimisessä sanomalehdessä jnlkaissut
kirjoitutseu, jonka tarkoitus juuri on toisistan-sa eroittaa marsinaisen iväestön ja saksalaisen
aateliston edut. TiiStii merkillisestä kirjoitnk-
sesta katsomme sopimaksi tässä tehdä otteen,
osoittaaksemme asiain nykyistä tilaa. Ensi
aluksi, hän sanoo, olette määrässä, kun nimi-
tätte mastaukseune liimiläiseksi. Liimiläisillii, jotka
omat antaneet nimen Liiminmaalle, Virolai-
silla, joilta Vironmllll on saanut nimensä, ja
Kuurilaisilla, Kuurinmaan manhimmilla asuk-
kailla, ei ole mitään yhteistä Saksalaisten kaus-
sa, jotka omat teidän malituslvirsienne esineenä.
Niimiit kansat omat Venäjän manhoja asuk-
kaita, jotka siitä ajasta asti, kuin Saksalaiset
asettuiwat heidän keskelleen, oivat pitäneet an-
karinta lvihaa näitä kutsumattomia lvieraita »vas-
taan ja kaikella tapaa koettaneet mapauttaa it-
sensä heidän ikeensä alta. Heidän täytyi antau-
tua yli-ivoimau alle masta silloin, knn Mongo-



lit lastimat Venäläiset maltansa alle ja siis
estiiviit heitä näitä kansoja auttamasta. Mutta
ei tälläkään aialla he lakanneet Merisiä kapinoita
tekemästä. Mainittakoon esimerkiksi talonpoi-
kaiskapina Vironmaalla 1343 kaksi sataa lviisi-
kymmentii muotta jälteen teidän maahan asettu-
misenne. Semmoineu asiain laita on jatkunut
tähän asti, sillä Saksalaiset eilviit suinkaan ivoine
siitä kehua, että maan-asukkaat omat heihin miel-
tyneet; päin mastoin niimiit ehtimiseen muuttu-
ivat pois ja jättämät joukottain maan, jonka he
omat hiellänsä, merelliinsii kastaneet. Koko Pie-
tari on kahden muoden kestäessä nähnyt nuot
jokaista jaloa sydäntä liikuttamat näyt, kun on-
nettomat Virolaiset puoli-alastomina ja näliis-
tyneinii, pienoiset lapset kainalossa, tulmasilvat
Pietariin hakemaan apua ja turmaa ystiimälli-
liseltii kansalta, heidän luonnollisilta puolus-
tajiltausa. Niimät maan-asukkaat, jotka omat
Liiminmaan oikea kansa, eilviit ole yhtään miel-
tyneet teidän työhönne, maan päin mastoin he
siunaamat hra Samarin'in nimeä, hänen, joka
on koroittanut ääntänsä heidän puolustuksekseen.
Ei teidän mustaustanne siis millään muotoa moi
sanoa liimiliiiseksi; korkeintaan moidaan sitä sak-
salaiseksi nimittää. — Te puhutte joka paikassa



Itämeren-maakunnista aiman niinkuin ne olisi-
mat yksin-omaisesti saksalainen maa, niinkuin
siellä olisi ainoasti Saksalaisia asumassa ja hal-
litsemassa. Te ette ole tietäminänne mitään
maan iki-ivanhoista herroista, Virolaisista ja
Lättiläisistä, aiman niinkuin niitä ei olisi ole-
massakaan. Te unhoitatte, että tähän maakun-
taan kuuluu kaksi aiman erilaista ainetta: maan-
asukkaat, s. o. Virolaiset ja Lättiläiset, sekä mie-
raat, s. o. Saksalaiset, jotka omat mähiilukuinen
miiestön osa, mutta kuitenkin omat anastaneet
toto maan; te ette ole tietäminänne ett'ei ole
enemmän tuin 200,000 Saksalaista, ja sitä
mastoin 2,000,000 Virolaista ja Lättiläistä
ja että te werrattuina muuhun miiestöön, olet-
te kuin l: 10. Te puhutte aina omistuksesta
ja omaisuudesta: "me", "meidän", "meidän oi-
keutemme", "meidän maamme", aiman niinkuin
te olisitte maan koko mäestö. Mutta sullikaatte
minun kysyä, mitkä te olette? mistä ja koska te
olette tulleet? Mistä syystä se olisi teidän
maa, ja mikä oikeus teillä siihen on? Eikö Ruotsi
sumalla oikeudella möisi sanoa: me, meidän?
Eikö Tanskakin, siinä tapauksessa, ole koroitta-
wa ääntänsä sanomaan: me, meidän? Viimein
Puolakin on äänekkäämmin kuin kaikki muut huu-



tama: me, meidän! Jopa manhat saksalaiset
piispatkin iviimcin nousemat tiivihaudoistansa
Niiau tuomiokirkosta korkealla äänellä huutu-
lnaan: pois, kaikki tämä on meidän.

Kirjoittaja tuo sitte esiin Venäläisten iki-
manhat oikeudet Liimimnaahan, sekä rupee sen
jälkeen tutkimaan sitä traktaattia, johon Saksa-
laiset nojautumat. Traktaatissa, jonka kautta
Liiminmaan Saksalaisille myönnytettiin heidän
manhat oikeutensa silloin kun he antautuiivat
Venäjän alle, on eräs klausuli, joka kuuluu
näin: "sen mukaan tuin ne someltuivat maltatun-
tamme lakiin ja asetuksiin". Tämän klausulin
mukaan, arlvelee kirjoittaja, ei moi enää tulla
tysymykseeukiiän että niimät oikeudet pidettäisiin
moimussa. Jokainen lvaltaknnta maailmassa on
muutoksen alainen ja noudattaa omia edistys-
lakejansa. Vallan-kumous tapahtui Franskan-
maalla; se ei ainoastaan hiiivittiinyt kaikkien maa-
kuntien yksityisiä etu-oikeuksia, maan myöskin
toto maan yhteisen lain-säiidiinniin. Voitiinko
silloin maalia, että Elsah'in jaLothriugiu liiiini-
tyslaitotscen koskemat etu-oikeudet pidettäisiin
»voimassa. Ia silmiemme edessä tapahtuu itse
Saksanmaallakin asioita, jotka kokonaan sotimat
hra Schirren'in maatimulsia mustaan. — Ve-



niijii Aleksanderi ll:sen hallitessa ei ole sama
kuin Pietari lAsen hallituksen vikana. Venäjän
hallitsia panee tähdellisiä muutoksia toimeen mal-
takunnussansa, mutta maakunnassa, joka 150
muotta sitten malloitettiin, pitäisi laitti oleman
samassa tilassa tum sitä »valloitettaessa l

Se, joka ei näe, mikä on tarkoitus näissä
hra Pogodin'in sanoissa, on sokea. Taitalvasti
on hän tehnyt rynnäkön kipelntä kohtaa ivas-
taan. Saksalaiset omat maan-asukasten sorta-
jat, Venäläiset heidän luonnolliset ystiitviinsä.
Venäjän maltakunta ei moi kärsiä, että muu-
tamia tuhansia saksalaisia herroja on sortamas-
sa 2 miljoonaa Maltaknnnan alamaisia, nojau-
tuen uiuoasti muutamiin pergamcntti-kiiilryihin.
Asema on sangen muikea ja määrällinen. Sak-
salaiset itse sen kyllä ymmärtämät; he sanoivat:
ensin Puola, sitten "me", ju Minnein Suomi.
Sen tähden he koettamat kaunistella tiluu niin
paljon kuin mahdollista. Molemmat puolet e,

rehtymiit. "Jos Saksalaisilla olisi mähintiikään
maltiollista älyä, he rupeislmat yksiin neuivoi-
hin Virolaisten kanssa", sanoi Tartossa eräs
mieras, joka oli enemmän politiikia nähnyt kuin
moni muu. Tähän mustattiin Virolaisten puo-
lelta, että Saksalaiset mieluisemmin hilmiäisilvät



tuin tahtoisimat Virolaisiksi muuttua. Tässä
on kipein kohta. He kamppailemat ainoastaan
omien etu-oiteustensu edestä, maasta ja kan-
sasta he eilviit yhtään huoli; mutta he elivät
myöskään ymmärrä, että he itse owut ailvan
mitättömiä, jollei heillä ole tukea kansassa, jos
nojautumat ainoasti manhoihin pergumentti-käii-
ryihin. Sen sijaan, että heidän pitäisi ivupaa-
ehtoisesti tekemän kaikki, mitä moi, ivirolaisen si-
mistyksen jouduttamiseksi, tekemät he mastaha-
koisesti myönnytyksiä sen mukaan, tuin heidän
on pakko niitä tehdä. Eftä-kohta on silmääu-
pistiimii. Koko maakunnassa esim. ei ole yhtä-
kään korkeampaa koulua, jossa kansan kieli olisi
opetus-kielenä. Tartossa on Virolainen lviiestö
lukuisampi kuin saksalainen, mutta että tänne
laitettaisiin korkeampi »virolainen koulu, siitä ei
liene ollut kysymystäkään.

Toiselta puolen myöskin Venäläiset erehty-
ivät. Ensiksi he luulemat tahi omat luulemi-
nansa maan-asukasten tilaa paljoa huonommaksi,
kuin se todellakin on, ja toiseksi he luulemat,
että kaikki, mitä täällä tapahtuu, on Saksalais-
ten tekemää. Niin he mäittiilviit, että 1819
muoden asetus teki rahlvaan tilan entistänsä
huonommaksi; sillä orjuus maan-omistuksen kalis-



Mutta mitä Virolaiset itse, "maan iki-wan-
hat herrat", näiden riitojen kestäessä tuumaa-
ivat? Mihin puolueesen he kallistumat? Tä-
hän kysymykseen lienee maikea antaa oikea mas-
tans. Virolainen talonpoika ei ole tottuuut
sekaantumaan maltiollisiin riitoihin; hän turman
Jumalan kaikkimaltiaan apuun, tekee työtä ja
pyrkii eteenpäin simistytsen tiellä. Simistynect
Virolaiset taas lnonnollisesti elivät tahdo muut-
tua Venäläisiksi eikä Saksalaisiksi. Mutta »val-
tiollisessa suhteessa he pitämät Saksalaisia lvii-
hemmin määrällisinä. Saksalaisten kanssa he
kyllä luulemat tulemansa toimeen, maarallisem-
mat omat Venäläiset. Viha Saksalaisia ivas-
taan on kuitenkin niin ankara, että nuorempani
kansallis-tiihtoisten joukossa niitäkin on, jotka
kenties, eimiit mielipahalla näkisi, jos Venäläiset
ajaisimat Saksalaiset takaisin siihen, mistä he

sa on parempi kuin mapaus ilman maatta. Sa-
malla tapaa he myöskin oivat koettaneet lunle-
tella maailmaa, että tämän kesän jnhla oli Sak-
salaisten toimeen panema. Saksalaiset muka
riemuitselvat siitä, että kansa kokonaan pantiin
pois maa-tiloiltansa ja sen muoksi he nyt oivat
panneet toimeen "talonpoikien maalta ftois-pane-
misen juhlan".



Olen jo ennen tullut muiniuneeksi, että mei-
tä Suomalaisia Virolaisten puolelta jota pai-
kassa ja tilaisuudessa kohdeltu» suurella, sopii
sanoa iunollisella, ystiiivyydcllä. Se ou luon-
nollinen asia, että Virolaisen sydämessä muisto
sukulaisuudesta Suomalaisten kanssa on säily-
nyt paremmin knin Suomalaisissa. Heidiiu ti-
lansa on melkein aina ollut .vaikeampi ja epii-
makaisempi tuin Suomalaisten. He omat aina
nähneet ainoastaan ivihollisia ympärillänsä; he
oivat siis makamasti luoneet silmänsä siihen suun-
taan, missä heillä on ollut ainoa ystämiinsä.
Virolaisten seurassa Suomalainen aina on tun-
tema sydämensä tukkimiin liimftimämmin kuin muu-
toin; hän on tuntema, että he omat saman äi-
din lapsia kuin hänkin, ja hiin on rakastama ja
kunnioittama kansaansa, hän on rakastama ja
kunnioittama suomalaisuutta enemmin kuin sitä
eunen. Lukian suosiolla tahdou mainita muuta-
mia esimerkkejä, jotka kamuilla tumalla näyttä-
mät, että yllä-mainittu ystiimyys Suomalaisia

omat tulleet. Se olisi hymin haitallista Viro-
laisuudelle, jos eri-mielisyys ja ehkä eri-purai-
suuskin nousisi siinä, missä yksi mieli, yhdiste-
tyt moimat turmiinhan paremmin kuin missään
muualla, sillä asiain laita on todellakin maikea.



kohtaan ei ole mikään lvaltiollincn tempftn, maan
asuu itse kuusau sydämessä. Kun me Suoma-
laiset toiseua juhla-ftiiilviiuä kousertiu jälkeen tn-
limme "Vancmuine-yhtiön" puutarhaan otta-
maan osaa juhla-päilviilliseen, tuli meidän luok-
semme kaksi Virolaista, jotka edeltäkäsin Pyysi-
miit anteeksi sitä, ett'ci jotain juhlallisempaa mal-
jaa ivoitu Suoiuelle esitellä. Se ci moi olla maa-
rallista teille, armelimat he, mutta meille siitä moi
olla maara; sillä pienin ja miattominkin seikka
täällä on selitysten ja mäiiristelemisten alainen.
Inhlan kestäessä tapasin simnmenncn hraHurt'ia.
Olkoon edes-ivastans minun, lausui hän, mutta
minun täytyy sauou mnntamia sanoja Suomelle.
Kotlvan kuluttua hiiu nousikiu tribuuniin jalan-
sni innollisen kiitoksen Suomalaisille, että he to-
dellakin olimat muistaneet heidän juhlansa. Kun
sitte allekirjoittauut uousi tribuuttiin muutamilla
suomalaisilla sauoillu kiittiimäiiu Virolaisia hei-
dän ystämyydcstänsii Suomea kohtaan sekä toi-
mottamuan heille onnea ja menestystä heidän
pyrinnöissänsä, niin ftnhnjan alcis-astnessa
joka haaralta kokoontui talonpoikia hiiucu ym-
pärillensä, jotka molemmin kiisin käteen tart-
tuen osoittimat ystämyyttiinsä. Vaikka he ei-
Mat sanoja ymmärtäneet, kuulin sitte hcidäu



lausuueen hra lannsen'ille, kaikui kieli heille kui-
tenkin niin tutulta; "se tungis niin siidamesse,
et sudu snlas sees" (se tunki niin sydämeen, että
sydän suli sisässä). Kohta Elago-huutojen ivaiet-
tua nousi hra lannsen ylös penkille ja puhui
muhivalla äänellänsä, lämpimästä sydilmcstänsä,
muutamia sanoja. "Eestirahmas", lopetti hän,
"pitäkäämme aina yhtä Suomalaisten kanssa".
Lopuksi nonsi hra Hurt mielii kerran tribuuniin
ju käänsi suomalaisen pnhccni miroksi. Myös
seuraamana piiimiinä, kilpa-juhlassa, olimme ti-
laisuudessa kuulla tämän ystiimyyden puhuman
kansan sunsta. Useat laulnt laulettiin suoma-
laisilla nuoteilla ja useissa lauluissa puhuttiin
Suomesta. Niiden joukosta panin seuraaman
paperille:

-•*) Vurmad — meljct — luuslis-^nonstaatte
— __6a16-— äänellä — N's ******- meidän — Kelle
— (kenen) jonka — pi-iius —mapaus - ammu
— ammoin — oitstzb — kukoistaapi — larku.
"^(tarkkuus) .viisaus — I_al___ab —rupce —

Kosurna-^ (kostumaan) muurastumaan — liaB
aga elah---mutta elääkö — veikel —lviihäi-
sessä — oieks —olisi — nuhrad *****-ystäwät —

,Ta lihoi healt.! laui^sm Kuil.
Oh ___68._V2*-I__.d *^) tÖUBI_6 Nl6BB'



_4'o Nestimaalo, Kelle Biil6B
On moio armaB KodupaiK,
lins piiius moils ammu oitsob
da tai*KuB haKKah Kosnma.

Xa,B aga slah meis sugu
Biin ukBi veikot I__6Bti i*a'al ?

8o o!ek8, suhrad, KnrbiiK lugu:
Neil on vool vennad Buom6maal.
Kos vana6t vägov rahvas olnud;
I^sist olomo uks okBake.

I.aad on moi__ ammu ette
-__LBmär-g.Ks voivad olla meil;
_>iaad oma Keslt on toBta noudnud,
Ka LuurKool 6htekB oitBkb neil.
B<2B_ venna'a_-maBtuB6B htiudkem :

Kesi, Kool rahvaB slago !

KurhliK — surullinen — lugn — (luku) asia —

vägov —iväkelvii — oksako----oksanen — _>iaad
—ne — toBta---nostaa — noudnud----(neuwo-
neet) koettaneet — BuurKool ---- (suuri koulu)
yli-opisto — EhtekZ —koristeeksi — 868t--
siitä (syystä) — armaB-us6B—rakkaudessa —

huiidkom --- huutakaamme.

Myös setin todistaa kansassa elämää ystii-
myyttä ja tietoa sukulaisuudesta Suomuluis-



Tässä ei ole tilaisuutta ryhtyä Wirou ja
Suomen kielen tvertuamiseen toisiinsa, eikä tut-
kia sitä, moisiko niistä kielistä syntyä yksi kieli,
tahi mihinkä määrään ne olisi mahdollinen saat-
taa toisiansa lähestymään. "Minusta", lausui
kuuluisa kiclentuttia akadeemikko Hunfalvy, "mi-
nusta, joka seison ulkopuolella kumpuakin, ne
omat ainoasi, kaksi murretta, ja teidän molem-
pien^turmitsee malttamattomasti pyrkiä näiden kiel-
ten yhdistämiseen". Olkoon kuinka tahansa, mar-
inaa on, että kummallenkin puolelle olisi moni etu
suuremmasta hengellisestä yhteydestä näiden kan-
sojen kesken, tuin niillä nykyään on. Sen täh-
den myös moni Virolainen mannaan lähettäisi
poikansa meidän yliopistoomme, jos tämä maan
enemmin suomalaistuisi, ju meiltä kysyttiin jo
tumallisia hintoja täällä Helsingissä.

ten kanssa, että juhlan kestäessä useat talon-
pojat ottivat kysyneet, mitkä kirjat pitäisi ostet-
taman, että oppisi Suomen kieltä, jonka joh-
dosta päätettiin tilata muutamia kappaleita hra
Aminoffin suuukirjaa.

Lukia kysynee: miltä nuot mirolaiset talon-
pojat näyttämät? onko heillä mitään tulelvai-
suuttu? Mitä siihen Mustaan? He »limat nä-
öltänsä ja luonteeltaan peräti Suomalaisia, se



maan että he ehkä olimat mähiin mircämpiä ja
että he enemmin kuin Suomalaiset omat säi-
lyttäneet kuusallisputujansa, jotta osittain oli-
mat aiman kauniita. Kun kaikki 800 laulajaa
lippuinensu kämelilviit juhla-saatossa, oli se todel-
lakin iluhuttalva näky ja telegrammi Pietariin
oli oikeassa, kun siinä sanottiin: "Wirolaiset
joukossa tarjoamat ymmärtäväisyyden (intelli-
gensen) kuwun'A Mitä heidän tnlelvaisnuteensa
tulee, siitä ei kenkään moi mitään sanoa. Se
on taikkimaltiaan kädessä; mutta toimokaamme,
että kansa, joka kuuden muosisudan komimman
orjuuden perästä Mielii kestää, jolla silloin mielii
on kansallistuntoa, simeydellincn ivoima ja mah-
wa halu pyrkiä edespäin simistyksen uralla, että
semmoinen kansa iviimein on piiäselvä onnelli-
seen tarkoitusperään.

Suomessa ja Wirossa omat monet kohdut
niin yhtäläiset ja toiselta puolelta taas niin erin-
kaltaiset, että niiden tvertaileminen tosin olisi
sangen iviehättälväii. Mutta lukiu Moiuee jo itse
tehdä päätöksensä, jonka ivnoksi jätän kaikki mer-
taamiset sikseen.

Tartossa erosin mutka-kumppalislani, hilu
kun lähti Pietariin, mutta minä suoraan kotiin.



Paluu-matkasta ci ole paljon mainittama.
Ilma oli knrja ja, kosta tie ei ollut posti-tietä,
hiuuut erinomaisen kalliit. Tartosta Willuntiin
— maihctukselsi olimme lähtcucet toista tietä
takaisin — maksettiin esim. 75 mirstasta 12 rup-
laa hopeassa. Willaunin edustalla ou laweu
kenttä. Miclenkumitukscssani munttui se siksi tap-
pelutautereeksi, jolla Wirolaisten kansallis-uros
Lemmitty kaatui kalpa kiiteeu, taistellen kansansa
»vapauden edestä. Ehkä uiin olikin. Hra Huufal-
vyn kanssa kiimimme matkalla ivirolaista asuuto-
huonetta katsomassa. Se oli meidän huouoin-
ten pirttien laatuinen; semmoista ei nyt enää
monessa paikoin Suomessa lieve olemassa. Ik-
kunoita ei ollnt; laattia oli mnllaa. — —

—.

Meitä oli Tartossa ylipäänsä, sekä erittäin hra
lannscn'in talossa, jossa meidän oli onni ma-
jailla, kohdeltu uiin suurella ystäivyydellä. että
todellakin haikealla mielellä istuin hra Hun-
falvyn .vaunuihin — hän oli minulle HYMiin-
tllhtoiscsti tarjonnut siaa Maunuissansa Tallin-
naan asti -- jättiläiseni paikan, jossa olin niin
paljon illlhuttaivaa l.antinnnt.

Talliuuasta tulin höyrylaimalla Nikolai'lla
Helsinkiin. Viimeinen muisto Wironmaaltu oli
se, että, kun Tullinnuu satamassa istuin tuimalla



sen lähtöä martomassa, kuulin muutamien sak-
salaisten soimauksia Suomalaisia ivastaan siitä
syystä, että salongissa oli polttamisen kielto luet-
tamalla kolmella muukalaisella kielellä, mutta ei
suomeksi. "Die Finnen sind doch sehr bcschei-
den", luusuilvat he nauraen. Miuun täytyi
malttaa mieltäni, sillä he eimiit tnnteneet mei-
dän olojamme, eikä siis tietäneet minkälaisia Suo-
malaisia laiivau omistajat olimat, mutta itsekö
scui urmeliu: "die Finnen sind doch nicht so
bescheiden".



Tämän mihtosen ilmestymisen alku ja syy
ou seuraama: iviime kemäiinii lähetti se komitea,
jonka oli johtaminen kesänä Tarton kaupungissa
Liiminmaalla ivietettiimilä riemu-juhlaa, muuta-
mille kansallisuuden edustajille täällä Suomessa

kutsumuksen ottamaan osaa mainittuhun juhlaan.
Mutta, kun ei kenenkään softinnt täältä sinne,
lähteä, päätti Kirjallinen Knukuuslehti ju U.M
Suometar ainakin lähettää kirjeen-lvaihtaja, joka
näihin lehtiin ilmottaisi halvaintonsa juhlasta.
Sillä lajilla tuli minun osakseni onni olla läsnä
tässä tärkeässä juhlassa. Tämä lvihkonen on
yli-painas siitä kertomuksesta, jonka halvannois-
tani matkalla toimitin Kuukauslehdelle. Siihen,
että olen antanut sen ilmestyä erinäisenä »vih-

kona, on syy se, että pidän suurempaa hen-
kistä yhteyttä Wiron kansan kanssa Suoma-
laisuudelle sangen hyödyllisenä sekä tarpeellise-
nakin. Jos tällä mihkolla moisin rahtuakaan

Jälkimaine.



enempää tietoa Wiron oloista sekä mieli-halua
niihin lewittiiii yleisölle suuremmalle kuin se,
joka K. Kuukauslehteä lukee, niin se aikomus,
Ma tällä kirjasella olen tarkoittanut, on täy-
dellisesti suamutettu.

C. G. S.

Siw. 60 riw. Il ylh seisoo: jokaisessa, togokonnassa
lue: jokaisessa togokonnassa.

S. 61 r. 5 lllh. s.: jolna l.: jonka.
..63 „ 11 ylh. s.: rasittamalta l.: mieltä-rasittawalta.

Painowirheitä.


